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A maioria dos brasileiros duvidava
da sua permanência na cadeia

O povo brasileiro 
vem acompanhando a 
operação lava-Jato, 
desde seu começo. 
Assistiu a prisões de 
políticos, empreiteiros, 
doleiros e empresários 
serem condenados e 
muitos deles ainda se 
encontram detidos em 
Curitiba. 

O povo conversava 
nas redes sociais e só 
o s  m a i s  c r é d u l o s 
acreditavam na prisão 
daquele que, segundo 
a Polícia Federal e o 
Ministério Público é o 

chefe de toda essa 
quadrilha, Luis Inácio 
Lula da Silva. Após 
alguns depoimentos, 
enfim, Lula foi preso 
no começo do mês de 
abril/2018. Nas redes 
sociais o que se ouvia 
f a l a r  e ra  que  e l e 
e s t a r i a  l o g o  e m 
l i b e r d a d e .  V á r i o s 
recursos da defesa 
foram negados e o 
último foi devolvido 
pelo STJ, colocando 
um ponto final nas 
i n t e r r o g a ç õ e s  d o 
povo. Lula não deve 

sair da cadeia tão 
cedo. O Partido dos 
T r a b a l h a d o r e s 
pediram ajuda até no 
exterior, sendo eles, 
criticados por certas 
atitudes. 

Lula deve cumprir 
pelo menos 1/3 de sua 
pena em Curitiba e 
não poderá participar 
do pleito eleitoral de 
outubro/2018. Não há 
mais recursos a serem 
j u l g a d o s  e  a  t a l 
liberdade pretendida 
por Lula, pelos seus 
advogados e pelo seu 
partido se esgotaram. 
O  P a r t i d o  d o s 
Trabalhadores insiste 
em colocar Lula como 
candidato em outubro, 
mas deve ser mais 
u m a  j o g a d a  d e 
marketing político, por 
que o seu pupilo está 
inserido na Lei de ficha 
Limpa e nada mais 
pode ser feito.

De virada! Cruzeiro está
próximo das quartas
na Copa do Brasil 

No segundo tempo, 
Henrique aos 34 minu-
tos chutou de longe 
com um desvio em Thi-
ago Heleno, fez o pri-
meiro da raposa. 

Quando todos acha-
vam o empate um bom 
resu l t ado ,  j á  nos 
acréscimos, Dedé cru-
zou para Raniel que 
colocou o Cruzeiro à 

A torcida do Cruzei-
ro está de bem com o 
time. O penta cam-
peão da Copa do Bra-
sil começou a sua tri-
lha a caminho do 
hexa. Num jogo equili-
brado contra o Atléti-
co-PR, venceu de vira-
da com um gol de Rani-
el nos acréscimos. O 
jogo foi na Arena da 
baixada em Curitiba, o 
que coloca o Cruzeiro 
em uma situação mui-
to favorável, pois irá 
fazer o jogo da volta no 
Mineirão, podendo 
chegar a classificação 
com um simples empa-
te. 

Até os 13 minutos 
do primeiro tempo, só 
deu Cruzeiro, que não 
deixava o Furação sair 
de seu campo.

Com o equilíbrio da 
partida, num lance de 
bola parada aos 41 
minutos do primeiro 
tempo Carleto de falta 
fez o primeiro gol do 
jogo numa falha de 
Fábio. 

frente do placar.
A Copa do Brasil é 

hoje uma das grandes 
competições naciona-
is, até mesmo, por cau-
s a  d o  p r ê m i o  e m 
dinheiro passou a ser 
muito mais interessan-
te para os clubes do 
que outras competi-
ções.  

Policial é homenageada pelo governador 
de São Paulo após matar bandido em
frente escola em Suzano/SP e é criticada
pelo vereador Wagner Moraes em Alfenas

Katia da Silva Sas-
tre, policial militar no 
estado de São Paulo,  
mandou bala em um 
bandido em frente a 
uma escola na cidade 
de Suzano e foi home-
nageada pelo gover-
nador do estado.

Numa cessão da 
Câmara Municipal de 
Alfenas, o vereador 
Wagner Moraes, repu-
diou com veemência 
às atitudes da policial. 
A polêmica declaração 
mexeu com políticos e 
com o brio da popula-

ção em geral. Como 
podemos admitir que 
um vereador, defensor 
e representante do 
povo possa repudiar 
uma policial de estar 
cumprindo seu dever? 
As imagens são cla-
ras, o bandido, Elivelto 
Neves Moreira, chega 
apontar uma arma 
para uma mãe que 
está com seu filho na 
porta da escola, amea-
çando-a de morte. 
Katia, vendo aquilo, 
sacou sua arma e ati-
rou a queima roupa no 

bandido que foi ao 
c h ã o  e  m o r r e u 
momentos depois no 
hospital, agindo ela, 
em defesa da popula-
ção que é o seu dever. 

Segundo o verea-
dor, ela deveria espe-
rar que o bandido ati-
rasse para poder rea-
gir? Que ela deveria 
reprimir apenas mos-
trando uma arma em 
direção ao bandido? 

Estamos aqui, para-
benizando às atitudes 
do governador de São 
Paulo e mais ainda a 
policial Katia que, no 
dever e cumprimento 
de suas funções agiu 
de forma correta e que 
sirva de exemplo para 
outros colegas na sua 
função. A polícia é o 
órgão autorizado a 
andar armado, sendo 
eles, treinados para 
defender e agir em 
defesa da população. 
Portanto, a policial 
agiu rapidamente, 
antes que uma tragé-
dia pior pudesse ter 
acontecido.

O Debate separou 
algumas frases que 
foram ditas por mais 
de 50 anos por pensa-
dores, historiadores e 
escritores  que são fun-
damentais nos dias 
atuais. E publicamos 
por acharmos uma 
visão correta da forma 
e de atitudes hoje pre-

sentes. Eles apresen-
taram há mais de cin-
quenta anos o que 
acontece com nações 
onde o quadro político 
age em causa própria 
e não coloca o seu 
país e o seu povo em 
primeiro lugar. Vem 
mostrar também que 
os erros não devem 

ser constantes e que o 
povo é o dono da rece-
ita que pode acabar 
com os hospícios em 
f o r m a  d e  n a ç õ e s  
como disse Castro 
Alves. A receita está 
na colocação de seus 
representantes no con-
gresso e no senado. A 
receita está no voto.   
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Cooxupé investe R$ 11,9 milhões
em novo Centro de Distribuição

Um dos principais 
desafios das coopera-
tivas é oferecer uma 
forma eficaz de logísti-
ca para atender as 
demandas do merca-
do e de seus coopera-
dos. A Cooxupé (Coo-
perativa Regional de 
Cafeicultores em Gua-
xupé) investiu R$ 11,9 
milhões nas novas ins-
talações do Centro de 
Distribuição e Insumo 
e m  G u a x u p é / M G , 
sede da cooperativa. 
Após 10 meses de 
obras, a nova estrutu-
ra já está em funciona-
mento e se destaca 
pelo aumento de espa-
ço para armazena-
mento (sete vezes mai-
or que o antigo CDI), 
controle de estoque 
inteligente, estrutura 
mais ecológica e segu-
ra e a localização pró-
ximo ao Complexo 
Japy e de rodovias que 
permitem fácil acesso 
para os caminhões.

O novo CDI tem 6,3 
mil metros quadrados 

de área, contra 1,2 mil 
metros quadrados do 
armazém do antigo 
que ficava no centro 
da cidade e foi desati-
vado em abril. O Cen-
tro é responsável por 
armazenar e distribuir 
insumos agrícolas, 
material de uso e con-
sumo, para todas as 
41 unidades da coope-
rativa e lojas, UAs (Uni-
dades Avançadas), 
Departamentos e aos 
cooperados.

Ao todo, a capaci-
dade é de 8 mil paletes 
e a estrutura permite 
uma armazenagem 
vert ical,  ut i l izando 
m e n o s  á r e a  e m 
metros quadrados, 
s e g u n d o  e x p l i c a 
Edson Moraes, coor-
denador de Logística 
de Insumos da Cooxu-
pé. "Já estávamos no 
antigo CD há mais de 
20 anos e projetamos 
esse novo CD para 
atender às necessida-
des da cooperativa 
que vem crescendo ao 

longo dos anos. O pro-
jeto inclusive contem-
pla uma expansão da 
estrutura até 2021 
com o acréscimo de 3 
mil paletes", explica 
ele.

A estrutura também 
segue um dos princi-
pais pilares da Cooxu-
pé: a sustentabilidade. 
O espaço possui solu-
ções que contribuem 
para a redução do con-
sumo de  energ ia , 
como claraboias, aber-
turas para ventilação 
natural, iluminação 
complementar com 
LED e as quatro empi-
lhadeiras são elétricas 
sistema de Sprinkler, 
para o combate a 
incêndios, sensores 
de fumaça, câmeras 
de segurança e pro-
cessos e sistema com-
pleto de segurança 
patrimonial. A divisão 
de defensivos agríco-
las tem toda estrutura 
dentro da legislação, 
com porta selada, tra-
vas e sistema de con-
tenção além de apre-
sentar ainda um con-
trole inteligente com 
três sistemas de auto-
mação que permite 
maior controle aos 
colaboradores para 
saber, por exemplo, o 
momento certo que 
cada produto deve ser 
enviado para às lojas e 
aos cooperados.

Projeto em funcionamento em Guaxupé, é sete
vezes maior que o antigo CDI da Cooperativa

Por que razão Ubatuba é hoje uma
das melhores cidades do litoral Brasileiro?   

Ubatuba está locali-
zada no litoral Norte do 
Estado de São Paulo 
e, hoje consegue levar 
mais de 1 milhão de 
pessoas nos feriados. 
Situada à beira da BR 
101, Ubatuba é um 
dos municípios do lito-
ral paulista com as 
melhores e mais boni-
tas praias não só do 
litoral norte de São 
Paulo, mas do Brasil. 
Nos anos 70, Ubatuba 
era uma cidade que 
começava a se desen-
volver e tinha como 
grande atração a Praia 
Grande. Hoje, uma pra-
ia badalada e nos feri-
ados não se consegue 
andar por ela.  Ubatu-
ba fo i  descober ta 

pelos investidores imo-
b i l i á r i o s  e  p e l o s 
empresários. É uma 
das cidades mais pro-
curadas nos feriados. 

Ubatuba têm 42 prai-
as e muitas delas o 
turista nem conhece e 
imagina que bem perto 
dele há praias que 
além de paradisíacas 
são tranquilas e ideal 
para curtir um feria-
dão. 

As praias de Ita-
mambuca e Ubatumi-
rim, fotos acima, são 
exemplos disso. Em 
Ubatumirim, você colo-
ca o carro do lado do 
seu guarda sol, bem 
próximo do mar e com 
uma infra-instrutura de 
barzinhos e restauran-

tes com muita cerveja 
gelada, tira gosto e 
comida típica paulista 
ou mineira. Peixes de 
várias espécies são 
comercializados no 
local. 

Na praia de Ita-
mambuca, bem próxi-
ma da praia de Ubatu-
mirim, também não 
fica para traz. 

Portanto, quando 
for a Ubatuba, procure 
conhecer o que real-
mente ela tem para ofe-
recer, não fique ligado 
apenas na agitação da 
praia Grande. Muitos 
turistas, já tiraram do 
seu roteiro a agitação 
e o grande movimento 
da das praias centrais 
da cidade paulista.

Kilauea vem trazendo
emoções e  t ragédias
ao mesmo tempo no Havaí

Vulcão em erupção 
no Havaí vem provo-
cando destruição e 
beleza ao mesmo tem-
po. Muitos turistas che-
gam bem próximo do 
vulcão para tirar fotos 

e registrar com filma-
gens o Kilauea em 
erupção. Por outro 
lado, vários morado-
res foram retirados do 
local. Casas e estra-
das já foram destruí-

das e a população da 
cidade que situa-se 
ma i s  aba i xo  es tá 
vivendo dias de aflição 
com a aproximação 
das lavas. Além do for-
te cheiro de enxofre. 

Café com Tudo traz show de Alysson 
e Adysson do The voice Brasil 

Entre as novidades 
para este ano, o Café 
com Tudo traz diver-
sas atrações culturais. 
Os eventos acontece-
rão no Centro de Con-
vivência que será mon-
tado na Praça do ET. 

Na quinta-feira, dia 
24, haverá show com 
Tom Fernandes a par-
tir das 18h. Na sexta-

feira, dia 25, Joel Jr. 
anima o Centro de Con-
vivência às 18h. Já no 
dia 26, sábado, a partir 
das 20h, é a vez de 
Alysson e Adysson do 
The Voice Brasil.

O Centro de Convi-
vência funcionará nos 
dias 24, 25 e 26 das 
1 2 h  à s  2 2 h  e  n o 
domingo, dia 27, das 
9h às 13h. Além das 
at rações cu l tura is 
haverá expositores e 
praça de alimentação.

O Café com Tudo é 
uma realização da 
Associação Comercial 
de Varginha e tem 
como co-realizadores 
a Minasul e o Sicoob 

Credivar. O evento con-
ta ainda com patrocí-
nio da Madeireira Bela-
to & Pagani, WOutdo-
or e Via Café Garden 
Shopping. Os apoia-
dores são SINDVAR, 
SEBRAE,  SEHAV, 
CCCMG, EPTV, Pre-
feitura de Varginha e 
Fundação Cultural de 
Varginha. O Café com 
Tudo conta ainda com 
os parceiros: Grupo 
UNIS, CDCA, SEDUC, 
Fundação Procafé, 
Porto Seco Sul de 
Minas, Melitta e BSCA 
Cafés Especiais do 
Brasil.

Quer comentar às matérias que você leu em nosso jornal? Entre em 
contato através do nosso blog e deixe seu comentário (contato):

www.odebatenoticias.com.br
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Auditores Fiscais ameaçam
entrar em greve para obter 
«bônus variável por eficiência»

Não ficou transpa-
rente a greve que os 
auditores fiscais da 
receita estão queren-
do fazer, caso o gover-
no não autorize atra-
vés de lei o «bônus 
variável por eficiên-
cia». Ou seja, os caras 
são contratados a pre-
ço de ouro, tem estabi-

lidade de emprego 
através de concurso, e 
agora, estão querendo 
um bônus de eficiên-
cia. Bônus é pago por 
produtividade a um pro-
fissional de vendas 
que  cumpre  suas 
metas. Cumprir metas 
para auditores fiscais, 
é  obr igação.  E les 
foram contratados 
para isso, não há moti-
vo para bônus. Nin-
guém contrata um audi-
tor fiscal para não ser 
eficiente, ele é concur-
sado e treinado para 

cumprir com suas obri-
gações e não cobrar 
do patrão benefícios 
que não lhes são cabí-
veis. Enquanto isso, 
milhares de profissio-
nais estão parados no 
Brasil, aguardando 
aprovação e paga-
mento de guias para 
que o seu produto pos-
sa chegar ás suas 
m ã o s .  M á q u i n a s 
i n d u s t r i a i s  e n t r e 
alguns produtos estão 
nos portos aguardan-
do a volta dos audito-
res «comissionados».

Atividades marcaram Dia Nacional
de Luta Antimanicomial em Varginha  

Foi realizado neste 
dia 15 uma  exposição 
de quadros pintados 
pelos pacientes do 
Centro de Atenção Psi-
cossocial no Foyer 
Aurélia Rubião, anexo 
ao Theatro Capitólio. 
As pinturas foram ela-
boradas durante o pro-
jeto Cuca Legal pelos 
atendidos pelo CAPs II 
e pelo CAPs AD. "A pro-
dução dos quadros foi 
acompanhada por 
uma professora de 
artes. Os pacientes 
produziram a partir da 

realidade deles", des-
taca Anderson José de 
Souza, coordenador 
da Saúde Mental de 
Prefeitura de Vargi-
nha.

A iniciativa fez parte 
dos eventos para lem-
brar o Dia Nacional de 
Luta Antimanicomial, 
instituído em 18 de 
maio e todos os qua-
dros foram colocados 
à venda, com preço 
en t re  R$  40 ,00  e 
50,00.

Oco r reu  no  d i a 
16/05 , o Simpósio de 

Saúde Mental no Tea-
tro Mestrinho com a 
palestra dos médicos 
psiquiatras Anderson 
Michel Furtado e Mau-
rício Miguel Gadbem.

Aconteceu na quin-
ta-feira, (17/05), um 
passeio no Clube Cam-
pestre e um almoço 
para os pacientes.

N a  s e x t a - f e i r a , 
(18/05), foi programa-
do uma passeata com 
concentração às 8h no 
CAPs II, na Rua Aristi-
des Paiva, nº 20, com 
destino à Mina do bair-
ro Campos Elísios, 
onde houve apresen-
tação de uma banda 
de música formada 
pelos pacientes, as ati-
vidades foram minis-
tradas pelos professo-
res de educação física 
da Semel e também 
cama elástica para as 
crianças.

Aloysio Nunes Chanceler brasileiro 
reagi ao receber manifesto internacional 

O Chanceler Brasi-
leiro Aloysio Nunes rea-
giu com indignação as 
sol ic i tações fe i tas 
pelos políticos europe-
us dizendo que gosta-
riam de ver Lula na dis-
puta das eleições de 
outubro e que mostra-
ram preocupação com 
o Impeachment de Dil-

ma. 
Aloysio Nunes res-

pondeu às solicitações 
com a seguinte frase: 
«preconceituoso, arro-
gante e anacrônico». 

Os cidadãos brasi-
leiros condenados em 
órgãos colegiados 
ficam impossibilitados 
de participar de uma 
eleição, esses senho-
res estão pregando a  
violação  do estado de 
direito.  

Participam do mani-
festo José Luís rodri-
guez Zapatero (Espa-

n h a ) ;  M a s s i m o 
D’alema, Romano Pro-
di e Enrico Letta (Itá-
lia);  Elio di Rupopelo 
(Bélg ica) ;  e o ex-
presidente Francês 
François Hollande. 

Uma grande cara 
de pau os caras  que-
rerem intervir nas leis 
brasileiras, ferindo o 
estado de direito na 
sua totalidade. Eles 
tentam extrapolar a 
Constituição brasileira 
e o judiciário. E vários 
deles nem reeleitos 
foram no seu país.

Promotor pediu
prisão e Maninho
e filho se entregam 

nhão que passava 
naquele momento. O 
promotor de justiça 
entendeu o ato como 
tentativa de homicídio 
e pediu a prisão dos 
dois petistas. Eles se 
entregaram na delega-
cia, e agora, estão à 
disposição da justiça, 
podendo pegar vários 
anos de xadrez.

No dia em que lula 
foi preso, Manoel Edu-
ardo Mar inho (ex-
vereador de Diadema- 
PT) e seu filho Lean-
dro, agrediram o mani-
festante Carlos Alberto 
(empresário), jogan-
do-o contra o para-
choque de um cami-

Morre aos 94 anos Eloísa 
Mafalda (Dona Pombinha)
de Roque Santeiro

Eloísa Mafalda foi 
uma das pioneiras da 
novela televisiva no 
Brasil. Paulista de jun-

diaí, virou atriz por aca-
so. Seu irmão Oliveira 
neto, radialista e locu-
tor da rádio Tupi e Difu-
sora da capital paulis-
ta, pediu a ela que 
fizesse um teste na 
rádio para um rádio-
teatro, sendo aprova-
da, fez sua estréia na 
Rádio Nacional.

Eloísa foi para as 
telas de TV na TV Pau-
lista que foi adquirida 
pela Rede Globo. Com 
isso, Eloísa atuou nas 
primeiras novelas da 
Globo, Irmãos Cora-
gem. Vários persona-
gens ficaram marca-
dos para sempre na 

memória do povo bra-
sileiro. Maria Macha-
dão ( Gabriela), Dona 
Mariana (Paraíso), Gio-
conda Pontes ( Pedra 
sobre Pedra), Manue-
la (Mulheres de Areia), 
Dona Dedê (A Grande 
Família) e o papel que 
a despontou para todo 
o Brasil foi o de ‘Dona 
Pombinha Abelha’ em 
Roque Santeiro. 

Eloísa, já sofria do 
mal de Alzheimer há 
alguns anos e morreu 
com problemas respi-
ratórios.  

A atriz deixa dois 
filhos, dois netos e 
dois bisnetos.  

                  Anuncie aqui
Fone: (35) 3221-0556

jornal + blog + facebook
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Execuções sumárias na ditadura
para Bolsonaro é tapa no bumbum

Se Bolsonaro fosse 
o presidente do Brasil 
na ditadura, o país 
teria um número de 
mor tos  dez vezes 
mais, pois, compara 
morte sumária com 
tapa no bumbum de 
filho.

Esse é o candidato 
que se diz lúcido e 
pronto para adminis-
trar o Brasil. Se ele, 
parlamentar, define 
morte sumária como 
tapa no bumbum, o 
que será desse país 

na mão de um ditador 
militar disfarçado de 
político? Estamos dian-
te de um candidato de 
alta periculosidade. 
Imaginemos que esse 
candidato eleito tenha 
algo que lhe aborreça 
no poder. A saída é 
matar? Matar, é igual a 
um tapa no bumbum, 
nada mais que isso. 

Leiam o que disse 
Bolsonaro: «O que 
pode ter acontecido 
com este agente da 
CIA? Quantas vezes 

você não falou no can-
to? «Tem que matar 
m e s m o ,  t e m  q u e 
bater.» Talvez o cara 
tenha ouvido uma con-
versa como essa e 
mandou.

«Ou a gente botava 
para quebrar ou o Bra-
sil estava perdido». 
Independentemente 
de botar para quebrar, 
matar não é a solução. 
Muitos inocentes mor-
reram na ditadura.

Por isso, temos que 
avaliar bem quem é o 
Deputado Jair Bolso-
naro e quais são às 
suas reais intenções 
para administrar o Bra-
sil. O país precisa de 
um conciliador, um 
pensador que busque 
solução para os  pro-
blemas da sociedade 
brasileira e não de um 
ditador que poderá 
jogar por água abaixo, 
todo nosso processo 
democrático que, ape-
sar de novo é sólido.

«Ou a gente botava para quebrar ou o Brasil 
estava perdido»

Moro condena Paulo Ferreira, 
ex-tesoureiro do PT a 9 
anos e 10 meses de prisão

Paulo Ferreira e 
mais  12  pessoas, 
empresários e opera-
dores, são condena-
dos  na  Ope ração 
Lava-Jato. 

Num esquema em 
que o PT recebia van-
tagens indevidas atra-
vés de parcelas arre-
cadadas por  João 
Va c a r i  N e t o  q u e , 
segundo Moro, era o 
representante do parti-
do nas arrecadações 
em esquema crimino-
so. no mesmo esque-
ma foram condenados 
outros petistas como: 
Delúbio Soares, Paulo 
Roberto Costa, Pedro 
José Barusco, Ricardo 
Ribeiro Pessoa, Rena-
to de Souza Duque. 
Segundo o magistra-
do, as propinas chega-

valores a eles direcio-
nados pelo próprio 
João Vaccari Neto, o 
que foi o caso, por 
e x e m p l o ,  d o  e x -
Ministro José Dirceu 
de Oliveira e Silva".

Os valores das pro-
pinas eram de 2% do 
valor total do contrato.  

ram a 20 milhões de 
reais em virtude de con-
tratos com a Petro-
bras. Disse Moro, refe-
rente às condenações: 
"Entretanto, isso não 
significa que outros 
agentes políticos do 
Partido dos Trabalha-
dores não eram tam-
bém beneficiários de 

Que Brasil que eu quero para o futuro?

Se você tinha inten-
ção de adquirir o tão 
famoso Triplex que 
jogou Lula na cadeia, 
pode tirar o cavalo da 
chuva. Um milionário 
de Brasília o arrema-
tou no leilão em lance 
único no valor de R$ 
2,2 e vai pagar R$ 47 
mil de condomínio atra-
sado. Mas você pode-
rá comprar o sítio de 
Atibaia que está che-
gando por aí!

Mil ionário de Brasí l ia
arremata Triplex de Lula
no Guarujá por 2,2 milhões

A Rede Globo de 
Televisão aproveitan-
do o que a tecnologia 
nos o ferece ho je , 
pediu a participação 
de todos os munícipes 
do Brasil para envia-
rem um vídeo da cida-
de em que o partici-
pante mora e em um 
filme de 15 segundos 
fizesse a sua manifes-
tação dizendo o que 
ele quer do Brasil no 

futuro. É realmente 
uma jogada de marke-
ting incrível. Temos vis-
to pessoas de todos os 
lugares, nos desta-
ques de seu municí-
pio, quanto nos piores 
lugares também. O 
grande pedido dos bra-
sileiros é ver um país 
sem corrupção, com 
investimentos na saú-
de, segurança e edu-
cação. O segundo 

pedido é banir de vez 
com os políticos cor-
rupto. Mas, será que 
esse mesmo povo irá 
banir nas urnas esse 
político corrupto? Será 
que o brasileiro irá 
aprender a votar e ter 
consciência que é atra-
vés dele que o político 
corrupto está eleito? Aí 
sim, está a chave de 
tudo para que o Brasil 
que eu quero para o 
futuro, seja um país 
livre das barganhas, 
d a s  l a v a g e n s  d e 
dinheiro e de empre-
sários bem sucedidos 
às custas de propinas. 
Se não houver uma tro-
ca significante dos polí-
ticos de Brasília, de 
nada irá adiantar o que-
rer...

José Dirceu tem recurso negado
no TRF-4 e pode voltar para Curitiba

Os embargos de 
declaração apresenta-
dos pela defesa do ex-
ministro José Dirceu, 
foi negado pelo TRF-4 
por unanimidade. 

C o n d e n a d o  p o r  
lavagem de dinheiro, 
corrupção passiva e 
pertinência a organi-

zação criminosa sua 
pena foi aumentada de 
20 para 30 anos, 9 
meses e dez dias.

Atualmente moran-
do em Brasília, Dirceu 
foi favorecido por um 
habeas corpus conce-
dido pelo STF. 

Dirceu deve voltar à 
prisão para cumpri-
mento de sua pena. 

Dirceu tem duas 
sentenças julgadas 
com pena total de  42 
anos e 2 meses.

Junto com Dirceu 

na mesma ação  estão 
Gerson de Mello Alma-
da, da engevix,  e o 
lobista Antônio Guima-
rães Hourneaux de 
Moura.

Os três devem per-
manecer em Curitiba 
por muito tempo, a não 
ser que haja um novo 
habeas corpus vindo 
do STF, o que será pou-
co provável, nestas cir-
cunstâncias. Todos os 
embargos foram nega-
dos. 
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Está chegando a hora 
do coração bater mais forte

O técnico da Sele-
ção Brasileira, definiu 
os 23 que irão para a 
Rússia tentar o sexto 
título mundial. A con-
vocação não saiu fora 
do que já era espera-
do. Apenas a saída de 
Daniel Alves, por con-
tusão. Com chegada 

de Geromel e Cássio. 
Fica assim: Goleiros: 
Alisson, Cássio e Eder-
son. Laterais: Fagner, 
Danilo, Marcelo e Feli-
pe Luis. Zagueiros: 
Marquinhos, Thiago 
Silva, Miranda e Gero-
mel. Meios Campis-
tas: Casemiro, Fer-

nandinho, Paulinho, 
Augusto, Fred, Felipe 
Coutinho e William. 
Atacantes: Neymar, 
Gabriel Jesus, Dou-
glas Silva, Roberto Fir-
mino e Taison.

O Brasil foi o primei-
ro time a se classificar 
para Copa da Rússia 
nas eliminatórias em 
todo o mundo. É um 
time forte que, há mui-
tos anos não tínha-
mos. É um forte candi-
dato a trazer mais um 
título mundial que não 
vem há 16 anos. O Bra-
sil foi Penta, na Copa 
do Japão em 2002, 
contra a Alemanha. 
Lembranças de um 
time com qualidades 
individuais.

Sandro e Luan Weber chegam para
reforçar time do Cruzeiro/Sada para
t e m p o r a d a  2 0 1 8 / 2 0 1 9

O Cruzeiro/Sada 
um dos maiores times 
de Vôlei do mundo, 
traz reforços para a 
t e m p o r a d a 
2018/2019. 

A p ó s  g a n h a r  a 
SuperLiga e acumular 
o maior números de 
títulos na competição, 
o Cruzeiro tornou-se o 
campeão de títulos no 

Brasil. 
Pensando em refor-

ços para a próxima 
temporada, o Cruzeiro 
manteve o técnico Mar-
celo Mendez e trouxe 
o levantador Sandro 
que estava no Montes 
Claros e o oposto Luan 
Weber que está retor-
nando ao Brasil depois 
de uma temporada no 
Jeopard Kula BLD, da 
Turquia.  

Sandro passa pela 
segunda vez no Cru-
zeiro, pois foi contrata-
do em 2008/2009, 

quando o time ainda 
não se chamava Cru-
zeiro, e sim, Betim. 

Renovou os contra-
tos de Felipe, Sergi-
nho e Evandro. O Cru-
zeiro ainda deve anun-
ciar o substituto de 
Leal que deixou o clu-
be na última competi-
ção se dirigindo para a 
Itália. 

O levantador Fer-
nando Cachopa será o 
novo  titular da posi-
ção da equipe celeste 
para as próximas com-
petições da raposa.

O ex-presidente 
Luis Inácio Lula da Sil-
va pode ver chegando 
a  sua segunda conde-
nação na 1ª Instância 
de Curitiba. Peritos da 
Polícia Federal conclu-
íram que a Odebrecht 
custeou parte das 
reformas do Sítio de Ati-
baia com dinheiro de 
"Caixa 2" de desvios 
de dinheiro da Petro-
b r a s  e  d e  o u t r o s 
órgãos públicos no Bra-
sil e no exterior. A con-
clusão, vem ratificar às 
declarações do enge-
nheiro Emyr Diniz Cos-
ta Júnior que confirma 
o recebimento deste 
valor para custeio de 
compra de materiais e 
serviços relacionados 
às reformas do Sítio de 
Atibaia. O sistema -
Drousys e Mywebday 
é utilizado pela Ode-
brecht como espécie 
de sistema financeiro 
paralelo e de acordo 
com os peritos, os 
dados são íntegros e 
autênticos. Respon-

dendo assim, às solici-
tações do juiz Sérgio 
Moro. 

O Ministério Público 
Federal sustenta que 
as obras do sítio foram 
custeadas pela Ode-
brecht e a OAS como 
forma de repasse dis-
farçado de propina. 
Foram encontrados 
ainda, segundo os peri-
tos da PF, "relatório 
FDD0320, chamado 
de Extratos por Conta" 
que confirmam "quatro 
ingressos e as duas 
saídas (R$ 400.000,00 
e R$ 300.000,00)", já 
citados pelo Ministério 
Público Federal, ante-
r i o r m e n t e . " O s  4 
ingressos de recursos, 
que totalizaram R$ 
700 mil, foram destina-
dos à conta denomina-
da 'Caixa Livre Salva-
dor - real' - Trata-se de 
caixa único - Esse cai-
xa tem como fonte 
obras no Brasil e no 
exterior, incluindo a 
Petrobras. 

Os advogados Cris-

tiano Zanin Martins e 
Valeska Teixeira Mar-
tins, em nota,  se pro-
nunciaram, afirmando: 
«Ao contrário foi que 
f o i  d i v u l g a d o  p o r 
alguns veículos de 
comunicação, o laudo 
apresentado na data 
de hoje (16/05) pela 
Polícia Federal nos 
autos da Ação Penal 
n º  5 0 2 1 3 6 5 -
32.2017.4.04.7000/P
R não estabeleceu 
qualquer vínculo entre 
uma planilha apresen-
tada por ex-executivo 
da Odebrecht e o sítio 
de Atibaia (Sítio Santa 
Bárbara) frequentado 
pela família do ex-
presidente Lula, de pro-
priedade da família Bit-
tar.

Diz o laudo pericial 
textualmente: 'Não 
foram encontradas, no 
con tex to  da  Ação 
Penal, até a data da 
emissão deste laudo, 
nas pesquisas efetua-
das no material exami-
n a d o  ( S i s t e m a 

Drousys e Sistema 
MyWebDay), docu-
mentos ou lançamen-
tos que façam referên-
cia a termos tais como 
ATIBAIA,  S ÍT IO e 
SANTA BÁRBARA' (p. 
61).Por outro lado, o 
mesmo laudo pericial, 
com o claro objetivo de 
ofuscar recente deci-
são proferida pelo 
Supremo Tr ibuna l 
Federal que afastou 
qualquer vínculo entre 
elementos anexados a 
essa ação penal e a 
competência da Justi-
ça Federal de Curitiba 
(Pet. 6780/STF), fez 
descabidas referênci-
as a recursos proveni-
entes de contratos da 
Petrobras. Busca-se 
com isso, uma vez 
mais, contornar os cri-
térios legais de com-
petência por meras 
referências, sem qual-
quer base concreta, a 
valores provenientes 
da Petrobras, exata-
mente como fez a 
denúncia». 

Peritos da PF concluem que Odebrecht custeou
R$ 700 mil para regorma do Sítio de Atibaia

MPF já tinha confirmado às hipóteses afirmadas
agora pelos peritos da Polícia Federal.
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