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Surge agora o Mayaro

Dengue, zika e chi-
kungunya já são consi-
deradas doenças que 
estão no cotidiano cau-
sando infecções por 
todo país. Agora, sur-
ge o mayaro que foi 
identificado no Rio de 
Janeiro e no interior do 
estado de São Paulo. A 
doença é transmitida 
pelo mosquito Haema-
gogus janthinomys 
que vive nas matas.

Os sinais e sinto-
mas de todos esses 
vírus são bem seme-
lhantes: Manchas ver-
melhas pelo corpo, 
dores de cabeça, dor 
muscular e nas articu-
lações, além da febre. 

Caso você tenha fre-
q u e n t a d o  m a t a s 
fechadas recentemen-
te, e sente sintomas 
como os citados aci-
ma, é  bom procurar 
um médico o mais rápi-
do possível. Caso não 
tenha tomado nenhu-
ma vacina, o caso é 
mais grave a inda. 
Então, corra para um 
Pronto-Socorro ou um 
médico de confiança.

Sangramento de 
mucosas, pintas ou 

manchas roxas pelo 
corpo, olhos amarela-
dos e vômitos persis-
tentes, dores abdomi-
nais, dores articulares 
e sonolência, queda 
de pressão, são outros 
sintomas que poderão 
aparecer, no caso de 
qualquer uma das qua-
tro infecções citadas 
acima. 

A dengue em 2019, 
já é campeã desde que 
apareceu no Brasil. 
Em alguns estados, 
como o de Minas Gera-
is, ela já ultrapassou 
aos 3000% em relação 
ao mesmo período do 
ano passado. 

Em Minas, as cida-
des em que a epidemia 
chega a número alar-
mantes são: Uberlân-
dia, Cristais, Passos, 
São Sebastião do Para-
íso, Betim, Contagem, 
além da capital Belo 
Horizonte. 

Não há como dis-
persar, por isso, é bom 
sempre olhar as plan-
tas, lixos, pneus e tudo 
mais que possa ser 
benéfico a um ambien-
te criadouro do mos-
quito. 
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Os ingressos come-
çam a serem vendidos 
na terça-feira, no dia 
18 de junho,  no Vanta-
gem Hall e pela inter-
net.

David Coverdale 

A banda inglesa con-
firmou sua presença 
em Belo Horizonte em 
um show único que 
acontecerá no dia no 
dia 25 de setembro, no 
Km de Vantagem Hall. 

(vocal), Reb Beach e 
Joel Hoekstra (guitar-
ras), Tommy Aldridge 
(ba ter ia ) ,  Michae l 
Devin (baixo) e Miche-
le Luppi.

É relembrar... 

Esta  semana fo i  rea l i zada  a 
licitação para a conclusão das obras 
do CIE - Centro de Iniciação ao 
Esporte de Varginha

meira etapa foram 
i n v e s t i d o s  R $ 
915.564,68.

O CIE de Varginha é 
o modelo I para terre-
nos de 2.500 m² e área 
construída de 1.600 
metros quadrados. O 
ginásio poliesportivo 
terá arquibancada 
com 177 lugares. E ain-
da área de apoio (ad-
ministração, sala de 
professores/técnicos, 
vestiários, chuveiros, 
en fe rmar ia ,  copa , 
depósito, academia, 
sanitário público).

Depois de pronto, o 
espaço vai abrigar as 
modalidades olímpi-

cas de atletismo, bas-
quete, boxe, hande-
bol, judô, lutas, tênis 
de mesa, taekwondo, 
vôlei, esgrima, ginásti-
ca rítmica, badminton 
e levantamento de 
peso. E seis paraolím-
picas:  esgr ima de 
cadeira de rodas, judô, 
halterofilismo, tênis de 
mesa, vôlei sentado e 
goalball e uma não-
olímpica (futsal).

Varginha, muito em 
breve, terá nova cara 
com um Centro de Ini-
ciação ao Esporte à 
altura do que a cidade 
merece.

Esta semana foi con-
cluída a licitação para 
contratação de nova 
empresa para dar con-
tinuidade às obras do 
Centro de Iniciação ao 
Esporte – CIE, na Ave-
nida Zoroastro Franco 
de Carvalho, no bairro 
Santa Maria. A Consill 
Construtora Irmãos 
Lara Ltda foi a vence-
dora. O contrato, no 
v a l o r  d e  R $ 
2.255.545,13, custea-
do pelos cofres públi-
cos, deve ser assinado 
nos próximos dias. O 
prazo para a conclu-
são da obra será de 
180 dias corrido. Na pri-
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Vendas no comércio despencam 
e tem pior resultado desde 2015

O Brasil tem o pior 
resultado no varejo 
para o mês de abril, 
desde 2015. As ven-
das  despencaram 
bruscamente que até 
os Hipermercados sen-
tiram o recuo.

Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geogra-
fi a  e  E s t a t í s t i c a 
(IBGE), o comércio 
varejista recuou 0,6% 
nos setores de alimen-
tação, vestuário e cal-
çados, que são os 
itens que movimentam 

o comércio em núme-
ros maiores. As ven-
das vêm retraindo des-
de o começo de 2019, 
e se não houver provi-
dências da equipe eco-
nômica do governo, 
este ano, o comercian-
te irá tentar empatar 
seus investimentos até 
dezembro. 

Em 2018, o comér-
cio teve marcas nega-
tivas durante os meses 
de janeiro, fevereiro, 
março, maio, junho, 
julho, setembro, outu-

bro e dezembro. Com 
a queda no mês de 
dezembro/2018, os 
números fecharam no 
vermelho. 

Segundo analistas 
do setor, há uma perda 
do setor que vem se 
acumulando, ano a 
ano. Durante o ano, já 
há um acúmulo de 
7,3% abaixo, ou seja, 
voltamos aos números 
de 2015. O Brasil vive 
a expectativa da «Re-
forma da Previdên-
cia».

Whitesnake confirma show em BHte



Primeira insulina inalável no Brasil 
é aprovado pela Anvisa

A «Afrezza» é a 
nova insulina comerci-
alizada no Brasil que 
foi aprovada pela Anvi-
sa neste dia (30). Ela é 
comercializada em pó, 
em cartuchos em três 
dosagens diferentes.

Para utilização, o 
paciente com diabete 
deve encaixar o cartu-
cho no inalador e aspi-
rar o pó. A substância 
chega ao pulmão e é 
absorvida pela corren-
te sanguínea, onde 
cumpre a função de 
reduzir os níveis de 
açúcar no sangue. 
Hoje, as insulinas dis-
poníveis no mercado 
brasileiro são todas 
injetáveis. 

Esse método, pode 
representar um ganho 
na qualidade de vida 
do paciente, reduzindo 

o número de injetáve-
is. Como nem tudo é 
um Papai Noel com-
pleto, ela tem suas res-
trições. Não pode ser 
indicada para quem 
tem problemas pulmo-
nares e menores de 18 
anos, e não é capaz 
substituir  todas as inje-
ções diárias de insuli-
na, pois, tem pouca 
variedade de dosa-
gem. Mas tem lá suas 
vantagens. Uma delas 
é o transporte e o arma-
zenamento. Reduzir o 
número de picadas  de 
agulha diária, também 
passa a ser uma gran-
de vantagem.  E la 
pode substituir apenas 
as aplicações de ação 
rápida ou ultra-rápida, 
e utilizada geralmente 
antes de cada refeição 
diferente da basal, de 

ação mais lenta, é apli-
cada apenas uma vez  
ao dia.  

"Se o paciente dia-
bético tem um trata-
mento nesse esquema 
basal-bolus, ele costu-
ma fazer pelo menos 
quatro aplicações por 
dia: uma basal e três 
bolus,  no café da 
manhã, almoço e jan-
tar. Se passar a usar a 
inalável, ele diminuiria 
de quatro aplicações 
diárias para uma apli-
c a ç ã o .  S e r i a  u m 
ganho de qualidade de 
vida, mas não substi-
tuiria totalmente a inje-
tável", diz a médica.

A CEO da Biomm é 
a empresa responsá-
vel pela distribuição do 
produto no Brasi l . 
Heraldo Marchezini, 
diz que: "No momento 
das refeições, o paci-
ente muitas vezes tem 
que utilizar a insulina 
em uma situação soci-
al, fora de casa, e, com 
a inalável, o procedi-
mento pode ser mais 
rápido e discreto. O ina-
lador cabe na palma 
da mão. É uma grande 
inovação na forma de 
aplicar", afirma

Mais um avanço da 
indústria farmacéutica

Inauguração da APAC em Varginha
tem a participação do vice-prefeito 
Obra foi construída em terreno doado pelo município

O vice-prefeito Vér-
di Melo participou na 
última sexta-feira,  31,  
da solenidade de inau-
guração das instala-
ções  do Centro de 
Reintegração  Social 
da Apac – Associação 
de Assistência aos con-
denados, que contou 
com a presença do pre-
sidente do Tribunal de 
Justiça do Estado e 
Minas Gerais, desem-
bargador Nelson Mis-
sias de Morais.

Com as obras, a 
Apac, que possuiu 
uma área de quase 
900 metros quadrados 
em um terreno de 35 
mil metros quadrados 
doado pelo município,  
passa a oferecer ofici-
nas voltadas para a 
capacitação e profissi-

onalização dos recu-
perandos por ela aten-
didos.  

Presente na soleni-
dade, o  vice-prefeito 
Vérdi Melo, no ato 
representando o Exe-
cutivo, destacou a 
importância da obra e 
da parceria do municí-
pio, que não mediu 
esforços para que fos-
se concretizada. “O 
município doou o ter-
reno, custeamos o des-
m e m b r a m e n t o ,  o 
registro e a  escritura , 
além das parcerias 
cotidianas, em aten-
ção às solicitações do 
presidente Alexandre 
Prado, por acreditar-
mos  neste modelo de 
recuperação”, disse 
Vérdi.

Com 41 anos de 

ex is tênc ia ,  c r iada 
como uma alternativa 
para o sistema prisio-
nal comum,  a Apac  
t rabalha com uma 
metodologia que bus-
ca a recuperação do 
ser humano, tendo 
como base a recupe-
ração integral do indi-
víduo, a partir de tra-
balhos, onde a pena 
deve possuir caracte-
rísticas de prevenção 
e reeducação, repri-
mindo a prática de 
novos crimes e possi-
bilitando a reinserção 
social do apenado.

Agora,  a associa-
ção vai  disponibilizar 
42 vagas para presi-
d iá r ios  do reg ime 
fechado da Comarca 
de Varginha.

Antonio  S i lva
visita obras da
rede municipal
de ensino com
Rosana Carvalho

No dia (5),  Rosana 
Carvalho Secretária 
de Ensino, recebeu o 
prefeito Antônio Silva 
na Seduc. O encontro 
aconteceu com o obje-
tivo de acompanhar o 
andamento de duas 
importantes obras que 
estão em construção 
nos bairros Carvalhos 
e Nova Varginha. “A 

nossa proposta é tra-
balhar para manter 
sempre a excelente 
estrutura das escolas 
públicas municipais e 
contribuir para o bem-
estar dos alunos, pro-
fessores e da comuni-
dade”, disse o prefeito.

Além de ir às obras, 
para fazer a vistoria, o 
prefeito fez também 

uma visita ao Galpão 
d e  A r m a z e n a-
gem/Almoxarifado da 
SEDUC, que foi total-
mente higienizado e 
preparado para acon-
dicionar os materiais 
escolares e produtos 
de limpeza utilizados 
pelas unidades esco-
lares da Rede Munici-
pal.

No final da manhã, 
Antônio Silva, esteve 

o desenvolvimento do 
nosso município. Que-
remos sempre nos rei-
terar dos problemas e 
pensar ações para oti-
mizar os serviços des-
ta pasta”, relatou.

Mesmo com toda a 
crise financeira e com 
a falta de repasses do 
governo estadual para 
os municípios, Vargi-
nha é hoje uma das úni-

cas cidades do estado 
de Minas Gerais que 
mais investe em edu-
cação,  não só na 
manutenção das esco-
las já existentes, mas 
na  cons t rução  de 
novas instituições de 
ensino, reconhecendo 
o prefeito que educa-
ção é coisa séria e prio-
ritária para a formação 
de nossas crianças.

também nas instala-
ções da Secretaria 
Municipal de Educa-
ção, onde passou por 
todos os departamen-
tos, interagindo com 
os servidores, para ver 
de perto o funciona-
mento dos setores.  “A 
Educação não pode 
parar, principalmente, 
por ser uma das áreas 
mais importantes para 
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realizado no Mineirão. 
As partidas acontece-
rão entre os dias 10 e 
17 de julho, onde o Pal-
meiras/SP, enfrentará 
o Internacional/RS, 
onde o classificado 
enfrentará um dos 
mineiros na semifinal.

Já o Bahia/BA, que 
se classificou em cima 
do São Paulo nos dois 
jogos das oitavas, 
en f ren ta rá  o  Grê-
mio/RS  O vencedor 
dessa disputa, enfren-
tará o vencedor do con-

As quartas de final 
da Copa do Brasil, ver-
são 2019, terá um con-
fronto especial que 
incendiará esta etapa 
da competição. Cruze-
iro e Atlético irão se 
enfrentar em jogos de 
ida e volta. Provavel-
mente, o Atlético deve 
jogar no Estádio Inde-
pendência, no Horto, 
conforme a declara-
ção de seus atletas, 
que tem essa prefe-
rência. O jogo de man-
do do time celeste será 

fronto entre Athleti-
co/PR e Flamengo/RJ, 
onde farão a semifinal.

A Copa do Brasil é 
uma das principais 
competições do fute-
bol da atualidade no 
Brasil, principalmente, 
após dar uma vaga 
definitiva na chave de 
grupo para a Copa 
Libertadores, além da 
premiação que passou 
a ser super interessan-
te para os clubes e prin-
cipalmente para os 
atletas.

Copa América 2019
Entra em campo a 

segunda mais impor-
tante competição para 
a seleção brasileira. 
Fora da América do 
Sul, estarão presentes 
também as seleções 
do Japão e Qatar.

A competição irá 
começar no dia 14/06 
e conheceremos o 
campeão no dia 07 de 
julho. Serão 24 jogos 
que irão mexer com o 
povo sul americano e 
os  olheiros do futebol 
de todo o mundo. 

O Brasil já partici-
pou de 34 edições da 
competição, sediou 
quatro vezes, e con-
quistou oito títulos, sen-
do vice-campeão por 
onze vezes.

Nesta edição, o 
esc re te  b ras i le i ro 
enfrentará na primeira 
fase da competição a 
Bolívia, no dia 14/06, 
Venezuela, no dia 
18/06 e Peru, no dia 
22/06.

Às quartas de final 
iniciarão no dia 27/06.

A Argentina, maior 
rival do Brasil na Amé-
rica do Sul,  irá estrear 
contra  a Colômbia, no 
d ia  15 /06 ,  depo is 
enfrentará o Paraguai 
e encerrará sua parti-
cipação na primeira 
fase contra o Qatar. 

O Uruguai, enfren-
tará o Equador no pri-
meiro jogo, o Japão no 
segundo, e finalizará 
sua participação na pri-
meira fase contra o Chi-
le.

Copa do Mundo de Futebol Feminino

Começou  nes te 
sábado, dia (08), o 
mundial de futebol 
feminino. A categoria 
deverá estar totalmen-
te popularizada até a 
próxima edição da 
competição do jeito 
que as coisas estão se 
encaminhado. 

A seleção brasileira 
que vinha de nove der-
rotas seguidas, estre-
ou na competição com 
uma vitória soberba 
em cima da Jamaica 
por três a zero. 

C r i s t i ane ,  f o i  o 
nome do jogo. Ela, 
além de estar voltando 

de contusões, aliás, 
que a acompanharam 
por todo esse ano, mar-
cou os três gols na vitó-
ria contra o time jamai-
cano. 

O segundo jogo da 
seleção será nesta 
seta-feira (14), onde 
enfrentará a favorita 
Austrália que perdeu 
para a Itália de virada 
por 2 a 1 na estreia das 
duas seleções. Em 
seguida, o Brasil irá 
enfrentar as italianas. 

O mundial conta 
com seis grupos de 
quatro seleções, totali-
zando vinte e quatro 

seleções ao todo. 
A ascendência do 

futebol feminino em 
todo o mundo já é uma 
grande realidade. No 
Brasil, competições 
internas serão obriga-
tórias para os times 
que estiverem na pri-
meira divisão do Brasi-
leirão. Times como 
Cruzeiro, São Paulo, 
Palmeiras, Corinthi-
ans, entre outros, já 
estão fazendo seus 
investimentos para 
que nos próx imos 
anos, para que as com-
petições sejam a nível 
nacional.
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Vem aí, o Brasil Cup 2019 de Jet Sky

de 60 mil pessoas no 
lago dos encantos, 
organização e realiza-
ção da ASSEMG com 
apoio da Prefeitura 
Municipal de Boa Espe-
rança MG.

Vem ai de 20 a 23 
de Junho Brasil Cup 
2019 um dos maiores 
campeonatos de Jet 
sky na Praia do Bicano 
em Boa Esperança, 
são esperados mais 

O Brasil Cup de jet 
Sky já é um evento con-
sagrado na cidade de 
Boa Esperança, vale à 
pena conferir, pois é 
uma badalação total 
na água e fora dela. 

Piloto de parapente morre em Valadares
Morreu neste dia 

(10), em Governador 
Valadares, piloto de 
parapente, que até 
então, não tinha sua 
identidade divulgada.

E l e  c a i u  a  1 5 0 

metros da rampa sul 
ao saltar do pico do Ibi-
turuna e bateu em um 
paredão devido às con-
dições climáticas. O 
local de difícil acesso 
dificultou bastante o 

resgate dos bombei-
ros. As condições de 
forte neblina atrapa-
lharam o resgate. «Foi 
uma surpresa o salto 
com o clima nestas 
condições».



Dietas e desintoxicação

Você sabe o que é harmonia ter 
entre corpo, mente e alimentação?

Muitos se dedicam 
exclusivamente a exer-
cícios físicos e dietas. 
É correto pensar que a 
prática esportiva é um 
grande princípio para 
qualquer um que quei-
ra melhorar sua dispo-
sição e apresentação. 
As caminhadas são 
seguras e dão retorno 
imediato, principal-
mente, para aqueles 
que começam a apre-
sentar problemas car-
díacos. Comprovada-
mente, a caminhada é 
uma resposta imediata 
a qualquer ser huma-
no e em qualquer ida-
de. Alguns, não veem 
desta forma. Mas os 
benefícios da cami-
nhada são logo senti-
dos com apenas 30 
dias de prática diária. 

Não só a resistência 
aumenta, mas a capa-
cidade de respiração e 
a irrigação sanguínea 
são logos sentidos, 
como também, o bom 
func ionamento  do 
intestino, que é um de 
seus efeitos.

Na verdade, hoje, o 
ser humano corre para 
tentar corrigir os maus 
hábitos do passado. 
Muitos aderem à edu-
cação física, mas não 
deixam a picanha, cer-
veja e uma boa cacha-
cinha ou um bom uís-
que de lado. Afinal de 
contas, ninguém é de 
ferro!

Mas de nada adian-
tam os exercícios físi-
cos sem não houver 
uma harmonia. Comer 
bem e saudável, faz a 

diferença. Tudo isso, 
será mais bem perce-
bido quando você esti-
ver entrando na tercei-
ra idade, se chegar lá. 
M u i t o s  a t r i b u e m 
comer bem, comer 
apenas salada para 
evitar ingestão exces-
sivas de calorias, e 
assim, evitar o acúmu-
lo de peso, mas não é 
bem assim. 

Verduras e legumes 
são essenciais, não 
toma toda uma carac-
terística de fazer uma 
dieta equilibrada. Mas, 
à ingestão de nutrien-
tes está diretamente 
ligada às demandas 
diárias, e devemos 
saber quais são esses 
alimentos. Uma com-
binação de nutrientes 
é que nos dá satisfa-
ção, pós-refeição de 
equilíbrio.

Mas de nada adian-
tam os exercícios físi-
cos e uma alimenta-
ção equilibrada se não 
houver o equilíbrio 
entre mente e corpo. 
Este é o grande segre-
do para se ter uma 
vida super saudável. 
Viver em um ambiente 
harmônico, seja em 
casa, no trabalho e na 
sociedade, é essencial 
para se ter o retorno de 
tudo que precisamos 
para o nosso corpo.  O 
equilíbrio dos três pon-
tos que mostramos, 
com certeza, irá resul-
tar em uma vida sau-
dável em todos os sen-
tidos. É a relação de 
equilíbrio mental, ali-
mentação saudável e 
adequação de exercí-
cios físicos. Difícil é, 
mas tentar nunca é tar-
de...
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Casos de Dengue confirmados em 
Varginha, até junho/2019

Os órgãos munici-
pais, tem disponibiliza-
do verbas extras para 
o combate a dengue. 
Isto se faz em vários 
municípios do estado. 
Com a falta de verba 
do governo estadual, 
os municípios tem 
arcado com a maioria 
das despesas. Mas 
você faz parte de uma 
sociedade e pode ser 
um fiscal do bem. Mos-
tre, denuncie, seja par-
te ativa da sociedade.

A dengue tem se 
alastrado numa veloci-
dade muito grande por 

todo  o  es tado  de 
Minas Gerais e os 
números no triângulo 
e na região metropoli-
tana de Belo Horizonte 
são alarmantes.

Em Varginha, já 
foram confirmados 83 
casos de dengue. O 
prefeito tem procurado 
agir de forma rápida e 
eficiente. Diariamente, 
caminhões tem coleta-
do lixo pelos bairros e 
a fiscalização tem atua-
do na prevenção. Não 
é um número alarman-
te, mas não podemos 
nos descuidar!

A participação popu-
lar é imprescindível 
n e s t e  m o m e n t o . 
Denunciar e cobrar 
dos vizinhos, olhar as 
plantas e pneus joga-
dos, ou seja, aonde 
tiver água, é bom que 
se tenha mais cuidado 
e sempre mantendo os 
locais limpos. 

Trabalhar em prol 
da sociedade nunca é 
demais. Seja partici-
pativo. Seja você tam-
bém um fiscal. Não 
deixe a dengue te 
pegar. Amanhã, pode 
ser você!

Você também pode ajudar a combater a dengue. Mostre e denuncie! 
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Quem é o suspeito de ação orquestrada contra
Sérgio Moro e de procuradores

Quem teve acesso 
de forma ilegal a con-
versas privadas de Sér-
gio Moro, quando juiz, 
e os procuradores da 
república? 

Segundo a Polícia 
Federal, encontrar o 
responsável por todo 
esse alarde, não será 
muito difícil. A PF parte 
do princípio que as 
informações colhidas 
por harckers tenham 
sido planejadas e uma 
apuração minuciosa 

deverá ser feita nas 
próximas semanas. 
Todos estão atentos 
ao episódio em que a 
d e f e s a  d o  e x -
presidente tira provei-
to, pedindo a imediata 
liberdade de Lula. O 
acesso de forma ilegal 
já está sendo investi-
gado e qual o método 
usado pelos hackers.

O que é o aplicativo 
Telegram, que Moro já 
n ã o  u s a v a  m a i s ? 
Segundo a PF, o siste-

ma já estava desativa-
do pelo ministro, há 
tempos. O que eles 
fizeram para ter aces-
so. Clonaram o núme-
ro de Sérgio Moro e 
reativaram a conta do 
ministro no Telegram, 
quando se passaram 
por ele.

Houve no estado do 
Rio de Janeiro e Para-
ná, tentativas iguais a 
essa que foram relata-
das por procuradores 
da Lava-Jato no mês 

passado, com inva-
sões semelhantes. 

Conforme afirma a 
PGR (Procuradoria 
Geral da República), 
procuradores atende-
ram ligações do pró-
prio número. Foi quan-
do, a PGR abriu um 
procedimento interno 
para averiguar o caso. 

O Telegram negou 
que o aplicativo tenha 
sido alvo de hackers, e 
apontam duas possibi-
lidades para a invasão 

dos celulares: a falta 
de proteção das con-
tas dos procuradores e 
insinuam a invasão do 
próprio celular, mas 
não por falha da Tele-
gram. Mas não é bem 
assim. No dia (12), o 
“DDoS Attack” “(Distri-
buted Denial of Servi-
ce)”, invadiu o sistema 
da Telegram e vários 
usuários do sistema 
ficaram sem sinal em 
outros países das Amé-
ricas. Mas com dados 
pessoais seguros.

O Min is t ro  Lu iz 
Roberto Barroso, do 
Supremo Tr ibuna l 
Federal (STF), criticou 
a euforia que tomou 
conta de corruptos e 
Cia; com o resultado 
da publicação do site 
da Intercept que mos-
trou o vazamento de 
trocas de mensagens, 
entre Moro e a força-
tarefa da operação 
Lava-Jato no Paraná, 
Deltan Dallagnol.

Para ele (Barroso), 
“não há nada que cele-
brar, a corrupção exis-
tiu e precisa continuar 
a  se r  en f ren tada , 
c o m o  a n t e s .  N ã o 
entendo qual a euforia 
que tomou conta dos 
corruptos e seus par-
ceiros”.

Mais uma vez, “A 
corrupção existiu, eu 
até tenho dificuldade 
de entender um pouco 

essa euforia que há 
em torno disse se hou-
ve algo pontualmente 
errado aqui ou ali”, afir-
ma o ministro Barroso. 
“Porque todo mundo 
sabe no caso da Lava-
Jato, que as diretorias 
da Petrobras foram 
loteadas entre parti-
dos com metas per-
centuais de desvios. 
Fato demonstrado, 
tem confissão, devolu-
ção de dinheiro, balan-
ço da Petrobras, tem 
acordo que a Petro-
bras teve que fazer 
nos EUA”, afirma Bar-
roso.

“A única coisa que 
se sabe ao certo,  até 
agora, é que as con-
versas foram obtidas 
mediante ação crimi-
nosa. E é preciso ter 
cuidado para que o cri-
me não compense”.

“Sou juiz. Os fatos 
estão sendo apura-
dos. Juiz fala ao final 
da apuração – e se 
tiver que falar, nos 
autos, de preferência. 
E não é hora de formar 
juízos sobre isso, ain-
da. Na vida, o que é 
certo é certo, o que é 
errado é errado. For-
mamos juízo depois 
da apuração”, decla-
rou.

Muitos querem se 
aproveitar do momen-
to para inocentar con-
denados.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

