Bloco sul-americano Prosul é
criado no Chile com presença
de Bolsonaro
Presidentes de países da América do Sul lançam grupo regional
Prosul no Chile (Foto:REUTERS/Rodrigo Garrido)
Piñera diz que o Chile vai liderar a iniciativa em suas
primeiras etapas
O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou nesta sextafeira (22), ao lado de presidentes de países da região, entre
eles o presidente Jair Bolsonaro, um novo bloco de nações sulamericanas denominado Prosul, para coordenar os países “sem
burocracia excessiva”, em reação à forte rejeição ao grupo
Unasul por sua postura na crise da Venezuela.
Ao final de uma reunião de cúpula em Santiago, os presidentes
de Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai e
Peru assinaram uma declaração manifestando seu compromisso com
a integração regional.
Piñera disse que o Chile vai liderar a iniciativa em suas
primeiras etapas e, posteriormente, o Paraguai vai presidir o
bloco.
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Idosa
morre
após
carro
atropelar cavalo na BR-153,
em Rialma
Idosa morre após carro atropelar cavalo na BR-153, em Rialma,
Goiás — (Foto: Divulgação/ PRF)
Animal foi parar em cima do capô, invadiu parte do veículo e
também morreu. Segundo a PRF, passageira estava no automóvel
com o filho, a nora e uma neta de 2 anos de idade.
Uma idosa de 69 anos morreu, na madrugada desta sexta-feira
(21), após o carro em que ela estava atropelar um cavalo na
BR-153, em Rialma, na região Central de Goiás. Segundo a
Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela estava no veículo com o
filho, a nora e uma neta de 2 anos, que ficaram feridos.
O acidente aconteceu por volta das 3h30, no sentido do sul ao
norte do país. Segundo a polícia, o motorista não viu o animal
na pista e não conseguiu desviar a tempo.
Com o impacto, o cavalo subiu no capô do automóvel, um GM
Celta. As patas quebraram o para-brisa e invadiram o interior
do veículo.
De acordo com a PRF, a idosa morreu no local. Os demais
ocupantes do carro foram levados para a Unidade de Pronto
Atendimento de Ceres. O G1 tentou contato, por telefone, com a
unidade de saúde em busca de informações sobre o quadro dos

feridos, mas as ligações não foram atendidas.

Cavalo invadiu parte do carro na BR-153, em Rialma, Goiás —
Foto: Divulgação/ PRF
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‘Não tomo decisões sozinho.
Ouço qualquer ministro, até
Damares’, diz Bolsonaro
(Foto:Valter Campanato/Agência Brasil)-Declaração foi dada
pelo presidente, durante transmissão ao vivo no Facebook
O presidente Jair Bolsonaro afirmou em transmissão ao vivo no
Facebook feita na quinta-feira, 21, que não toma decisões de
governo sozinho e que sempre procura ouvir seus ministros de
cada área. Ele destacou que ouve “até a Damares (Alves)” e
defendeu o trabalho da titular da pasta de Mulher, Família e
Direitos Humanos que, de acordo com ele, “podem achar que é
uma ministra com importância não muito grande”.
A sequência de declarações tem sido alvo de críticas nas redes
sociais. Usuários questionam o grau de importância que o
presidente atribui a Damares, uma das duas únicas mulheres em
seu Ministério. A outra é Tereza Cristina, da Agricultura.
“Qualquer decisão minha, eu ouço qualquer ministro da área.
Não tomo sozinho, até porque eu posso errar. Tem que ter
responsabilidade, é obvio. Até a Damares, por exemplo, que
podem achar que é uma ministra com importância não muito
grande, mas tem importância”, disse Bolsonaro, direto de
Santiago, no Chile. A transmissão tem áudio com qualidade
precária.
“A Damares é uma ministra que trata da questão da família,
direitos humanos, eu converso muito com ela. Está fazendo um
trabalho excepcional no seu ministério. Com o Wagner Rosário
(Transparência), a mesma coisa. (Também) com o ministro da
Infraestrutura, com o ministro da Defesa. Nosso trabalho é

esse. Conversar e chegar à conclusão do que pode ser feito.
Tudo que esse governo poderá fazer será feito.”
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Amazônia perde por ano 350
km² de superfície de água
(Foto:Reprodução)- Floresta vem secando ao longo dos últimos
dos 30 anos, segundo estudo da ONG WWF
Imagens de satélite mostram ano a ano a redução que a Floresta
Amazônica vem sofrendo por causa do desmatamento.
Agora elas começam a revelar também um outro impacto sobre a
região – a redução de superfície de água. A Amazônia, aos
poucos, está secando. Em 33 anos, foram perdidos, em média,
350 km2 de superfície de água por ano.
Os dados foram revelados a partir da análise de imagens do
Landsat feitas da região entre 1985 e 2017, compiladas pelo

projeto MapBiomas, iniciativa multi-institucional que
investiga as transformações do território brasileiro. O
trabalho, feito por pesquisadores das ONGS WWF-Brasil e
Imazon, também conta com apoio da ferramenta Google Earth
Engine.
As imagens mostram que nesse período a dinâmica natural dos
rios da região mudou. “Existe uma variação natural, com anos
mais cheios e anos mais secos, mas temos visto que não tem
ocorrido a recuperação após uma temporada mais seca. São
justamente as várzeas, as regiões mais sensíveis, que estão
sendo mais afetadas, estão deixando de ter água”, explica
Bernardo Caldas de Oliveira, especialista em conservação da
WWF-Brasil. Essas regiões são importantes para a reprodução de
peixes e outras espécies.
O levantamento apontou que desde a grande seca registrada na
Amazônia em 2010 essa dinâmica natural é mais forte – como em
planícies de inundação às margens dos grandes rios, áreas de
várzea e lagoas e praias que se formam com o pulso de cheias e
vazantes dos rios. “São locais que passaram a ficar mais
expostos”, afirma Carlos Souza Jr, pesquisador do Imazon e
primeiro autor do trabalho, publicado na revista Water. A
pesquisa será divulgada nesta sexta-feira, 22, por ocasião do
Dia Mundial da Água.
Fatores conectados
De acordo com os pesquisadores, uma série de fatores
combinados pode estar contribuindo para essa situação, como as
mudanças climáticas, a própria perda de vegetação, a
construção de hidrelétricas e o avanço da agricultura nas
cabeceiras de bacias, além de outras alterações na paisagem
produzidas pelo homem, como a construção de açudes e pequenas
barragens ou bebedouros para os animais.
“A gente já tinha bons indícios relacionando essas mudanças
com impactos aos ecossistemas aquáticos, mas não tínhamos

ideia da dimensão do problema”, afirma Souza Jr. O que o
trabalho revela é que a perda de vegetação e outras alterações
antrópicas estão conectadas com os ambientes aquáticos.
“Dependendo de como vamos usar o solo, isso vai afetar os
recursos hídricos.”
O mapeamento permite observar também o que é corpo d’água
natural e o que são obras humanas. “Conseguimos identificar
áreas de preservação permanente transformadas em bebedouros ou
tanques para aquiculturas. Observamos mais de 50 mil
minirrepresas, obras que precisam ser licenciadas, locais que
precisam ser recuperados. A ferramenta ajuda a reconhecer o
problema e mostra o desafio de recuperar essas áreas”, diz
Souza Jr. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
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Motorista
flagrado
em
corridas irregulares pode ter

a CNH suspensa
(Foto:Agência Pará) – Seja participando ou até promovendo os
“rachas”, como são popularmente conhecidas as competições
ilegais de corrida entre automóveis, o condutor flagrado pode
ser autuado com infração gravíssima, além de somar 7 pontos na
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), perde o direito de
dirigir e terá o veículo apreendido, conforme previsto no
Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A multa, que antes
custava R$ 1.467,35, agora custa R$ 2.934,7, já que o valor da
penalidade é multiplicado por dez, devido a lei acionada no
ano de 2014, que aumentou a rigorosidade destas infrações.
Em 2018, no Pará, segundo o departamento de estatísticas do
Departamento de Trânsito do Estado (Detran), foram 123
infrações referentes à essas condutas, presentes nos artigos
173, 174 e 175 do CTB. Já os dois primeiros meses de 2019
somam 23 ocorrências. Esses números contrastam com os dos anos
anteriores, quando a lei 12.971/14 foi sancionada.
No ano de 2010 a 2013 o número de infrações registradas, em
média, era de 120 ao ano, mas após essa mudança no CTB esses
números só cresceram. Segundo o diretor técnico operacional do
Detran, Bento Gouveia, essa elevação acontece devido ao
aumento da fiscalização. “Quando ocorrem mudanças na
legislação, como foi com esse agravamento, é normal que a
fiscalização aumente e, paralelamente a isso, aumenta também o
número de autuações”, completou.
O comparativo, segundo o diretor, deve ser feito a partir do
momento em que os números se estabilizam, como ocorreu nos
anos posteriores, 2017 e 2018, onde a quantidade de registros
reduziu para uma média de 140 autos de infração.
Segundo o coordenador de planejamento do órgão, Valter Aragão,
a legislação têm mudado ao longo dos anos para tentar inibir
essas infrações, assim como ocorre com outros tipos de

infrações. “A prioridade é tentar reduzir ou acabar com esse
comportamento, que além de ser extremamente perigoso, é um
crime contra a vida dos pedestres, ciclistas e motoristas,
além de atentar contra a vida do condutor que pratica esse
tipo de comportamento”, concluiu.
Saiba quais são as penalidades
Disputar Corrida – Caso o motorista seja flagrado cometendo
essa infração, que é a conduta deste tipo mais recorrente por
parte dos condutores, conforme o art. 173, ele será penalizado
com multa no valor de R$ 293,47 multiplicada por dez, e terá o
direito de dirigir suspenso, além do veículo removido ao
parque de retenção.
Promover competição sem autorização – Esta infração é dividida
em três condutas diferentes; promover na via competição
esportiva sem permissão; promover na via eventos organizados
sem permissão; promover na via exibição e demonstração de
perícia em manobra de veículo, e todos os casos, conforme o
art. 174 do CTB determina o veículo será recolhido e a
Carteira Nacional de Habilitação suspensa (CNH) além de multa
no valor de R$ 293,47 multiplicada por dez.
Participar de competição na via como condutor sem permissão –
O art. 175, também divido em três comportamentos que geram
penalidades, refere-se a participação do condutor em
competições esportivas, eventos organizados, exibições de
manobra perigosa, todas essas nas vias, sem haver permissão.
As medidas são as mesma dos outros artigos.
Crimes – O art. 308 do CTB determina que a participação, na
direção de veículo automotor, em via pública, de corrida,
disputa ou competição automobilística, e ainda de exibição ou
demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não
autorizada pela autoridade competente, e tirando a segurança
das pessoas, resulta na detenção, de seis meses a três anos,
multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

No prazo de seis meses, os motoristas que forem condenados por
participação em rachas estarão sujeitos a penas mais duras,
que poderão chegar até 10 anos de reclusão, no caso de morte.
As medidas estão descritas na lei 12.971/14 que alterou alguns
códigos do CTB, elevando a pena pelo crime de participação em
racha, que antes era de seis meses a dois anos de detenção.
A nova norma também aumenta em 10 vezes o valor das multas,
que são tidas como gravíssimas, aplicáveis aos motoristas
envolvidos em racha, competições não autorizadas e
demonstrações de manobras arriscadas. Se a prática for
repetida no prazo de 12 meses, a nova multa será duplicada.
“A pessoa que quiser denunciar esse tipo de caso pode ligar
para o 190. Mesmo que a situação já tenha passado, e o Detran
ou a Polícia não consigam realizar flagrante, o local vai ser
investigado, para que possam se tomadas as medidas cabíveis a
essas ocorrências”, finalizou o coordenador de planejamento.
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Além de Temer, juiz expediu
mais nove ordens de prisão.
Veja os nomes
(Foto:Divulgação)-ão duas temporárias e oito preventivas, além
de 24 mandados de busca e apreensão
Junto com a ordem de prisão do ex-presidente Michel Temer, o
juiz Marcelo Bretas expediu outros nove mandados de prisão:
duas temporárias e oito preventivas. Agentes também cumprem 24
mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em São Paulo,
no Paraná e no Distrito Federal.
Segundo investigação da Lava Jato no Rio de Janeiro, o expresidente Michel Temer é chefe de uma organização criminosa
que atua há 40 anos no RJ. “Michel Temer é o líder da
organização criminosa a que me referi, e o principal
responsável pelos atos de corrupção aqui descritos”, afirmou o
juiz Marcelo Bretas na sentença.
Temer foi preso na cidade de São Paulo, na manhã desta quintafeira (21), por agentes federais do Rio de Janeiro. Na ação,
ainda foi preso no Rio de Janeiro o ex-ministro de Minas e
Energia Moreira Franco. A PF cumpre mandados contra mais seis
pessoas, entre elas empresários. Os mandados foram expedidos
pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio,
responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro.
Veja contra quem são as ordens de prisão:
Prisão Preventiva
Michel Miguel Elias Temer Lulia;
João Baptista Lima Filho (Coronel Lima);
Wellington Moreira Franco;

Maria Rita Fratezi;
Carlos Alberto Costa;
Carlos Alberto Costa Filho;
Vanderlei De Natale;
Carlos Alberto Montenegro Gallo.
Prisão Temporária
Rodrigo Castro Alves Neves;
Carlos Jorge Zimmermann
Fonte:Redação Integrada com informações do G1
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Polícia

Federal

prende

Moreira Franco
–(Foto:REUTERS Ueslei Marcelino)-Além deste, outros sete
mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara
Federal Criminal do Rio
Foi preso na manhã desta quinta-feira (21), no Rio de Janeiro,
o ex-minitro de Minas e Energia, Moreira Franco. Além dele, o
ex-presidente Michel Temer, o coronel aposentado da Polícia
Militar do Rio de Janeiro, João Baptista Lima Filho, que é
amigo de Temer,
e mais cinco pessoas, entre eles,
empresários.
A prisão é decorrente de mais uma fase da operação Lava Jato
do Rio, e se consolidou após denúncias do delator José Antunes
Sobrinho, dono da empresa Engevix. A companhia havia fechado
contrato junto ao Governo Federal, durante a gestão do exministro à frente do Ministério de Minas e Energia, para
implantação da usina de Angra 3, no Rio de Janeiro.
A decisão foi do juiz Marcelo Bretas, juiz da 7ª Vara Federal
Criminal do Rio de Janeiro. Segundo o empresário, em delação à
Polícia Federal, foi pago o valor de R$ 1 milhão em propina,
por intermédio do operador coronel Lima Filho. Os inquéritos
foram enviados à primeira instância.
Fonte:Redação Integrada
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Força-tarefa da Lava Jato
prende ex-presidente Michel
Temer
Os agentes também estão na rua para cumprir mandados de prisão
contra Moreira Franco, ex-ministro de Minas e Energia -FOTO:
Reprodução
A Força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro prendeu, na
manhã desta quinta-feira (21), o ex-presidente da República.
Os agentes ainda tentam cumprir um mandado contra Moreira
Franco, ex-ministro de Minas e Energia.
Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª
Vara Federal Criminal do Rio.
Desde quarta-feira (20), a Polícia Federal (PF) tentava
rastrear e confirmar a localização de Temer, sem ter sucesso.
Por isso, a operação prevista para as primeiras horas da manhã
desta quinta-feira atrasou.
Por G1 |
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Não vacinar é crime
Pais que deixam de vacinar os filhos podem ser acusados de
negligência (Marcelo Camargo / Agência Brasil)
Os pais que deixam de vacinar seus filhos, podem estar
incorrendo no crime de negligência, alerta a advogada Lylian
Garcia, presidente da Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados
do Brasil, no Pará (OAB-PA). “É uma questão de saúde pública.
O estado tem a obrigação de promover campanhas, divulgar e
oferecer a vacina, mas quem precisa levar a criança para
vacinar são os pais, os responsáveis legais.”
A obrigatoriedade está no Estatuto da Criança de do
Adolescente (ECA) e prevê multa que varia de três a 20
salários mínimos.
Se houver reincidência o valor da primeira multa pode ser
dobrado, podendo chegar a R$ 19 mil. Lylian esclarece ainda
que, se uma criança morrer por falta de vacinação, os pais
respondem por homicídio culposo, quando não há intenção de
matar.
“O direito individual, que alguns pais podem alegar para não
vacinar os filhos, não pode prevalecer sobre o direito
coletivo. Ao não vacinar seus filhos, esses pais não estão
prejudicando apenas essas crianças, mas colocando em risco
toda a comunidade com que elas têm contato, seja na escola, na

igreja”, explica.
A propagação de fake news relacionando a vacina contra o
sarampo com o aumento de casos de autismo é apontada como um
dos motivos que fizeram muitos pais deixarem de vacinar seus
filhos. Leia aqui
Mas hoje existem mecanismos que podem contribuir para garantir
a vacinação, como a obrigatoriedade de apresentar o cartão de
vacina ao matricular as crianças na escola. Mas a advogada
admite que ainda falta controle. “O ideal seria que as escolas
fizessem isso, obrigando os pais que não apresentem a
carteirinha de vacinação devidamente preenchida, a assinar um
termo de compromisso para colocar a vacina do filho em dia”,
defende.
Por:Anna Peres | Conexão AMZ
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Maia se irrita com Moro e diz

que projeto do
‘copia e cola’

ministro

é

(Foo:© Reuters)- Segundo o presidente da Câmara, o ministro,
que ele trata como ‘funcionário do presidente Bolsonaro’,
‘confunde as bolas’
Maia se irrita com Moro e diz que projeto do ministro é ‘copia
e cola’
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), desqualificou o projeto anticrime apresentado
pelo ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública),
dizendo que o texto é um “copia e cola” de proposta sobre o
mesmo tema que foi apresentada no passado pelo ministro
Alexandre de Moraes, do STF.
Ao chegar à Câmara, Maia mostrou irritação com o ministro ao
chamá-lo de “funcionário do presidente Jair Bolsonaro” e dizer
que ele “está confundindo as bolas”.
“O funcionário do presidente Bolsonaro? Ele conversa com o
presidente Bolsonaro e, se o presidente Bolsonaro quiser, ele
conversa comigo. Eu fiz aquilo que eu acho correto [sobre a
proposta de Moro]. O projeto é importante, aliás, ele está
copiando o projeto direto do ministro Alexandre de Moraes. É
um copia e cola. Não tem nenhuma novidade, poucas novidades no
projeto dele”, disse em resposta a um questionamento sobre se
Moro estava se intrometendo na Câmara.
Na última quinta-feira (14), Maia determinou a criação de um
grupo de trabalho para analisar o chamado projeto de lei
anticrime de Moro e duas outras propostas correlatas que já
tramitavam na Câmara. Como o grupo de trabalho tem o prazo de
90 dias para debater as matérias, na prática Maia suspendeu
momentaneamente a tramitação da maior parte do pacote
legislativo do ministro da Justiça.
O deputado disse ainda que o projeto prioritário é o

apresentado por Moraes, quando ele era ministro da Justiça,
ainda no governo de Michel Temer.
Segundo Maia, a votação do pacote se dará no futuro, após a
Casa analisar a reforma da Previdência, considerada crucial
para o governo Bolsonaro.
O deputado negou estar irritado com Moro e disse que o
ministro “conhece pouco a política”.
“Eu sou presidente da Câmara, ele é ministro funcionário do
presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é quem tem que
dialogar comigo. Ele está confundindo as bolas, ele não é
presidente da República, ele não foi eleito para isso. Está
ficando uma situação ruim para ele. Ele está passando daquilo
que é a responsabilidade dele. Ele nunca me convidou para
perguntar se eu achava que a estrutura do ministério estava
correta, se os nomes que ele estava indicando estavam
corretos”, afirmou.
O presidente da Câmara ironizou Moro, insinuando que o
ministro busca destaque na imprensa ao querer aprovar a
proposta apresentada.
“O projeto vai andar no momento adequado, ele pode esperar
para ter um Jornal Nacional, um Jornal da Band, ou da TV
Record, ele pode esperar.”
por Folhapress
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
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