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“A Justiça de São José simplesmente IGNORA
a existência do crime organizado no banhado
e se OMITE ao não tomar nenhuma decisão
sobre a ação da Prefeitura para transferência
das famílias que vivem em condições
insalubres com risco de incêndio e são
usadas de escudo para o crime organizado.
Lamentável a lentidão do nosso judiciário.”

Anitta, cantora, como milhões de brasileiros, indignada
com a postura de “proteção” ao meio ambiente, em
especial na defesa da Amazônia.

Felício Ramuth, via Facebook, comentando sobre a demora para que a
Justiça se pronuncie sobre a transferência das famílias em situação de
insegurança residentes no núcleo congelado, Banhado.

“Fica na sua ai,
ô Teletubbie !
#FicaSalles”
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Ricardo Salles, ministro do meio ambiente,
respondendo a crítica de Anitta e mostrando
que ao menos no Twitter, pretende lacrar.
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“SE O CRITÉRIO
FOR ESSE, POBRE
SUPREMO.”

#ForaSalles,
desserviço para o
meio ambiente!

Marco Aurélio de Mello, ministro do STF, que marcou para
o dia 5 de julho sua aposentadoria, sobre a indicação
“terrivelmente evangélica” para sua vaga, prometida pelo
presidente Jair Bolsonaro.

Foto: Divulgação

Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Frases&

“Não importa em que
altura você esteja. A lei
ainda está acima de você.”

“Eu não falei que
ele construiu com as
próprias mãos cada tijolo,
pintou e tal. Vocês que
entenderam assim.”
Fernanda Lima, apresentadora de televisão, esclarecendo que
não foi “bem assim” a história da capela construída por Rodrigo
Hilbert para o casamento dos dois.
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Sérgio Moro, em 12 de julho de 2017, na decisão que
condenou o ex-presidente Lula. Em 23 de março,
por 3X2 a Segunda Câmara do STF decidiu pela
suspeição de Moro na decisão.

“DÁ PARA SABER
MUITO DE UMA PESSOA
SÓ OBSERVANDO DO
QUE ELA RI.”
Walcyr Carrasco, escritor, jornalista,
novelista e dramaturgo.

