COLUNA DO PENINHA
Titãs
Ontem o Real Madrid, que era muito mais favorito
que o Grêmio em relação aos seus adversários,
passou um sufoco danado para ir à ﬁnal do
Campeonato Mundial de Clubes. Sufoco que o
Grêmio nem chegou a passar no dia anterior.
Mesmo assim, se conﬁrmou o que a maioria já
previa e espanhóis e brasileiros farão a grande
ﬁnal depois de amanhã.

Quinta
secretária, destacou o ‘’trabalho intenso e sério que
é desenvolvido no local’’.

Tomara meu Deus tomara

Se você já leu ou viu alguma coisa sobre a Pepsi
Cola estampar imagem de Jair Bolsonaro nas suas
latinhas aqui no Brasil, desconsidere. É mais uma
mentira da internet que se aproveita de pessoas
excessivamente crédulas e ingênuas que circula
nas redes sociais, especialmente no Facebook e no
WhatsApp.

Lula agora sabe quando o Tribunal Regional Federal
começará a decidir seu futuro, no dia 24 de janeiro,
data do julgamento do recurso do ex-presidente
contra a condenação no caso do Tríplex. Se os
procuradores mantiverem a sentença de primeira
instância, Lula ﬁcará inelegível. E o que pensa o
autor da decisão originária? Reservadamente,
Sergio Moro tem dito que sequer cogita a
possibilidade de o petista conseguir disputar a
eleição de 2018. A defesa de Lula continua
reclamado do ritmo acelerado adotado pela Justiça
na ação contra o ex-presidente. Segundo ela, ele é
alvo de "lawfare", uso indevido dos procedimentos
jurídicos para persegui-lo politicamente.

Os detalhes da mentira

Reconhecimento

Uma página do Facebook chamada Corrupção
Brasileira Memes informou que a Coca Cola vai
estampar em suas latas, imagem de algumas
personalidades brasileiras, entre elas o travesti
Pablo Vittar. Isso é verdade. A mentira é que a
Pepsi, para se contrapor à sua principal concorrente
iria lançar as latinhas com fotos de Jair Bolsonaro,
que é o mais ferrenho combatente da homosexualidade no Brasil.

Em sua página no Facebook, Toninho Freitas,
superintendente de Esportes da Prefeitura de
Morrinhos postou ontem ‘’Nesta quarta feira
13/12 tivemos reunião bastante produtiva com a
equipe da Superintendência de Esportes; primeiro
para agradecer a todos pelo empenho que tiveram
durante o ano de 2017, e discutir o planejamento
para o ano de 2018. Muito obrigado a todos,
principalmente ao prefeito Rogério Troncoso e
ao vice Dr. Tércio Menezes pela conﬁança
depositada em nós’’.

A mentira

Boas ações
O prefeito e a mulher dele, que também é
secretária de Assistência Social, almoçou ontem
na Casa Lar, programa coordenado pela Igreja
Betuel, através do trabalho dos pastores Etelney
Barbosa e Ruth Corcelli. Hoje são onze crianças
atendidas. ‘’Foi uma confraternização natalina entre
crianças e familiares, tudo muito bom’’ - disse o
prefeito Rogério Troncoso. Participaram também o
juiz da Comarca - Diego Custódio - e Rubens Rosa
Júnior, do Ministério Público. Terezinha Amaral, a

Toninho não aparece na foto acima, por motivos
mais que óbvios: era ele o fotógrafo.

