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LLG7 (Alemanha, Canadá, EUA, França,
Itália, Japão e Reino Unido) oferece ajuda
ao combate de queimadas na Amazônia

de tudo um pouco

jornaleiro jornalista
Romulo Risso

TENHO 63 anos e sou jornaleira há 15.Antes de ser jornaleira, fui cobradora de ônibus. Na minha profissão,
gosto da comunicação com o público, além de gostar de tudo neste bairro. Moro em Jardim Queimados,
torço pelo Botafogo e, nas horas vagas, gosto de curtir o filho. No MEIA HORA, gosto de ver a capa.
MARIANA DE FÁTIMA DA CRUZ DE OLIVEIRA — Queimados
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OBITUÁRIO

rapidinha...

FERNANDA YOUNG

Mulher que sonhou alto e realizou muito
Reprodução da internet

D

ois dias antes de morrer, a
atriz, diretora e roteirista
Fernanda Young postou
uma foto em seu Instagram sobre
longevidade:“Sou uma mulher de
50 anos que sonhou alto e realizou
muito.E estou longe de encerrar a
minha jornada nessa orbe”, escreveu, na sexta-feira.
Ontem, a atriz estava no sítio
da família em Gonçalves (MG),
quando passou mal. Ela tinha asma desde a infância. Fernanda foi
levada de ambulância para um
hospital da cidade vizinha, Paraisópolis. A equipe médica tentou
reanimá-la, mas ela não resistiu.
Segundo o Hospital Frei Caetano,
de Paraisópolis, foi atendida por
volta da 1h45 e morreu às 2h53.
Na postagem, ela também rebateu as críticas que recebia sobre
sua carreira artística. “Deito e levanto cansada porque nunca peguei um centavo de ninguém e tu-

do o que tenho é fruto de trabalho.
Não herdei, não ganhei, nem sou
sustentada. Tenho quatro filhos
que estão aprendendo a serem éticos e livres”, escreveu.
A atriz era uma grande crítica do presidente Jair Bolsonaro

(PSL). Durante a última semana,
ela fez diversas postagens contra
a postura do presidente sobre as
queimadas naAmazônia.No post
de sexta,ela fez uma reflexão sobre
a política nacional.
“A nossa cultura material e

imaterial, a nossa língua, a nossa fauna, flora, sendo esganiçada,
sacaneada, por ogros maléficos.
Estamos virando uma gente porcaria, afinal ‘piorar é mais fácil’! E
fica tão claro o oportunismo das
ratazanas sorrateiras, que veem
na ‘loucura do criador’, achandonos dispersos, irresponsáveis, ricos, nesgas para sermos passados
para trás. Comigo, não! Não! Sei
reconhecer um lápis meu em meio
a um milhão! Não estive ‘calada
nos últimos 14 anos’, não aceito
desaforo! Sou uma mulher de 50
anos que sonhou alto e realizou
muito. E estou longe de encerrar
a minha jornada nessa orbe! Aos
que se interessam: bom proveito.
Para os outros: estou pouco me lixando”, postou.
O corpo foi velado em São
Paulo e o enterro foi no Cemitério de Congonhas, na Zona
Sul da capital.

R$ 38,5 milhões

Incêndios na
Amazônia
O governo vai destinar
R$ 38,5 milhões para contenção do desmatamento e controle de incêndios
na Amazônia. O Ministério da Economia explicou
que a liberação solicitada
pela Defesa diz respeito a
todo o valor contingenciado das operações de
Garantia da Lei e da Ordem (GLO), “que conta
com uma dotação aprovada de R$ 47,5 milhões,
tendo empenhado, até o
presente momento, cerca
de R$ 7,1 milhões”.
Segundo interlocutores, o presidente Jair
Bolsonaro entende que
as queimadas já vinham
ocorrendo e enxerga um
exagero na repercussão
negativa sobre ele.
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