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Forças Armadas se tornam porto seguro

Enquanto segue a indefinição sobre o Bolsa Pódio, muitos
atletas se agarram a uma fonte que, em vez de secar, jorra mais
dinheiro a cada ciclo olímpico: as Forças Armadas do Brasil.
Ao todo, 145 militares representaram o País na Rio-2016: cerca
de 30% da delegação. E os resultados impressionam. Das 18
medalhas conquistadas, 12 – 66% foram por atletas do
Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O campeão olímpico
do salto com vara, Thiago Braz, aos 22 anos, é 3º sargento da
Aeronáutica.
Fonte: Jornal Extra
Governo não pretende aumentar tributos
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o
governo decidiu que não aumentará impostos neste ou no
próximo ano para atingir sua meta fiscal e que o projeto que
impede o crescimento do gasto público acima da inflação do
ano anterior é “inegociável”.
A meta estabelecida pelo governo para este ano é fechar suas
contas com déficit de R$ 170,5 bilhões no Orçamento. A meta
definida para o próximo ano é reduzir o déficit para R$ 139
bilhões.
Fonte: Folha de São Paulo
Infração em alta

Ouvir o celular tocar enquanto dirige e não atender é
uma prova de fogo. A Lei proíbe, mas difícil encontrar
quem segue à risca a norma.
No entanto, com uma campanha de conscientização
que afeta principalmente, o bolso, o valor da
penalidade passará de R$ 85,13 para R$ 293,47, a
partir de novembro. Muitos motoristas já sinalizam
mudanças no comportamento.
Fonte: Jornal Extra

Michel Temer e seu pronunciamento oficial
Michel Temer definiu o 7 de setembro como o dia do seu primeiro pronunciamento oficial em cadeia de rádio
e TV como presidente eleito.
Fonte: Jornal Extra

