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IGREJA TRIBUTO MUSICAL VAI OCORRER PELA PRIMEIRA VEZ DENTRO DA BASÍLICA

EVENTO JOVENS TERÃO ATIVIDADES ATÉ DOMINGO

Canção Nova espera
mais de 50 mil jovens
no Acampamento PHN
JUVENTUDE. A comunidade

Thiago Leon/Santuário Nacional

Show. Daniel e o padre Antonio Maria estão entre as atrações desta sexta no Santuário Nacional

Cantores prestam
homenagem a Nossa
Senhora Aparecida
Daniel recebe convidados aos pés
da imagem da Padroeira do Brasil,
homenageando a Mãe de Jesus
APARECIDA
Xandu Alves
@xandualves10

O Santuário Nacional de
Aparecida vai realizar, na
próxima sexta-feira (12), o
primeiro Tributo Musical a
Nossa Senhora Aparecida no
interior da Basílica.
O show está programado
para começar às 19h, numa
estrutura que será preparada
na área do coral, abaixo do
Nicho de Nossa Senhora.
Diversos cantores vão se
apresentar aos pés da Imagem da Padroeira do Brasil,
apresentando músicas reli-

dos para a data. Conhecidos
pelo público, os cantores já
demonstraram sua devoção à
Padroeira do Brasil por diversas vezes durante as festividades de 12 de outubro.
A execução das músicas ficagiosas conhecidas do público.
O momento celebra os 20 anos rá a cargo do Pemsa (Projeto
da Campanha dos Devotos e de Educação Musical do Sanos 10 anos de sua Romaria ao tuário de Aparecida). AtenSantuário de Aparecida.
dendo atualmente mais de 500
Segundo o Santuájovens, o projeto é
mantido pela Camrio, telões posicionados em outras alas
panha dos Devotos.
da Basílica vão perO tributo musical é
uma das atividades
mitir que todos os ANOS
da Romaria da Camque estiverem pre- completa a
sentes no interior do Campanha dos
panha dos Devotos,
maior templo dedica- Devotos, cujas
que começa na sexdo à Virgem Maria no contribuições
ta, com uma missa
mundo acompanhem financiam obras às 9h, e termina com
e projetos
a homenagem.
o show em homenaNomes como o cangem à santa.
No sábado (13), hator Daniel, padre Antonio Maria, Mariangela Zan, verá missa solene às 9h pelos
Yasmin Giacomini e Guilher- 20 anos da Família Campanha
me Martinez estão confirma- dos Devotos.
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católica Canção Nova, em
Cachoeira Paulista, realiza
a partir desta quarta-feira o
maior evento católico para
jovens no país, o Acampamento PHN, que chega à 21º
edição. A previsão é que participem 50 mil pessoas.
O PHN (Por Hoje Não) é um
movimento de combate ao
pecado criado em 1998.
A programação segue até
domingo (14) com o tema:
“Jovem, não tenha medo de
ser santo”, apelo de São João
Paulo 2º à juventude.
O acampamento conta com
shows, luau nas madrugadas,
palestras e momentos de espiritualidade, com missas,
adoração ao Santíssimo Sacramento e palestras.
Participarão os padres Marcelo Rossi e Paulo Ricardo, o
idealizador do evento, Dunga, as cantoras católicas Eliana Ribeiro e Adriana Arydes
e Frei Gilson, da Congrega-

Divulgação

PHN. Dunga comanda jovens
em atividade do PHN anterior

ção Carmelitas Mensageiros
do Espírito Santo.
Também participarão o coordenador nacional do Ministério de Música e Artes da RCC
(Renovação Carismática Católica), Juninho Cassimiro, o exjogador de futebol Astromar
Miranda Braga e missionários
da Canção Nova.
O evento tem entrada gratuita e a programação completa
está disponível em: https://
eventos.cancaonova.com/edicao/phn-4/.
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DPU MINISTÉRIO DA ECONOMIA DETERMINA DEVOLUÇÃO

Defensoria Pública
Federal em São José
pode fechar as portas
DETERMINAÇÃO. A unidade
da DPU (Defensoria Pública Federal) de São José dos
Campos está na lista das que
serão fechadas em todo o país
após o Ministério da Economia determinar a devolução
de 828 servidores que atuam
no órgão. Eles representam
63% dos funcionários da DPU.
O prazo vence em 27 de julho.
Em novembro do ano passado, o então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão editou nota técnica

que determina a devolução de
requisitados com mais de três
anos da cessão ou reembolsar
o órgão de origem em caso de
interesse pela permanência do
servidor
Em nota, a DPU informou
que por causa do novo regime
fiscal, há impossibilidade de
acréscimo no orçamento para
custear os servidores, num
valor estimado em R$ 100 milhões por ano, montante que
equivale a um quinto do orçamento total do órgão.
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OPERAÇÃO BATIZADA COMO ‘LUXÚRIA’, A OPERAÇÃO TEVE INÍCIO EM 2017, QUANDO UM DOS ENVOLVIDOS FOI PRESO COM 320 QUILOS DE COCAÍNA

PF cumpre mandados de prisão contra
tráfico internacional em Queluz
MANDADOS. A Polícia Fe-

deral realiza, nesta quartafeira, uma operação contra
uma quadrilha internacional
de drogas que também abastecia favelas do Rio.
Os agentes cumprem 10
mandados de prisão preventiva e sete de busca e
apreensão. Integrantes da

quadrilha são alvos de mandados de prisão em Queluz.
OPERAÇÃO.

A ação, batizada de ‘Luxúria’, tem como base uma investigação que começou em
março de 2017 quando um dos
envolvidos foi preso com 320
quilos de cocaína no estado

Arquivo/Agência Brasil

Luxúria. Operação da PF

de Rondônia, para onde um
mandado de prisão também
foi expedido. Segundo a PF,
parte da organização criminosa comandava as transações
a partir da cidade do Rio de
Janeiro.
De acordo com a PF, durante
o período de monitoramento
foram registradas mais três

apreensões de drogas, totalizando aproximadamente
2,5 toneladas de drogas que
seriam destinadas às favelas cariocas. Os presos serão
ouvidos na sede da Polícia
Federal no Rio de Janeiro e
posteriormente serão encaminhados ao presídio, por onde
permanecerão à disposição
da Justiça.
A operação também atua nos
estados do Rio, Rondônia e
Paraíba. Cinco ordens de prisão são cumpridas na capital
fluminense e dois em Araruama, na Região dos Lagos.
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