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Se a moda pega e a justiça condena,
ia ter muito pedido de casamento
de noivas acontecendo por ai

No afinco de se 
casar e segurar o noi-
vo, noiva o pede em 
casamento durante 
festa de aniversário de 
sua mãe.

Com o término do 
relacionamento pro-
posto pelo noivo, noiva 
leva o caso a justiça 
dizendo que foi humi-
lhada e constrangida, 
pois, já tinha compra-
do móveis, alugado 
salão e estava nos últi-
mos preparativos para 
a realização da sua fes-
ta de casamento. 

O caso foi parar na 

justiça. O noivo alegou 
ter aceitado o pedido 
de casamento durante 
a festa de aniversário 
de sua sogra, para não 
causar constrangi-
mento no evento, mas 
que ficou surpreso 
com o  ped ido  em 
público. 

Propondo o término 
do relacionamento a 
noiva furiosa o levou 
na justiça alegando 
danos morais e materi-
ais. 

A  1 3 ª  Va r a  d a 
Comarca de Ponte 
Nova, deferiu o pedido 
da noiva e condenou o 
noivo a pagar R$6,9 
mil. O noivo enfureci-
do, recorreu e o relator 
do recurso desembar-
gador José de Carva-

lho Barbosa, alegou 
que não houve uma 
situação vexatória à 
noiva no término do 
relacionamento. “Em 
que pese o noivo ter, 
e m  u m  p r i m e i r o 
momento, aceitado o 
pedido – o que, ao que 
tudo indica, se deu em 
razão da pressão sofri-
da com os olhares dos 
familiares que esta-
vam presentes na fes-
ta –, não vejo que o 
fato de ele ter mudado 
de ideia tempos depo-
is e ter desfeito o noi-
vado possa configurar 
ato ilícito ensejador da 
indenização pretendi-
da”. 

Se a moda pega a 
situação vai ficar preta 
para muitos noivos! 

R$ 1.716.209.431,00 é o valor do
fundo de financiamento eleitoral
que será distribuído a 35 partidos

Foi divulgado na 
semana passada o 
valor do fundo de 
financiamento eleitoral 
pelo TSE. É um saco 
sem fundo, um assalto 
ao povo que vive sem 
assistência a saúde 
adequada, sem inves-
timentos na edução 
adequados e a segu-
rança a Deus dará.

Quase dois bilhões 
de Reais serão distri-
buídos entre os 35 par-
tidos existentes. Ou 
seja, o povo é que tem 
que financiar a campa-
nha daqueles que não 
se preocupam com 
povo. Que deveriam 
gerar leis para o povo, 
a fazem em benefício 
próprio.

Se o povo brasileiro 

não reivindicar os seus 
direitos e coibir nas 
ruas essas atitudes, 
farão o que quiserem 
da nação. Por isso, 
temos hoje, mais de 
350 operações na Polí-
cia Federal ligadas à 
políticos. A Operação 
Lava Lato só saiu do 
papel porque pessoas 
dentro da organização 
t i v e r a m  a p o i o  d o 
ministério público na 
época. Se não, seria 
mais uma operação 
abafada pela classe 
política, pelas Cons-
trutoras, por doleiros e 
por aí à fora. 

Não tem cabimento 
um partido receber 
234.232.915,58 para 
financiar uma campa-
nha a deputado fede-

ral. O salário dos políti-
cos já são altíssimos e 
eles mesmos tinham 
que financiar suas 
campanhas, não a 
União com valores 
exorbitantes quantos 
esses. Enquanto isso, 
as filas no hospitais 
são cada dia maiores e 
os tratamentos cada 
dia mais restritos, por-
que segundo o gover-
no, não há dinheiro 
para investir na saúde.

As faculdades fede-
r a i s  e s t ã o  s e n d o 
espremidas por cortes 
constantes de investi-
mentos. O Brasil está 
regredindo no tempo e 
o povo não pode dei-
xar passar em branco 
atitudes irresponsáve-
is como essas.

Prefeitura de Varginha entrega casas
para moradores da Vila Vicentina

Prefeitura entrega 
casa na antiga Vila 
Vicentina. “Hoje para 
nossa administração   
é um dia especial, 
quando concretiza-
mos mais um projeto, 
que foi sonhado e con-
cret izado a vár ias 
mãos”, disse o prefeito 
ressaltando a partici-
pação é esforços do 
atual secretário de 
Habitação, Francisco 
Graça de Moura, do 
ex-secretário de Habi-
tação como secretário  
e atual de Planeja-
mento, José Manoel 
Magalhães Ferreira, e 
do Vice Prefeito Verdi 
Melo, que atuou nesta 
frente de trabalho 

enquanto Vereador 
em 2007 e  como 
secretário de Planeja-
mento da atual admi-
nistração. 

“Vendo estas casas 
que hoje são entre-
gues a seus proprietá-
rios, sentimos a sen-
sação de que valeu a 
pena todos os esfor-
ços em prol do projeto 
URIAP. Travamos uma 
du ra  ba ta l ha  que 
fomos vitoriosos”, dis-
se o vice-prefeito Vérdi 
Melo. 

A solenidade con-
tou com a presença de 
vereadores, secretári-
os municipais, de mem-
bros da equipe de Habi-
tação da Sehad e da 

Guarda Civil Munici-
pal.

É mais uma etapa 
da atual administração 
que proporcionou às 
famílias desalojadas o 
direito a moradia por 
meio do projeto de 
Urbanização, Regula-
rização e Integração 
de Assentamentos pre-
cários - URIAP - Em 
convênio com a Caixa 
Econômica Federal 
que construi 9 casas 
de elevado padrão cor-
rigindo dessa forma 
uma injustiça que per-
durava há 11 anos, 
quando aquela admi-
nistração desalojou os 
moradores de suas 
residências.
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Brasil terá espaço em feira 
de energia em Dubai

Pela primeira vez, o 
Brasil terá um pavilhão 
na feira WETEX & 
Dubai Solar Show, vol-
tada aos setores de 
energia, água, tecno-
logia e meio ambiente 
e organizada pela Auto-
ridade de Água e Ener-
gia de Dubai (DEWA, 
na sigla em inglês). O 
evento acontece de 23 
a 25 de outubro, no 
World Trade Center, 
em Dubai. As inscri-
ções estão abertas 
para empresas brasi-
leiras interessadas em 
par t i c ipa r  j un to  à 
Câmara de Comércio 
Árabe Brasileira, res-
ponsável pelo pavi-
lhão brasileiro no even-
to.

Segundo Rafael 
Solimeo, executivo de 
negócios internacio-
nais da Câmara Ára-
be, este é um momen-
to importante que mar-
ca a intenção do Brasil 
de diversificar seus 
negócios. "Queremos 
mostrar nossa cara na 
área de sustentabilida-
de nos países árabes; 
o País foca muito em 
commodities, e pouco 
em energia sustentá-
vel, está na hora de 
a lcançarmos  es te 
setor, mostrando que 
há muitas empresas 
brasileiras com produ-
tos e serviços de exce-
lência", disse.

A WETEX completa 
18 anos, e o Dubai 
Solar Show, dois anos. 
O evento terá uma 
área de 70 mil metros 
quadrados, com 50 paí-
ses par t ic ipantes, 
entre eles Alemanha, 
Tu rqu ia ,  Canadá , 

Holanda, Dinamarca, 
Índia, China, Rússia, 
Japão e Suíça, abran-
gendo 40 setores, 
incluindo água, energi-
as renováveis, tecno-
logia, inovação, enge-
nharia e consultoria. 
São esperados 35 mil 
visitantes de 80 paí-
ses.

«Estamos extasia-
dos por ter pela primei-
ra vez um pavilhão bra-
sileiro, e tenho certeza 
que crescerá e pros-
perará nos próximos 
anos", disse a executi-
va de negócios sênior 
da DEWA, Aanal Pat-
wari.

A executiva infor-
mou que "o WETEX é 
um evento único que 
convocará empresas, 
investidores e líderes 
do setor de várias 
empresas e institui-
ções de todos os por-
tes, nacionais e inter-
nacionais, a um inter-
câmbio de três dias 
que promoverá negó-
cios e soluções para o 
desenvolvimento sus-
tentável entre profissi-
onais, empresas e 
governos". Além da fei-
ra, haverá onze even-
tos paralelos, entre 
rodadas de negócios, 
workshops, seminári-
os e visitas técnicas.

Empresas interes-
sadas em participar do 
pavilhão brasileiro na 
WETEX & Dubai Solar 
Show podem entrar 
em contato com a área 
comercial da Câmara 
Árabe pelo telefone 
(11) 3145-3200.Mais 
informações:

A4&Holofote +5511 
38974122

Temperaturas despencam com a 
chegada do inverno e Monte Verde
é a cidade mais fria do Sul de Minas

O inverno começou 
no final de junho mas 
ainda não tinha dado 
as caras. 

Neste dia 11 de 
julho, o frio resolveu 
chegar de vez. As tem-
peraturas despenca-
ram na região sul e 
sudeste do Brasil. 

No sul de Minas, 
Varginha chegou a 
amanhecer com 6 gra-
us, enquanto Monte 
Verde (d is t r i to  de 
Camanducaia),  atin-
giu a menor tempera-
tura de toda a região, 
chegando a 2,6 graus 
negativos. 

O frio, segundo os 

meteorologistas deve 
permanecer até Sába-
do (14), quando as tem-
peraturas devem vol-
tar a subir. 

Na capital mineira o 
frio está batendo forte, 
as menores tempera-
turas foram registra-
das em BH em toda 
sua história, com 6 gra-
us e sensação térmica 
de zero grau. 

Segundo os servi-
ços de meteorologia o 
frio não deve ser inten-
so neste inverno, terá 
uma variação entre 
temperaturas mais 
amenas e um f r io 
suportável.   

ANUCIE AQUI

35 - 3221-0556

Vérdi Lúcio Melo (vice-prefeito de Varginha) 
visita obras de canalização no Parque Ileana

O vice-prefeito Vér-
di Lúcio Melo, visitou 
as obra de reforma da 
rede pluvial e conten-
ção de taludes da área 
verde localizada entre 
o bairro Treviso e Par-
que Ileana, na Rua 
Orlando Fenocci, uma 
situação que há tem-

pos vem provocando 
desconforto para os 
Moradores e agora a 
Prefeitura, por meio da 
Secretária de Obras, 
atendendo a um pedi-
do daquela comunida-
de, está resolvendo 
em definitivo o proble-
ma. Na oportunidade 

encontramos com o 
amigo Dendéia, presi-
dente do Conselho 
comunitário do Barce-
lona.

Verdi Melo é um dos 
vice-prefeitos mais atu-
antes do estado. Ele 
tem um carinho espe-
cial pela cidade, já atu-

ou em várias secretari-
as na prefeitura, além 
de ter sido vereador e 
presidente da Câmara 
Municipal. Hoje, é con-
siderado por grande 
parte do varginhense 
como o sucessor natu-
ral de Antônio Silva.
 

Leonardo Ciacci pede revisão da cobrança  de água e esgoto

O vereador Leonar-
do Ciacci apresentou 
uma ind icação na 
Câmara Municipal de 
Varginha, solicitando à 
Companhia de Sanea-
mento de Minas Gerais 
– COPASA e à Agência 

Reguladora de Servi-
ços de Abastecimento 
de Água e de Esgota-
mento Sanitário do 
Estado de Minas Gera-
is – ARSAE-MG, que 
seja revista a cobrança 
de tarifa mínima de 
água e esgoto sobre os 
imóveis no município 
de Varginha.

Segundo o verea-
dor, a indicação tem 
como objetivo garantir 

que a população pague 
somente pela quanti-
dade de água que utili-
zar e busca estimular o 
consumo consciente 
de água. “Grande parte 
da população de Vargi-
nha encontra-se na 
categoria que recebe 
tarifação mínima de 
água, porém, alguns 
desses consumidores 
têm um consumo bem 
inferior ao estipulado 

para a quantidade míni-
ma e acabam pagando 
por algo que não con-
sumiram. Do ponto de 
vista econômico e de 
justiça, essa diferença 
leva a uma sobretarifa-
ção, já que o volume 
consumido não corres-
ponde à tarifa cobra-
da”, explicou Leonar-
do, solicitando uma 
atenção especial dos 
órgãos responsáveis.
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Rodrigo Fraveto irá ao CNJ 

O Desembargador 
João Pedro Gebran 
Neto voltou a afirmar 
ontem que não houve 
nenhum fato novo que 
justificasse o pedido 
de liberdade de Rodri-
go Fraveto, alegando 
que a prisão de Lula o 
cerceava o direito de 
fazer campanha, já 
q u e  L u l a  é  p r é -
candidato. O Desem-
bargador de plantão, 
insistiu ainda ontem 
que t inha um fato 
novo, por isso, reafir-
mou o pedido de soltu-
ra. 

Para muitos advo-
g a d o s ,  j u í z e s  e 
Desembargadores, o 
que houve foi uma arbi-
trariedade, ou uma 
ação político partidá-
ria, já que Fraveto, 
como vemos na foto 
ao lado (beijando o ex-
presidente), foi indica-
do pelo PT, por Lula e 
Dilma. Não é juiz de 
carreira e possui o car-
go por indicação políti-
ca. 

Favreto tornou o 
domingo (8), num caos 
total no judiciário bra-
sileiro. Expediu uma 
ordem de soltura do 
ex-presidente Lula, ale-
gando que ele é candi-
dato à presidente, 
como um novo caso. 
Seu pedido, foi revo-

gado pelo juiz Sérgio 
Moro. "O Desembar-
gador Federal planto-
nista, com todo respei-
to, é autoridade abso-
lutamente incompe-
tente para sobrepor-se 
à decisão do Colegia-
do da 8ª Turma do Tri-
bunal Regional Fede-
ral da 4ª Região (TRF-
4) e ainda do Plenário 
do Supremo Tribunal 
Federal", complemen-
tou Moro.

Não satisfeito com a 
resposta de Sérgio 
Moro, Fraveto voltou a 
autorizar a liberdade 
de Lula e que a deci-
são deveria ser cum-
prida imediatamente 
por qualquer autorida-
de carcerária em Curi-
tiba, onde se encontra 
o ex-presidente.  Ele 
disse que o não cum-
primento da medida 
era passível de res-
ponsabil ização por 
descumprimento de 
ordem judicial. Entra 
na imbróglio, João 
Pedro Gebran Neto. 
Desembargador do 
TRF-4 e, determina 
que Lula permaneça 
preso. Ele argumenta 
que sua intervenção é 
justificada por "fla-
grante vício", uma vez 
que o desembargador 
plantonista "foi induzi-
do ao erro" pelos auto-

res do pedido de soltu-
ra. "Para evitar maior 
tumulto para a tramita-
ção deste habeas cor-
pus, até porque a deci-
são proferida em cará-
ter de plantão poderia 
ser revista por mim, 
juiz natural para este 
processo, em qual-
q u e r  m o m e n t o , 
DETERMINO que a 
autoridade coatora e a 
Polícia Federal se abs-
tenham de praticar 
qualquer ato que modi-
fique a decisão colegi-
ada da 8ª Turma". Ou 
seja, Lula permanece 
preso e os autos per-
manecerão em seu 
gabinete para continu-
ar em sua tramitação 
normal.  Ressalta ain-
da João Gebran "a rei-
teração de pedidos de 
tal espécie em feitos já 
examinados por todas 
as instâncias recursa-
is, o que afastaria, por 
si só o exame do caso 
em plantão".

O Conselho Regio-
nal de Justiça, já rece-
beu  ma is  de  se is 
denúncias contra Fra-
v e t o .  To d a s  e l a s 
p e d e m  a p u r a ç ã o 
sobre possível infra-
ção d isc ip l inar  do 
magistrado ao aceitar 
habeas corpus a favor 
do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, 
condenado e preso na 
Operação Lava Jato. 
Beatriz Kiscis, foi a 
autora da primeira 
representação ainda 
no domingo. Segundo 
ela, cabe aplicação de 
medida disciplinar con-
tra Favreto, a fim de 
“resguardar tanto a 

moralidade que deve 
ser inerente ao Poder 
judiciário como a segu-
rança jur íd ica” .  O 
Deputado Carlos Sam-
paio do PSDB-SP tam-
bém apresentou uma 
representação contra 
Fraveto no domingo à 
noite. “O representado 
se aproveitou de sua 
convocação para o 
plantão judiciário do 
TRF-4 nesse dia e con-
cedeu a decisão limi-
nar, em completa con-
trariedade a decisões 
anteriormente proferi-
das pelo Supremo Tri-
bunal Federal, sem 
que houvesse um úni-
co fato novo que o jus-
tificasse”, afirmou o 
deputado tucano na 
representação. Para 
cerca de 100 integran-
tes do Ministério Públi-
co e do Poder Judiciá-
r i o ,  a  dec isão  do 
desembargador plan-
tonista “viola flagrante-
mente o princípio da 
colegialidade".

 O que isso causou 
foi um verdadeiro caos 
de fim de semana no 
judiciário brasileiro. 
Elementos da Polícia 
Federal não sabiam se 
soltavam ou não o ex-
presidente. Na dúvida, 
entra o juiz Sérgio 
Moro não acatando às 
ordens do desembar-
gador. Na insistência 
do desembargador, 
entra em cena o STJ, 
já altas horas da noite 
e contraria às ordens 
de Graveto. Tudo isso, 
mostra ao povo o des-
crédito na justiça bra-
sileira, causado por 
Rodrigo Fraveto.

Anastasia e Lacerda
estimam que choque
de  ges tão  deverá
chegar a 30 bilhões no 
próximo ano

«Choque de realidade»
O próximo governa-

dor  do  es tado  de 
Minas Gerais terá pela 
frente um dos maiores 
desafios pol í t icos. 
D i m i n u i r  c a r g o s , 
demissões, cortes em 
investimentos, será 
uma guerra adminis-
trativa. 

"As medidas para 
colocar o estado em 
ordem, no seu equilí-
brio financeiro, vão 
demorar. Essa demora 
será de oito meses, 
um ano? Não sei . 
Vamos aguardar o 
conhecimento pleno 
da realidade" - Sena-
dor Antonio Anastasia, 
p r é - c a n d i d a t o  d o 
PSDB ao governo de 
Minas.

“Déficit orçamentá-
rio de R$ 30 bilhões, 

dívida com municípi-
os, atrasos de paga-
m e n t o s  d e  t o d a 
ordem. Infelizmente, o 
governo estadual não 
tomou medidas que 
precisava, deixou o 
carro desgovernar 
ladeira abaixo e até 
aumentou despesas 
desnecessariamente”, 
criticou Marcio Lacer-
da. “Não existe mági-
ca, o que se pode 
fazer, e há muito, é pri-
meiro dar o exemplo. 
Por que um governo 
faz licitação para com-
prar alimentos e bebi-
das importadas para 
servir o Palácio? Eu, 
se fosse governador, 
suspenderia por três 
anos até essas entre-
gas de medalha”, afir-
mou Marcio Lacerda.

Funcionário que andou 32 km para não chegar  
atrasado ganha carro do chefe
Outras pessoas se comoveram e fizeram uma "vaquinha online" para ajudar Walter Carr a 
consertar seu carro. A campanha juntou R$ 30 mil antes de ser fechada

Wal ter  Car r,  20 
anos, funcionário de 
u m a  e m p r e s a  d e 
mudanças, decidiu 
caminhar 32 km a pé 
para o trabalho depois 
que seu carro quebrou 
na noite anterior, tudo 
para não se atrasar no 
1º dia logo de manhã 
cedo. O relato viralizou 
e ele ganhou um carro 
novo de seu chefe. Na 

caminhada longa, Carr 
encontrou um policial 
que se comoveu com 
sua história e o levou 
para tomar café da 
manhã antes do pri-
meiro turno da manhã. 
Informações são da 
BBC.

O policial levou o 
jovem estudante ao tra-
balho e também pôde 
ouvir um pouco de sua 
história de vida. Walter 
Carr viveu sua infância 
em Nova Orleans, mas 
teve que se mudar 
após o furacão Katrina 

destruir o lar onde vivia 
com sua família.

Após ficar sabendo 
do fato, Luke Marklin, 
diretor da empresa de 
mudanças Bellhops, 
s a i u  d a  s e d e  d a 
empresa em Tennesse 
e dirigiu até Alabama 
para conversar com o 
funcionário. Após se 
conhecerem, Marklin 
entregou para Walter a 
chave do próprio car-
ro, um Ford Escape 
ano 2014. Registros 
do momento foram 
compart i lhados na 

rede social do distrito 
policial de Pelham.

O fato teve reper-
cussão por todo os 
Estados Unidos.

Ciro Gomes sem controle
emocional perde espaço

Como pode um pre-
sidenciável que não 
tem controle emocio-
nal querer comandar o 
país? Essa é a pergun-
ta que o povo está 
fazendo em relação a 

Ciro Gomes. Ele este-
ve em Belo Horizonte 
num encontro com 
empresários e por não 
concordar com o tem-
po dirigido a ele, se 
revoltou. E pelo MP ter 
aceito abertura de 
inquérito por injúria 
racial, Ciro detonou o 
integrante do Ministé-
rio Público. Foi adverti-
do pelo seu partido.
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O que foi o Brasil na Copa do Mundo
repetir suas atuações 
na seleção. Sem con-
trole emocional aca-
bam prejudicando um 
grupo inteiro. É o caso 
de Neymar. Ele não 
consegui desenvolver 
seu grande futebol na 
seleção canarinho. 
Neymar não tem con-
trole psicológico e 
para piorar a situação,  
era considerado o 
maestro diferenciado 
para colocar o Brasil 
em mais uma final de 
Copa do Mundo. 

Hoje, não existe 
mais no futebol um 
jogador que sozinho 
faça a diferença. Se 

das melhores do mun-
do, isso é indiscutível. 
Jogou sua classifica-
ção como uma das 
mais fáceis de toda a 
história. Sair atrás do 
placar era inédito, e aí, 
foi onde aconteceu a 
tragédia psicológica. 
O time brasileiro não 
conseguiu jogar um 
grande futebol com o 
placar contrário. O tra-
balho psicológico nes-
te sentindo não foi sufi-
ciente para manter o 
Brasil na Copa do Mun-
do. Alguns atletas já 
mostraram que jogam 
muito bem em seus clu-
bes, mas não sabem 

O futebol é uma 
modalidade de espor-
te que diferencia de 
outros e é carrasco. 
Um time pode jogar 
por um empate para se 
classificar, jogar bem 
89 minutos e levar um 
gol em contra ataque 
aos 90 minutos e per-
der a classificação.  
Copa do Mundo é dife-
rente de todas as com-
petições futebolística 
de qualquer continen-
te. Estão reunidos os 
maiores jogadores do 
planeta e a superação 
é de impressionar. 

A seleção brasileira 
era com certeza, uma 

não houver coletivida-
de não há resultado. 
Pelé foi um sonho que 
não existirá nunca 
mais no futebol. 

O futebol é mais 
coletivo do que nunca 

e mais equilibrado em 
todo o planeta. Há 
uma nivelação da qua-
lidade, há craques por 
todas os lados do pla-
neta, portanto, pegar 
uma bola e tentar 

resolver o jogo sozi-
nho, não é a solução. 
O toque de bola com 
qualidade é funda-
mental nos dias de 
hoje no futebol, sem 
isso, já era...

França - Bi-Campeã com muito merecimento 
Nem o mais otimis-

ta dos franceses ima-
ginava ganhar a Copa 
do Mundo na Rússia. 
Eles sabiam que pela 
frente enfrentariam o 
Brasil nas semi-finais, 

que seria então, uma 
tarefa muito difícil. No 
desenrolar da compe-
tição, o Brasil foi des-
classificado pela Bél-
gica e outros países 
considerados favoritos 

foram ficando pelo 
caminho, como Ale-
manha, Argentina e 
Uruguai. Acendeu-se 
então, uma luz. Jogar 
contra uma Bélgica 
não é psicologicamen-

te jogar contra o Brasil.
A França veio mos-

trando um grande fute-
bol desde o início da 
competição e revelan-
do jogadores novos, 
outra surpresa, pois 

franceses não são tão 
reveladores assim. No 
passado tivemos dois 
grandes franceses, 
Zidane e Michel Plati-
ni. Em 2018, apareceu 
com 19 anos, aquele 

que pode dar muitas 
alegrias ao futebol fran-
cês, Mbappé. Frio, 
objetivo e artilheiro, 
levou a França a con-
quistar seu segundo 
título mundial.

A Volta do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil já movimentam os clubes com novas contratações 

O campeonato bra-
sileiro e a Copa do Bra-
sil foram paralisados 
por trinta dias. Com a 
janela aberta para 
negociações européi-
as, alguns times volta-
ram bem diferentes 
daqueles que atuaram 
na última partida antes 
da  pa ra l i sação .  A 
necessidade financei-
ra dos times brasilei-
ros em geral, forçam a 

venda de atletas de 
ponta para o exterior. 
O Atlético Mineiro foi o 
time que mais sofreu 
com essas mudanças. 
Vendeu o artilheiro do 
campeonato brasileiro 
Róger Guedes que 
desembarcou na Chi-
na por alguns milhões 
de dólares. Cazares 
vai para a Arábia Sau-
dita e antes da Copa 
vendeu Otero para o  

Al Wehda. 
Na Copa do Brasil o 

Cruzeiro se classificou 
para às quartas de 
final empatando com o 
Atlético Paranaense 
no Mineirão. 

A tabela do Brasilei-
rão deve mudar muito 
no segundo semestre, 
muitos times competi-
tivos deixam de ser 
excelência e deverão 
lutar para não serem 

rebaixados. O Campe-
onato Brasileiro é o 
mais difícil do mundo e 
também o mais longo. 
Com mudanças inter-
nas de atletas, não há 
tempo hábil para uma 
recuperação dentro da 
competição. E times  
que contrataram, pode-
rão ter melhor desem-
penho na Segunda par-
te da competição.
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Minas Gerais de rico à falido

O de Minas Gerais 
foi um dos mais ricos 
da federação desde o 
descobrimento do Bra-
sil. No império, Minas 
era o estado respon-
sável por enriquecer a 
corte portuguesa, pois 
a extração de ouro era 
intensa. 

Minas Gerais tam-
bém é conhecido por 
ter grandes políticos 
na história da nação. 
Grandes personalida-
des como Juscelino 
Kubistchek, Afonso 
Pena, Tancredo Neves 
e Itamar Franco, são 
alguns dos principais 
homens que conduzi-
ram não só Minas 
Gerais, mas a nação 
brasileira. Nos últimos 

quatro anos Minas 
Gerais deixou de ser o 
exemplo de adminis-
tração para ser a Uni-
dade da Federação 
quebrada e desorgani-
zada, provocada por 
uma administração ridí-
cula e deficitária de 
Fernando Pimentel. 
Assim como o PT fez 
na nação, Pimentel fez 
em Minas, provocando 
um caos nas diferen-
tes classes sociais do 
estado, na saúde, na 
educação, na segu-
rança e no funcionalis-
mo público. 

Funcionár ios do 
estado não são atendi-
dos em hospitais no 
Ipsemg, não possuem 
crédito nas financeiras 

para empréstimo con-
signado e o cartão de 
convênio de produtos 
farmacêut icos não  
mais são  aceitos  nos 
estabelecimentos por 
falta de pagamento do 
governo.  Os repasses 
aos municípios do esta-
do estão em constan-
tes atrasos. E a dívida 
do estado deve ultra-
passar aos 30 bilhões 
de reais, um recorde 
jamais visto em toda 
história política de 
Minas Gerais. É o 
carimbo da incompe-
tência, é a mancha da 
anarquia administrati-
va, é a ferida que o Bra-
sil irá carregar por mui-
tos anos e Minas está 
inserida neste cenário. 

Geraldo Alkimin deve ser o candidato
com o maior tempo na TV com as 
alianças que vem se concretizando

Enquanto alguns 
presidenciáveis procu-
ram por um vice, o tuca-
no Geraldo Alkimin, 
governador do Estado 
de São Paulo por 4 
vezes, vai fazendo ali-
anças com partidos 
que estão aumentan-
do o seu tempo de TV. 
Ontem, Alkimin fechou 
com o PTB e contabili-
zou mais um minuto na 
TV. Se Geraldo Alki-
min fechar com todos 
os partidos que estão 

na pretensão tucana, 
ele deve ter entre 7 
minutos na sua propa-
ganda política. Do pon-
to de vista político, o 
PSDB acredita que a 
partir desse instante 
sua campanha irá ala-
vancar. 

O ex-governador 
tem viajado por todo o 
país a procura de apo-
io. Alkimim e de Pinda-
monhangaba, onde foi 
vereador, presidente 
da Câmara e prefeito 

da cidade paulista do 
Vale do Paraíba no 
Estado de São Paulo. 
Foi também deputado 
estadual e depois foi 
deputado federal por 
dois mandatos. Foi 
vice de Covas e depois 
governador.  

Alkimin é o mais 
experiente político can-
didato a presidente do 
Brasil. E com um dife-
rencial, «Ficha Lim-
pa».

Para muitos cientistas políticos
Anastasia deve ser eleito ainda
no primeiro turno

Antonio Anastasia, 
ex -governador  de 
Minas Gerais e atual 
senador da república, 
é hoje o político minei-

ro que consegue unir 
várias forças políticas 
de diferentes partidos 
para derrotar o atual 
governador Fernando 

Pimentel. Anastasia 
tem consciência do lhe 
espera pela frente. 
Hoje, ele é querido até 
mesmo por elementos 
de oposição à linha 
política do PSDB no 
senado. 

Anastasia já goza 
de apoio de mais de 
um terço dos municípi-
os mineiros, uma coli-
gação, até então, for-
mada por PSDB, PTB, 
PSC, PSD e PPS que 
controlam 34,1% dos 
municípios, enquanto 
seu opositor Fernando 
Pimentel tem apenas 
4,6% de apoio admi-
nistrativo, com apenas 
39 prefeituras. 

Josué Gomes será vice de Alkimin

O Centrão acaba de 
anunciar que Josué 
Gomes será o vice de 
Alkimin e PSDB terá o 
maior tempo de televi-
são na história das elei-
ções. Haverá uma reu-
nião em São Paulo nes-
ta quinta-feira 19, para 

se concretizar o que 
m u i t o s  a c h a v a m 
impossível de aconte-
cer. 

Josué Gomes é 
filho do saudoso José 
A l e n c a r,  e x - v i c e -
presidente do Brasil na 
administração Lula.

Josué  de ixou  o 
MDB de Minas para se 
filiar no PR e tentar 
uma vaga no senado. 
Mas como mudanças 
na política são verda-
deiras surpresas, o 
Centrão acordo de 12 
partidos, decidiram 
colocar Josué como o 
candidato a vice presi-
dente de seu grupo, ou 
de Alkimin ou de Ciro. 
As conversas com Ciro 
não fluíram. São 225 
deputados a apoiarem 
o candidato presiden-
ciável. É um acordo e 
tanto para quem quer 
chegar ao Planalto. 
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A associação do 
Voluntariado Viva Vida 
de Varginha irá promo-
ver em 05 de agosto, 
domingo, das 12 às 16 
horas, no Clube Olím-
pico Rio Verde de Var-
ginha, situado na Ave-
nida Ayrton Senna da 
Siva, 2000 - Rezende - 
a 18ª edição do "Boi no 
Rolete". Além dos dois 
bois e dezoito porcos, 
terão o acompanha-
mento de feijão tropei-
ro, farofas, saladas, 
v inagrete,  arroz e 
sobremesas. A organi-
zação pede as pesso-
as que levem os seus 
talheres. 

Os ingressos estão 
à venda em diversos 
e s t a b e l e c i m e n t o s 
comerciais e na sede 
do Voluntariado Viva 
Vida. Crianças de 7 a 
12 anos (R$ 15,00), 
adultos (R$ 30,00) e 
crianças até 7 anos a 
entrada é franca. 

Os recursos arreca-
dados este ano, serão 
destinados à compra 
de medicamentos e 
sustentação de proje-
tos assistenciais da 
Viva Vida em favor de 
quase 3 mil pessoas 
com câncer residentes 
em Varginha e região.

Câmara devolve 1 milhão
para Prefeitura de Varginha

Presidente da Casa 
atribui economia ao 
planejamento e a ges-
tão transparente pro-
movidos pelo legislati-
vo

A Câmara Municipal 
de Varginha, através 
da mesa diretora da 
casa, autorizou a redu-
ção de seu orçamento 
deste ano em mais R$ 
1 milhão, valor que 
será enviado para o 
Executivo Municipal. 
No total, a Câmara já 
repassou à Prefeitura 
R$ 1 milhão e 700 mil 
desde o início de 2018.

Em abril, a Câmara 
já havia reduzido seu 
orçamento em R$ 700 
mil que foram destina-
dos pelo legislativo 
para auxiliar a Prefei-
tura na realização de 
diversas ações, como 
revitalização do centro 
comercial, reforma da 
Praça do Jardim do 
Sapo e aquisição de 
massa asfáltica para 

realização de recape-
amento em diversos 
pontos da cidade.

Em ofício encami-
nhado ao prefeito em 
exercício Verdi Lúcio 
Melo informando a 
redução de mais R$ 1 
milhão no orçamento, 
o Presidente da Câma-
ra, vereador Leonardo 
Ciacc i  d iz  que os 
recursos são resultado 
do planejamento pro-
movido pelo Legislati-
vo no exercício. “Pro-
curamos exercer uma 
gestão transparente, 
com a publicação de 
todas as atividades da 
câmara, principalmen-
te, de todos os nossos 
gastos. São recursos 
do povo e cabe ao ges-
tor gerir esses valores 
com responsabilidade 
para que possam ser 
revertidos em qualida-
de de vida para o cida-
dão varginhense”, con-
cluiu Ciacci.

Filhotes de Pastor 
Alemão puro. Cães 
i m p o r t a d o s  d a 
Alemanha- Varginha
Ligue -

99987-2718

Fique atento a data de 
vacinação contra raiva
em Varginha

A Prefeitura de Vargi-
nha, por meio do setor 
de Zoonoses, comuni-
ca que a Campanha de 
Vacinação contra a Rai-
va (para cães e gatos), 
este ano ocorrerá em 
dois momentos.  Na 
Zona Rural dias 02, 16 
e 23 de setembro e na 
zona Urbana dias 30 
de setembro, 14 e 21 
de outubro.  Os locais 
e horários serão divul-
gados posteriormente. 
A raiva é uma doença 
grave, que não tem 
cura e mata. Todos os 
cães e gatos devem 
receber a vacina uma 
vez por ano. A vacina é 
único meio de proteger 
o animal e de impedir 
que transmita a doen-
ça para o homem.
I N F O R M A Ç Õ E S 
G E R A I S  PA R A  A 
POPULAÇÃO
Os responsáveis pelos 
animais devem levar 
os cães em coleira e os 
gatos em caixas de 
transporte ou dentro 
de um saco adequado 
para a respiração ani-

mal.
A vacina dos animais 
será realizada nos 
horários, dias e postos 
de vacinação progra-
mados. Os vacinado-
res não estão autoriza-
dos a entregar doses 
de vacinas para tercei-
ros.
Os animais devem ser 
conduzidos por adul-
tos responsáveis, e 
não por crianças ou 
adolescentes. 
Os animais mais agita-
dos e violentos devem 
ser levados com a foci-
nheira, para serem 
vacinados prontamen-
te.
I N F O R M A Ç Õ E S 
SOBRE A DOENÇA E 
M E D I D A S  D E 
PREVENÇÃO

Conceito: A raiva é 
uma doença infecto-
contagiosa de alta mor-
talidade, quase 100%, 
causada por um vírus 
que pode acometer 
todos os mamíferos, 
inclusive o homem.

Anuncie Aqui

35 - 3221-0556
Conseqüência
do descaso da
administração
pública 

Um acidente que 
envolveu 12 veículos e 
matou na hora oito pes-
soas, deixando 56 pes-
soas feridas na BR 
251, na Serra de Fran-
cisco Sá, no norte de 
Minas Gerais, municí-
pio de Francisco Sá.

Tramita nas institui-
ções competentes há 
cinco anos um projeto 
que muda a estrada 
nos seus piores tre-

chos e com maiores 
índices de acidente, 
como é o caso da cur-
va da morte onde acon-
teceu este acidente. 
Até o momento, o pro-
jeto foi encostado e 
não foi aprovado, não 
há justificativas. Só no 
ano de 2018, foram 27 
mortes no mesmo 
local .  A rodovia é 
conhecida como rodo-
via da morte.

Aliança entre PRP e PSL não
aconteceu e Bolsonaro deve
ter Janaína Paschoal 

Com muitas polêmi-
cas em suas aparições 
e entrevistas concedi-
das a imprensa, o 
deputado federal Jair 
Bolsonaro sofreu mais 
um golpe esta sema-
na. O PRP que para 
Bolsonaro iria apre-
sentar o seu vice o 
general da reserva 
Augusto heleno Ribei-
ro Pereira, deu cartão 
vermelho a aliança, 
anunciou o PRP. Com 
isso, a procura de um 
vice é incansável, em 
contra-partida, o Capi-
tão vem caindo nas 
pesquisas a cada dia 
que passa. 

Se colocou à dispo-

sição, ou melhor, se 
ofereceu, a ser vice na 
chapa de Bolsonaro a 
advogada e responsá-
vel por pedir o «Impea-
chement de Dilma», 
Janaína Paschoal. 
Pode ser uma dupla do 
barulho, apenas baru-
lho, pois, projeto de 
administração para o 
Brasil, não existe.  Pior 
ainda, não entende de 
vários assuntos que 
mantém os pilares eco-
nômicos da nação bra-
sileira. É um aventurei-
ro galgando o cargo 
mais alto da nação, 
sem lenço e sem docu-
mento. 
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