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Lula continuará réu por suspeita 
de lavagem de cerca de R$ 7,7 
milhões e US$ 355 mil, e pelas 
acusações de corrupção e tráfico 
de influência, conforme o juiz 
Vallisney de Souza

O juiz Vallisney de 
Souza Oliveira, absol-
veu Lula de parte das 
acusações, mas con-
firmou a continuidade 
de boa parte do pro-
cesso em que Lula é 
acusado de lavagem 
de dinheiro e tráfico de 
influência. 

Devido a outros pro-
cessos existentes na 
Justiça Federal, que 
trata do mesmo assun-
to no caso do sobrinho 
do ex-presidente Lula, 

Taiguara Rodrigues 
dos Santos e outros 
dois réus acusados de 
delito de organização 
criminosa, Vallisney 
resolveu absolvê-los. 
Mas, em outros três, 
a t é  m e s m o  o  e x -
presidente Lula, conti-
nuará respondendo à 
ação. 

Lu la  con t inuará 
como réu por suspeita 
de lavagem de dinhei-
ro de R$ 7,7 milhões e 
US$ 355 mil, também 

pela acusações de trá-
fico de influência. 

Segundo Vallisney, 
"não se trata de espe-
culação, mas de acu-
sação com provas basi-
lares constantes da 
fase investigatória. A 
denúncia impugnada 
não é uma peça solta e 
infundada, mas um 
relato técnico-jurídico 
assentado em inquéri-
to policial e na atuação 
do Ministério Público, 
de modo que está for-

m a l m e n t e  a p t o  e 
capaz de levar adiante 
a busca da verdade 
judicial dos possíve-
is/apontados ilícitos de 
corrupção passiva, de 
tráfico de influência e 
de lavagem de dinhei-
ro, nos termos cabais 

e  e s p e c í fi c o s  d a 
denúncia", trecho da 
decisão de Vallisney.

«Basta uma leitura 
da extensa denúncia 
para se verificar a 
exposição consistente 
dos fatos ilícitos de cor-
rupção,  t ráfico de 

influência e lavagem 
de capitais, assenta-
dos nos elementos tra-
zidos no inquérito poli-
cial", afirmou o juiz.

A defesa de Lula diz 
ir buscar no Tribunal o 
encerramento total da 
ação.

Do

Império

ao

Delito

João Bosco Morais de Alencar

Neste livro está à 
descrição da história 
política brasileira des-
de o Império até os 
dias de hoje. O Brasil é 
sistematicamente cor-
rupto desde que virou 
república. Com 70% 
de analfabetos quan-
do elegeu o seu prime-

iro presidente da repú-
blica, se conformou 
em não investir na edu-
cação, porque coman-
dar analfabetos é mui-
to mais confortável. 
Com leis escassas, os 
comandos brasileiros 
foram dist r ibuídos 
entre os militares e os 
ca fe icu l to res .  Um 
governo provisório 
que durou 15 anos inin-
terruptos, aguçado 
pelo poder.  As cons-

tantes instabilidades 
econômicas geradas 
por ter pessoas inade-
quadas para suas pas-
tas, os investimentos 
errôneos e a inflação 
demasiada. A gusa 
pelo poder que pode-
ria ter entregue o país 
aos comunistas e a 
chegada da ditadura.

A chegada da demo-
cracia, a estabilidade 
econômica, os impe-
achments, e a corrup-

ção sem limites. A 
internet e a  redes soci-
ais , tiram o brasileiro 
da zona de conforto, 
que passa de passivo  
para o ativo. 

Do Império ao delito 
é uma revelação que 
tornará o leitor mais 
imbuído em não acei-
tar situações submis-
sas como cidadão e 
eleitor. Que o Brasil 
possa ser grande e 
transparente... 

DO IMPÉRIO AO DELITO - Uma 
realidade da história política do Brasil



Unidades básicas de saúde são revitalizadas 
pela Prefeitura de Varginha

Quatro unidades de 
saúde de Varginha 
foram reformadas. Os 
l o c a i s  r e c e b e r a m 
manutenção hidráuli-
ca e elétrica. Os imó-
veis também foram pin-
tados. De acordo com 
o secretário municipal 
de Saúde, Mário Terra, 
“todas essas unidades 
de saúde localizadas 
nos bairros Canaã, 
Sion, Santana e Bar-
c e l o n a  t a m b é m 
ganharam acessibili-
dade com orientações 
da Vigilância Sanitá-
ria”, e terão a seguran-
ça reforçada. Varginha 
possui 22 unidades 
básicas de saúde e um 
total de 28 equipes de 
profissionais.

A equipe composta 
por oito profissionais 
incluindo pedreiro, ser-
viços gerais, eletricis-
ta, bombeiro hidráulico 
e pintor é coordenada 
por Anderson Vitor de 
Barros, o Neneco. 
“Agradeço  todo  o 
empenho da equipe 
que não mediu esfor-
ços para que o resulta-

do fosse o melhor pos-
sível em prol da popu-
lação que utiliza essas 
unidades de saúde, 
inclusive nossa equipe 
trabalhou até no feria-
do do dia 1º de maio 
para não atrapalhar o 
atendimento ao públi-
co”, explica.

Como o trabalho foi 
gradativamente publi-
cado no facebook, 
teve pessoas que reco-
nheceram o valor des-
sas obras com uma 
cidadã que postou “pa-
rabéns... grande gesto 
de respeito pela popu-
lação”.

A Prefeitura esclarece 
que reconhece que há 
muito o que fazer e 
que a Administração 
Municipal tem traba-
lhado incessantemen-
te pela cidade. Como 
prova, estão as deze-
nas de escolas da edu-
cação infantil que aten-
dem milhares de estu-
dantes, inclusive com 
alimentação balance-
ada e profissionais 
gabaritados; as con-

quistas de empresas 
como do grupo Boticá-
rio, o hipermercado 
Mineirão e agora nes-
sa semana a inaugura-
ção do Mart Minas; um 
condomínio industrial 
com empresas de reno-
me internacional, o tra-
balho diário da Opera-
ção Tapa Buracos que 
faz a manutenção da 
malha asfáltica total-
mente comprometida 
pelos muitos anos sem 
renovação, a introdu-
ção da coleta seletiva 
que coloca Varginha à 
frente de muitos outros 
municípios no quesito 
preservação ambien-
tal e consequente gera-
ção de empregos nes-
se setor; o Setor de 
Empregos da Prefeitu-
ra, que é um dos cana-
is de inclusão ao mer-
cado de trabalho que 
constantemente aten-
de profissionais dispo-
níveis para um empre-
go e outros tantos fei-
tos que demonstram 
que a cidade tem uma 
Administração que tra-
balha pela sua popula-
ção.

A nova porta-voz do Papa Francisco
no Vaticano é brasileira 

Foi anunciado nes-
ta quinta-feira (25) 
pela Santa Sé que a 
brasileira Cristiane 
Murray é a nova porta-
voz do Papa Francis-
co. A carioca é forma-
da em Administração 
de Empresas e Marke-
ting pela PUC do Rio 
de Janeiro está na 
Rádio Vaticana desde 

1995. Cristiane trans-
mite os programas diá-
rios e cuida do portal 
Vatican News em por-
tuguês, Facebook, 
Twitter, Instagram e 
Youtube.

O italiano Matteo 
Bruni é o novo diretor 
da Sala de Imprensa 
do Vaticano, quando 
substituiu Alessandro 

Gisotti. 
Estão sendo reali-

zadas várias mudan-
ças no setor de comu-
nicação do Vaticano. 
Recentemente, Burke 
e Ovejero (jornalistas) 
renunciaram a seus 
cargos. A indicação de 
Cristiane foi feita pelo 
pontífice.

Quem foi desleal, quando...?
A deputada federal 

mais disputada por 
outros partidos, Tabata 
Amaral, entrega sua 
defesa ao Conselho 
de Ética do PDT, ques-
tionando membros do 

partido por terem  clas-
sificado seu voto na 
Reforma da Previdên-
c ia como «Ato de 
rebeldia». Ela rebateu 
as críticas e pediu res-
peito.  



Dois produtores de Morango de 
Pouso Alegre/MG, receberão 
distintivo livre de agrotóxico

A p lan tação  de 
morango já é uma rea-
lidade no Sul do esta-
do de Minas Gerais, há 
muitas décadas, mas 
a cada ano, o produtor 
vem se aperfeiçoando. 
O morango é um dos 
alimentos que mais 
emprega agrotóxicos 
em sua produção. 
Mas, os agricultores 
tem mudado seu foco 
e alguns tem a preocu-
pação com a saúde 
dos consumidores e 
trabalham na condição 
de sem agrotóxico. 
Quatro produtores de 
Pouso Alegre/Sul do 
Estado, receberam os 
primeiros atestados do 

Programa de Certifica-
ção de Produtos Agro-
pecuários e Agroin-
dustr iais (Cert ifica 
Minas) .  C lemi lson 
Assis de Oliveira, Már-
cio Pereira Tosta, Rei-
naldo José Pereira e 
Carlos Rozimir Perei-
ra. Dois deles, Carlos 
Rozimir e Reinaldo 
Pereira , deverão rece-
ber o selo SAT (Sem 
agrotóxico).

Pouso Alegre pro-
duz 98 mil toneladas 
de morango ao ano, 
que responde a 84% 
da produção mineira 
que hoje está em 116 
mil toneladas, de acor-
do com a Emater. 

Carlos Rozimir está 
muito empolgado com 
a conquista do selo. "Fi-
camos sabendo ontem 
(na quinta-feira) (18), 

que a análise de nosso 
produto foi negativa 
quanto à presença de 
agrotóxicos e estou 
ansioso para saber 
quando receberemos 
o SAT".

Essa é uma cultura 
que vem na maioria 
das vezes de pai para 
filho. No Sul de Minas, 
vários agricultores tem 
uma família envolvida 
n a  p l a n t a ç ã o  d o 
morango. Nesta épo-
ca, há um aumento 
considerável de recei-
ta  nos munic íp ios 
onde acontece a pro-
dução. A plantação de 
morango começa em 
Pouso Alegre e vai até 
E s t i v a ,  C a m b u í , 
Camanducaia, Itapeva 
e Extrema, sempre ao 
redor da rodovia Fer-
não Dias.

Ministério da Saúde divulga boletim
sobre “Hepatites Virais” e revela que
houve um aumento de 20% em 10 anos

Boletim epidemioló-
gico do Ministério da 
Saúde, divulga núme-
ro total de hepatites 
virais nos país. Segun-
do informações do 
min is té r io ,  há  um 
aumento de 20% nos 
últimos dez anos. Os 
números  most ram 
que, de 35.370 casos 

em 2008, em 2018, 
pulou para 42.383.

Os especialistas, 
confirmam a informa-
ção ,  a t r i bu indo  o 
aumento nos casos de 
hepatite C, que não 
apresenta sintomas, e 
é de difícil detecção. 

O governo estima 
que 500 mil brasileiros 

estejam infectados atu-
almente pelo vírus tipo 
C, e pior, sem saber. 
Há um compromisso 
do governo com a 
Organização Mundial 
de Saúde para elimi-
nar a hepatite C até o 
ano de 2030. Pesqui-
sas estão sendo reali-
zadas.

Ouro extraído clandestinamente na 
Amazônia passa de 20 toneladas 

Que a Amazônia é 
hoje um campo de 
ouro abaixo da terra, 
todos nós sabemos dis-
so. O problema é que 
esse ouro está sendo 
explorado na clandes-
tinidade e o governo 
tem um prejuízo muito 
grande, pois eles não 
são computados de for-
ma legal no tesouro 
nacional. 

O governo descon-
fia que instituições 

financeiras estão lega-
lizando o ouro clan-
destino extraído na 
bacia do Tapajós. 

Segundo a Polícia 
Federal, não há como 
fiscalizar o esquema 
gigantesco que hoje 
se passa na amazô-
nia. Há uma deficiên-
cia de homens e equi-
pamentos adequados 
para a fiscalização. Há 
também o perigo de 
morte, pois, os garim-
peiros, para defender 
o seu dia a dia, não 
pensam duas vezes. 
Mas, o pior, são as ins-
tituições financeiras, 

que segundo o gover-
n o ,  p o d e m  e s t a r 
esquentando o ouro 
clandestino. Daí, o 
governo acha que os 
garimpeiros estão se 
apoiando para reverter 
ouro em dinheiro, sem 
documentação. São 
notas fiscais frias de 
garimpeiros autoriza-
dos que não tem ciên-
cia delas. O Fantástico 
denunciou ontem (21), 
a manobra para a 
comercialização do 
ouro .  São  R$ 3 ,3 
bilhões ao ano de pre-
juízo...

Duo formado por uma portuguesa e uma sul 
mineira se apresenta no 5ª da Boa Música
O projeto 5ª da Boa 
Música da próxima 
quinta-feira (01/08) 
traz a Varginha o duo 

Las Forasteras. For-
mada pela portuguesa 
Maria Salvação e pela 
alfenense Mila Tiso, o 

show promete agitar o 
público na Estação Fer-
roviária com um reper-
tório eclético.



Pessoas muito poderosas viram
nos ataques de hackers uma 
oportunidade de retrocesso da
Lava-Jato

O Ministro da Justi-
ca, Sérgio Moro, deu 
sua primeira entrevista 
à Revista "Crusoé", 
após a prisão e os 
d e p o i m e n t o s  d o s 
envolvidos nas inva-
sões dos celulares de 
Dallagnol e dele pró-
prio. Moro afirma que 
as mensagens extraí-
das do aplicativo Tele-
gram, que  não reco-
nhece a autenticidade,  
tem o objetivo de anu-
lar condenações da 
Operação Lava-Jato.

"Existe um status 
quo que foi extrema-
mente contrar iado 
pelas investigações da 
Lava-Jato. Pessoas 
muito poderosas viram 
nesse ataque uma 
oportunidade para rea-
vivar essas tentativas 
de retrocesso e revan-

chismo. Me surpreen-
deu um pouco a agres-
sividade de determina-
dos setores, o que 
denota um sentimento 
de revanche, de vin-
gança pelo trabalho 
institucional que foi rea-
lizado. Inclusive por 
parcelas da advoca-
cia" - disse Moro.

Mo ro  c i t ou  que 
comunicou imediata-
mente a Polícia federal 
e pediu a apuração ao 
perceber a invasão de 
seu  ce lu la r.  Mas , 
negou o pedido de 
investigação na "The 
Intercept Brasi l .  A 
Intercept afirma que 
recebeu as mensa-
gens do Ministro, na 
época, juiz, de fonte 
anônima. Afirma que o 
conteúdo é autêntico, 
mas não mostra as ori-

gens. 
Moro criticou o que 

chamou de "maledi-
cência e sensaciona-
lismo" contra "um avan-
ço institucional" no 
combate à corrupção. 

«Acho que é um tra-
tamento injusto. Há 
uma grande dose de 
injustiça e ignorância 
do trabalho que foi fei-
to e do contexto no 
qual ele foi realizado, 
de muita dificuldade, 
que revelava o envol-
vimento em grande cor-
rupção de persona-
gens de cargos eleva-
dos da República, o 
que gerava uma série 
de tensões e pressões 
cotidianas. Na rua, 
porém, o que eu tenho 
visto é a intensificação 
e apoio - complemen-
tou Moro na entrevista.

Para muitos a casa caiu para Glenn Greenwald

Após a prisão de 
Danilo Cristiano, Gus-
tavo Henrique, Suellen 
Priscila e Walter Del-
gatti, suspeitos de inva-
são em mais de mil 
celulares através do 
aplicativo Telegram, 
cai por terra a informa-
ção da Intercept de 
que a fonte era anôni-
ma. 

O juiz Vallisney de 
Souza Oliveira, prorro-
gou a prisão por 90 
dias dos quatro suspe-
itos por invadir o celu-
lar do Ministro da Justi-
ça, Sérgio Moro. 

Há muitas pergun-
tas a serem esclareci-
das. Quanto a Inter-
cept Brasil ganhou 
para divulgar as men-
sagens e de quem 
ganhou? Serão elas, 
verídicas? Quanto aos 
suspeitos, caso se con-
firme a acusação, rece-
beram ou não uma 
recompensa, e de 
quem receberam? Por 
quê a ex-candidata a 
vice-presidente na cha-
pa do PT Manuela 
D’Ávila foi acionada? 
Existe interesse políti-

co e de acuação a Ope-
ração Lava-Jato? 

São perguntas que 
precisam ser respon-
didas pelos suspeitos 
e pelo jornalista Glenn 
Greenwald. Para mui-
tos, a casa caiu para o 
jornalista. Segundo 
algumas autoridades, 
ele cometeu crime nas 
divulgações de men-
sagens atribuídas ao 
ministro da Justiça, 
Sérgio Moro, e a pro-
curadores que atuam 
na Operação Lava-
Jato.  

Walter Delgatti, dis-
se em depoimento que 
ele é a fonte que 
repassou as mensa-
gens a Glenn Grenn-
wald. Então, não há 
fonte anômina como 
dito anteriormente.

 Para o presidente 
Jair Bolsonaro, Glenn 
cometeu um crime. 
«Em qualquer outro 
país, ele já estaria em 
outra situação. Espero 
que a Polícia Federal 
chegue realmente, 
l i g u e  o s  p o n t o s 
t o d o s » .  « N o  m e u 
entender, isso teve 

transações pecuniári-
as e, pelo que tudo indi-
ca, a intenção é sem-
pre atingir, no caso aí, 
atingir a Lava-Jato, 
atingir Sérgio Moro». 
«Invasão de telefone é 
crime e ponto final. 
Não tem que discutir 
isso daí. Não se pode 
escutar, «sou jornalis-
ta». Jornalista tem que 
fazer seu trabalho. Pre-
servar o sigilo da fonte, 
tudo bem. Agora, uma 
origem criminosa, o 
cara quer preservar 
um crime, invadindo a 
república, desgastar o 
nome do Brasil», con-
clui Bolsonraro.

Delgatti revelou a 
PF que não recebeu 
dinheiro em troca das 
mensagens. Disse 
também não ter fonte 
de renda, a não ser as 
aplicações virtuais. 
Como ele explica um 
montante no valor  de 
R$ 600 mil? Qual a fon-
te desse dinheiro? 
Nem carangujeiro tra-
balha de graça! Papel 
Noel desse tamanho, 
onde encontrou?

Pai gastava o dinheiro para tratamento do
filho com atrofia muscular espinhal com
prostituição e muita droga

A Justiça autorizou 
e a Polícia gravou con-
versas por telefone de 
Matheus Henrique, pai 
de João Miguel, de 1 
ano e 7 meses com 

atrofia muscular espi-
nhal, com uma mulher 
, e a intenção dos dois 
era montar um prostí-
bulo. 

Matheus gastou par-

te do dinheiro arreca-
dado em campanha 
para o tratamento do 
filho. 

A campanha para 
arrecadar verbas para 

a o tratamento de João 
Miguel, tomou a cida-
de de Conselheiro 
Lafaiete (MG), onde 
mora o garoto e seus 
pais. Em quase um 
ano, foram arrecada-
dos mais de R$ 1 
milhão. Cada dose do 
medicamento custa 
por volta de R$ 300 
mil. Matheus (pai), 
colocou a vida do filho 
em risco para viver na 
prostituição e drogas.

Mas, os planos de 
Matheus foram por 
água a baixo, quando 
sua mulher kar ine 
Rodrigues, que pas-

sou a suspeitar das ati-
tudes do marido, o 
denunciou a Polícia.

Matheus foi preso 
em um hotel em Salva-
dor (BA) e trazido de 
volta a Minas Gerais. 
Karine, pediu o blo-
queio judicial das con-
tas junto à Vara da 
Infância e Juventude. 
Com o pai irresponsá-
vel, foram encontra-
dos perfumes importa-
dos, relógios e roupas 
de  marca ,  mu i tas 
d e l a s ,  a i n d a  n ã o 
tinham sido usadas.

Ele confessou a polí-
cia que gastou R$ 600 

mil, sendo que, deste 
valor, R$ 300 mil foram 
gastos com mulheres 
e drogas. No momento 
da prisão, ele tinha em 
seu poder porções de 
maconha. Alega tam-
bém, que o restante do 
dinheiro, foi extorqui-
do, palavras do dele-
gado Daniel Gomes.

Gastou em uma úni-
ca noite, R$ 7 mil para 
pagar um motel de 
luxo em Belo Horizon-
te, onde ficou na suíte 
mais luxuosa. Agora, 
vai passar na suíte da 
penitenciaria Nelson 
Hungria.



O adeus a primeira atriz negra da TV e 
do Teatro brasileiro 

O Brasil perdeu nes-
te Domingo (28/07), 
Ruth de Souza, aos 98 
anos. Ruth foi a primei-
ra atriz negra da televi-
são e do teatro brasilei-
ro. Ela morreu em con-
sequência de uma pne-
umonia e estava inter-
nada no Hospital Copa 
D’or, em Copacabana, 
no Rio de Janeiro.

O corpo de Ruth foi 
velado no Teatro Muni-
cipal do Rio de Janeiro, 
onde ela foi a primeira 
atriz negra a se apre-
sentar em 8 de maio de 
1945.

Foram mais de 70 

anos dedicados ao 
Cinema, Teatro e TV. 
Foi a primeira brasilei-
ra indicada a um prê-
mio internacional de 
cinema, em 1954 no 
Festival de Veneza. 
Fez parte do Teatro 
Experimental Negro, 
grupo fundado por 
Abdias Nascimento e 
Agnaldo Camargo.

Atuou na TV Tupi, 
TV Record, TV Excelsi-
or  e TV Globo, onde 
estreou com a novela 
«Passo dos ventos», 
em 1968. Ela esteve 
em várias novelas, 
como: A Cabana do Pai 

Tomás, Sinhá Moça 
(ao lado de Grande Ote-
lo), O Bem Amado, Rai-
nha da Sucata, Malu 
Mulher, Cambalacho e 
Helena. Seu último 
papel foi na minissérie 
«Se eu Fechar os 
Olhos Agora», ainda 
em 2019. Foram mais 
de vinte trabalhos reali-
zados apenas na Rede 
Globo. 

Ruth foi homenage-
ada na Marquês de 
Sapucaí, em 2017, 
quando a Acadêmicos 
de Santa Cruz, lhe pres-
tou essa merecida 
homenagem. 

Ruth de Souza Pinto

A Fadinha brasileira é campeã em
Los Angeles com apenas 11 anos 

Rayssa Leal - Campeã da Street League Skateboarding Los Angeles 2019

Não existe fronteira 
para a maranhense 
Rayssa Leal, a fadinha 
brasileira de apenas 
11 anos e 28kg. Ela 
simplesmente venceu 
o torneio de Los Ange-
les da SLS 2019, supe-
rando nomes como 
Letícia Bufoni e Pâme-
la Rosa. Rayssa é a 
mais jovem skatista a 
conquistar uma etapa 
da Street League Ska-
teboarding. 

À noite, aconteceu 
a dobradinha brasilei-
ra. Rayssa fica em pri-
meiro e Pâmela Rosa 
em segundo. Outra 
participação brasileira 
foi a da tetracampeã 

mundial, Letícia Bufo-
ni, que terminou em 
sexto na competição. 
A etapa do SLS (Mun-
dial de Skate Street) 
conta pontos para o 
ranking Olímpico. 

Na final, que foi dis-
putada até a última 
manobra, Rayssa acer-
tou todas as suas cin-
co tentativas de mano-
bras e somando as 
maiores conseguiu a 
primeira colocação. 

«Tô sem palavras 
de poder na minha ter-
ceira Street League 
estar no pódio com 
minhas amigas que eu 
me inspiro muito. Pra 
mim, tô sem palavras. 

Esse troféu foi para o 
meu irmão». Disse a 
Fadinha.

Ela é um dos desta-
ques da seleção brasi-
leira. Esse ano, ela 
venceu o Far’N High, 
na França, e ganhou a 
medalha de bronze na 
Street League Skate-
boarding» (SLS), em 
Londres. Por andar 
vestida de fada com 7 
anos, ela ficou conhe-
cida como a «Fadinha 
do Skate». 

Rayssa tem como 
meta os Jogos Olímpi-
cos de Toquio, em 
2020.  Onde vão ape-
nas três atletas na cate-
goria Street feminino.

Camila Coelho - blogueira 

A Vivi Guedes da vida real é
Camila Coelho, a blogueira
mais bem paga do Brasil

Nem Josiane, nem 
Vivi Guedes. O nome 
dela é Camila Coelho, 
a blogueira mais bem 
paga do Brasil. Mineira 
de 31 anos é única a 
figurar na lista dos per-
fis de moda mais bem 
pagos do mundo. Se 
você não tem ideia de 
quanto ganha Camila, 
pode assentasse. Ela 
ganha por postagem 
cerca de R$ 112 mil e 
está em oitavo lugar 
e n t r e  a s  m a i o r e s 
influências digitais do 
mundo. A top Bella H 

Hadid, é a top mundial 
e fatura apenas R$ 
345 mil por uma única 
publicação. É mole ou 
quer mais? 

No Instagram, quan-
do se juntam todos os 
grandes nomes, Cami-
la está em 66º lugar. E 
o pódio é ocupado por 
Kylie Jenner, do clã 
Kardashian, que rece-
be uma pequena baga-
tela de R$ 5 milhões 
por um único post. 
Camila, possui hoje 
um patrimônio de R$ 
1,6 milhão...

Nós perdoamos o responsável
Família do garoto 

Gabriel (15 anos) que 
teve parte da perna 
amputada devido a um 
corte provocado por 
linha chilena, diz per-
doar o responsável 

«Não temos mágoa». 
Gabr ie l  ganhou 

uma prótese do fisiote-
rapeu ta  Fab r í c i o . 
Gabriel diz que vai ser 
atleta paraolímpico. 



Mais um ato de vandalismo contra 
Pontos de ônibus em Varginha

O fato ocorreu na 
madrugada de sába-
do, na Praça Getúlio 
Vargas, centro da cida-
de, onde o Ponto Cen-
tral foi alvo de vânda-
los que quebraram par-
te da estrutura que ser-
ve para acomodar os 
passageiros do Trans-
porte Coletivo Urbano. 
"E lamentável que as 
pessoas tenham tanta 
falta de respeito para 
com os bens públicos. 

Estamos sempre reali-
zando a manutenção 
do pontos espalhados 
pela cidade instalando 
novos abrigos e aten-
dendo pedidos das 
c o m u n i d a d e s , q u e 
representam um custo 
para a administração, 
e quando nos depara-
mos com um fato des-
te ficamos decepcio-
nados", desabafou 
Gladston  Cardoso de 
Assis, supervisor dos 
serviços de transporte 
urbano escolar e de 
táxis da cidade.

Reforma de Abrigos

Na semana passa-
da Gladston havia con-

cluído a reforma de 
abrigos localizados na 
Avenida Princesa do 
Sul e na Rua Antonio 
Bernardes Pereira, no 
Bairro Corcetti, em 
atenção  aos morado-
res desta localidades 
que utilizam o trans-
porte coletivo para se 
deslocarem pela cida-
de. "Infelizmente nos-
so trabalho tem sido 
assim. Arrumamos os 
ponto enquanto outros 
são vandalizados, e 
isso nos entristece 
mas não nos impede 
de prosseguimos com 
nosso trabalho de aten-
der bem a população", 
disse Gladston.

Upa de Varginha realiza melhorias 
para melhor atender a população 

Atender bem é a 
meta da UPA de Vargi-
nha, que frequente-
mente vem passando 
por  e melhorias. A 
mais recente foi a 
reforma dos setores de 
Medicação, Laborató-
rio e Área Externa do 
Refeitório, proporcio-
nando um espaço físi-
co mais confortável 
para os servidores tra-
balharem, bem como 
para os pacientes 
serem atendidos no 
setor de medicação.

Além destas refor-
mas, foram instalados 
armários embutidos 
para guarda de materi-
ais e medicamentos, 
biombos nos leitos dos 
pacientes, gerando 

assim mais privacida-
de e conforto e realiza-
da a troca de todas as 
lâmpadas tubulares flu-
orescentes da Unida-
de, por lâmpadas tubu-
lares de LED, objeti-
vando a economia de 
energia.

Além disso, foi reali-
zada também a com-
pra de alguns equipa-
mentos: 02 centrífu-
gas digitais para o 
Setor de Laboratório, 
02 Eletrocardiógrafos 
Digitais e 08 Aparelhos 
de Pressão de Colu-
nas.

Fico muito feliz de 
dar esta noticia para a 
população de Vargi-
nha e região. E princi-
palmente de conse-

guirmos reequipar a 
UPA mesmo diante de 
todas as dificuldades, 
incluindo a falta de 
repasse para a saúde, 
da ordem de R$ 65 
milhões. A UPA de Var-
ginha é exemplo para 
todo o Sul de Minas,  já 
batemos o recorde de 
637 pessoas atendi-
das em um dia,  e 
estas pessoas quando 
procurar pela UPA  
merecem atendimento 
de qualidade, segu-
rança e acolhimento. É 
importante ressaltar 
que todos os equipa-
mentos e melhorias 
foram adquiridos e rea-
lizados dentro das nor-
mas e técnicas mais 
modernas”.

3ª edição do samba da comunidade
reúne centenas de pessoas

No último domingo 
(21/07), a 3ª edição do 
pro jeto Samba na 
Comunidade reuniu, 
de acordo com a orga-
nização, 1.280 pesso-
as na quadra da esco-
la de samba Império 
da Serrinha, no bairro 
Santana. O evento 
teve entrada gratuita e 

contou com a partici-
pação do cantor Pedri-
nho do Cavaco, que 
tocou junto com os inte-
grantes do Grupo Griff. 
No palco, muito samba 
e pagode que agita-
ram o público das 15h 
às 22h.

O Samba na Comu-
nidade é um projeto do 

empreendedor cultural 
William Santos, com 
incentivo da Prefeitura 
de Varginha e Funda-
ção Cultural, por meio 
da Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura, e 
apoio do Hospital Var-
ginha.

Duo formado por uma portuguesa e uma sul 
mineira se apresenta no 5ª da Boa Música
O projeto 5ª da Boa 
Música da próxima 
quinta-feira (01/08) 
traz a Varginha o duo 
Las Forasteras. For-
mada pela portuguesa 
Maria Salvação e pela 
alfenense Mila Tiso, o 
show promete agitar o 
público na Estação Fer-
roviária com um reper-

tório de Pop Rock, 
MPB e Folk. “É uma 
mistura de ritmos já 
que cada uma tem for-
mações e influências 
diferentes. Ela toca gai-
ta. Eu, violão. Faze-
mos duas vozes. Gos-
tamos de agradar gre-
gos e troianos!”, diver-
te-se Maria Salvação.

A história começou em 
2012, após as duas se 
conhecerem em um 
bar no Bairro Alto, 
zona boêmia de Lis-
boa, em Portugal. 
“Tivemos a grata satis-
fação delas entrarem 
em contato conosco e 
nossas agendas coin-
cidirem.
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