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Abuso de autoridade ou
isenção de responsabilidade?

Em um país com 
políticos sérios, uma 
Lei como essa jamais 
seria aprovado e cairia 
no ridículo. Há uma cor-
rente popular, jurídica 
e política contra esse 
absurdo. Os deputa-
dos do PSL protocola-
ram um pedido para 
anular a votação.

A Lei é um investi-
mento contra o inte-
resses  da  nação , 
estranho é ser votada 
em regime de urgên-
cia. É o retrato da impu-
n idade ,  não  há  o 
menor interesse dos 
políticos carimbados  
e na mira da justiça 
que se encontram no 
Congresso em comba-
ter a corrupção. É uma 
Lei que vai na contra-
mão do que o povo bra-
sileiro quer e cobra. É 
uma coibição das prá-
ticas criminosas que 
hoje, colocam vários 
políticos no banco dos 
réus e certamente, con-
denados. A coisa é coi-
bir os trabalhos do judi-
ciário e ferir a Constitu-
ição. Há uma inversão 
de valores. Os policia-
is, o promotores e o juí-
zes não podem aplicar 

a Lei porque podem 
ser punidos e reprimi-
dos com a prisão. É 
um fomento a bandi-
dos, políticos e empre-
sários corruptos e ao 
crime organizado. Tor-
na-se um golpe as ins-
tituições democráticas 
e a lisura à ordem. É o 
retorno de Lampião no 
país dos idiotas. Pois, 
aprovar uma Lei dessa 
natureza é chamar a 
nação de azêmola... 

A Lei é elaborada 
para proteger a socie-
dade de ladrões, cor-
ruptos, dos homicidas, 
e fracas, passam a ser 
lenientes, agindo em 
sentido contrário, ou 
seja, a impunidade 
está solta. Essa Lei de 
Abuso de Autoridade, 
age contrariamente 
estimulando corrup-
tos, ladrões e crimino-
sos.

É como ver o Supre-
mo Tribunal Federal 
voltar a discutir a pri-
são em Segunda ins-
tância. Mais um retro-
cesso. O povo espera 
por justiça e não por  
um desproposito como 
esse que estamos 
assistindo dia a dia.

Sem apoio político em seus países, procuram 
angariar votos criticando o governo brasileiro

Perdido na França, 
as últimas pesquisas 
indicam a derrota de 
Emmanuel Macron se 
quisesse ser candida-
to à reeleição. Assim, 
ele achou um gancho 
para tentar reverter tal 
situação. Investiu e 
direcionou suas críti-
cas às queimadas da 
Amazônia. Com blas-
fêmias, postando uma 
foto de 1989 e, na ver-
dade, querendo se 

reerguer politicamente 
em seu país, Macron 
cai no ridículo. As quei-
madas na Amazônia 
são criminosas, são 
grupos pagos para 
c o l o c a r  f o g o  e m 
alguns pontos da flo-
resta, um jogo político 
para desestabilizar o 
governo brasileiro. 

De outro lado, Ânge-
la Merkel, cada dia 
sem voz  a t i va  na 
União Europeia, a 

chanceler (primeira-
m i n i s t r a )  a l e m ã , 
enfrentou uma forte 
rebelião durante a 
cúpula continental. 
Agora, Merkel não 
enfrenta rebeliões ape-
nas dentro da Alema-
nha, mas sim, em toda 
a Europa. Foi o que 
aconteceu no G7. Ela 
teve que escolher às 
presas Ursula Von der 
Leyen como candidata 
para presidir a Comis-

são Europeia, mos-
trando, então, que a 
Europa ficará sem a 
líder que esteve a frete 
por 14 anos. Mas se 
Merkel não retomar o 
controle do seu grupo, 
a votação de Leyen 
pode estar em perigo. 

Bolsonaro só acei-
tará a ajuda internacio-
nal caso Macron retire 
os insultos e ameaças 
à soberania brasileira 
da Amazônia.

Retrocesso da justiça
põe em risco Operação
Lava-Jato

Ministro Edson Fachin

A Segunda Turma 
do Supremo Tribunal 
Federal entendeu que 
a justiça deve ouvir os 
réus delatores e depo-
is os réus delatados no 
caso Ademir Bendine, 
contrariando o relator 
da Lava-Jato, ministro 
Edson Fachin. 

D e s t a  f o r m a , 
Fachin determinou 
que o processo em 
que Lula é réu no caso 
do Instituto Lula retor-
ne à fase de alegações 
finais.

Sendo assim, este 
precedente, poderá 

anular todos os pro-
cessos que envolvem 
réus delatores.

S e g u n d o  A i l t o n 
Benedi to,  Nem no 
Código de Processo 
Penal e nem qualquer 
outra Lei processual 
estabelecem ordem 
hierárquica entre réus, 
delatores ou não. 

Há um retrocesso 
no judiciário, partindo 
de alguns ministros, 
que vem colocando o 
judiciário brasileiro em 
descrédito. Este é um 
fato categórico contra 
a sociedade.

PGR deve entrar com 
recurso contra decisão 
da 2ª Turma que anulou
a sentença de Bendine

A P r o c u r a d o r a -
Geral da república, 
raquel Dodge, ficou 
surpresa com a deci-
são da 2ª Turma do 
STF de anular a sen-
tença contra o ex-
presidente da Petro-
brás Aldemir Bendiine, 
condenado na Lava-
Jato em Curitiba. A 
PGR deve apresentar 
um recurso para tentar 
minimizar um efeito 
cascata em outros jul-
gamentos de réus sen-
tenciados por corrup-
ção e demais crimes.

Foi a primeira anu-
lação sentenciada 

pelo juiz Sérgio Moro. 
Raquel Dodge, soli-

citou que o grupo de 
trabalho da Lava-Jato 
discuta alternativas 
jurídicas para um even-
tual recurso.

Raquel Branquinho 
irá reunir equipe para 
estudar o assunto. 
Segundo ela, um dos 
precedentes é levan-
tar precedentes de 
outros julgamentos do 
STF para ver ificar 
como os ministros se 
posicionaram contra 
esse mesmo argu-
mento utilizado para 
defesa de Bendine.
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Praia do Sonho Verde

Maceió um paraíso escolhido a dedo onde a natureza foi muito generosa  

Maceió é a capital do estado de Alagoas, 
localizada no na região Nordeste do Brasil. Na 
verdade, Maceió é uma capital interiorana onde 
o Senhor do Universo abençoou com uma 
natureza exuberante. Com uma temperatura 
que varia entre 25 a 29 graus, e atraí vários 
turistas do Brasil e do exterior, ano a ano. 
Várias festividades locais atraem turistas todos 
os anos, como: o Maceió Forró e Folia e o 
Maceió Verão. Além da beleza, Maceió tem 
vários monumentos e museus como o Memorial 
Teotônio Vilela, o Mirante da Sereia, o Memorial 
à República e o Memorial Gogó da Ema. Em júri 
internacional, Maceió foi escolhida a capital 
Americana da cultura. 
Como um dos lugares mais lindos da capital 
alagoana, podemos citar a Orla de Ponte Verde, 
se hospedar na Orla é estar de frente com toda 
beleza de um mar uma hora azul, outra hora 
verde. 
A Lagoa Mandaú, que fica localizada na parte sul 
da cidade onde se encontram os rios Mundaú e 
Paraíba do meio, onde o mar contribui com 

sedimentos, fechando as fozes dos rios. São 
praias paradisíacas, a Praia do Gunga, Praia de 
Antunes, entre outras. Maceió é comparado às 
belezas do Caribe. 
Alagoas é um estado que vive do turismo em 
primeiro lugar, e um roteiro para você desfrutar 
de todas as belezas começa em Maceió, Barra 
do São Miguel, São Miguel dos Milagres, 
Japaratinga e Maragogi. Conhecendo estes 
lugares, você pode ter certeza de que conheceu 
um dos lugares mais bonitos do Planeta Terra de 
norte a sul.
Uma dica para conhecer as dez melhores praias 
alagoanas – 1 Praia de Antunes – Maragogi – É 
uma praia bem parecida com as praias do caribe 
com faixas de coqueiros e um azul turquesa. 2 – 
Praia de São Miguel dos Milagres – São Miguel 
dos Milagres – Piscinas naturais na maré baixa 
com águas super tranquilas. Pessoas sentadas 
nas portas de suas casas, barcos de pescadores 
e jangadas dão mais vida e beleza ao local. 3 – 
Praia do Gunga – Um mar de coqueiros, com cer-
teza, uma beleza inigualável, para curtir todo 

esse visual de cima, vá ao Mirante do Gunga, 
uma visão de deixar qualquer um de boca aber-
ta.4 -  Não deixe de ir às Galés de Maragogi, um 
lugar cinematográfico, mas o ponto negativo é o 
movimento intenso, por isso, se afasta um pouco 
do paradisíaco. Lá, está uma das tradições do 
Estado de Alagoas: nadar nas piscinas naturais. 
Considerada a grande rainha do litoral alagoa-
no.5 – Praia de Barra São Miguel – São Miguel – 
Lá você pode alugar barcos que se deslocam até 
a Praia do Gunga, neste passeio, você irá 
conhecer, por mar, a beleza que está à sua dis-
posição, como as barreiras de corais. Barra de 
São Miguel possui uma das maiores piscina natu-
ral formada na maré baixa. 
Além de todas essas belezas que já citamos 
você poderá conhecer também a Praia do Pata-
cho, quando na maré baixa, você vai 500 metros 
adentro com a água no joelho. Grandes restau-
rantes com gastronomia local é um diferencial. 
Vale à pena conferir, Maceió tem uma  das orlas 
marítimas mais lindas do mundo. Coisas do nos-
so grandioso Brasil.

Trinta anos sem o pai do
Rock brasileiro, rádios o 
homenageiam pelo país 

Baiano, irreverente, 
poeta e músico. Assim 
descrevo o maluco 
beleza, Raul Seixas, 
«Pai do Rock brasilei-
ro».

Raul era eclético, 
mas tinha o rock como 
estilo prioritário para 
suas canções. Ao mes-
mo tempo, conseguia 
embalar um forró, uma 
música românt ica, 
bem ao seu estilo. Seu 
primeiro disco foi Soci-
edade da Grã-Ord, 
mas o sucesso veio 
mesmo com Krig-ha, 
Bandolo!, lançado em 
1973. Raul Seixas 
tinha a banda «Rauzi-

to e os Panteras» que 
o acompanhou por mui-
tos anos.

Em 1973, rádios bra-
si leiras tocavam a 
debochada Mosca na 
Sopa e a inesquecível 
Metamorfose Ambu-
lante, além da elegan-
te Ouro de Tolo, regra-
vada por  g randes 
nomes da música bra-
sileira. Raul emplacou 
vários primeiros luga-
res, como: «Tentei 
outra vez», Gita, Cow-
boy Fora da Lei, Metrô 
Linha 743, Maluco 
Beleza e O Dia em que 
a Terra Parou. Esse é o 
grande Rauzito...!

Depois de Victoria Pedretti e 
Oliver Jackson Cohen, vem ai, 
A Maldição da Resisdência Hill.  

Baseado no livro «A 
Volta do Parafuso», de 
Henry James, a série 
conta a história de 
uma mulher que con-
segue emprego cui-
dando de duas crian-
ças, em um casarão 
afastado em Bly, e vai 
revelando um lado 
assustador e incons-
tante. 

Ped re t t i  se rá  a 
governanta, não há 
informações sobre o 
personagem de Tho-
mas. Mansão Bly terá 
produção executiva de 
Trevor Macy e conti-
nua sob a direção de 
Mike Flanagam. Lan-
çamento previsto para 
o início de 2020. Super 
aguardado!



V Feira Literária de Varginha
pando do evento. 
Em nome da presiden-
te da APESUL, Malu 
S i l v a ,  q u e r e m o s 
demonstrar a gratidão 
ao povo varginhense, 
aos meios de comuni-
cação que abriram 
suas páginas, microfo-
nes e câmeras e tanto 
apoio tem dado a esta 
nossa iniciativa. Nos 
juntamos aos leitores 
d'O Debate por saber 
que sentem também a 
vontade de ver Vargi-
nha em constante cres-
cimento e que sabem 
que a Literatura deve 
ser sempre lembrada 
e incentivada!
Os sonhos não enve-
lhecem, já dizia Márcio 
Borges em seu livro. E 
com certeza, ainda 
não pagamos para 

Sonhos que movem 
Sonhos
Os sonhos movem os 
homens. De que teci-
d o  s ã o  f e i t o s  o s 
sonhos, queremos 
acreditar que sejam de 
memórias. Memórias 
d o  p a s s a d o  e  d o 
FUTURO!
Ao criar a APESUL – 
Associação de Poetas 
e Escritores do Sul de 
Minas fomos impulsio-

n a d o s  p o r  e s s a s 
memórias do futuro. 
Vemos lá na frente os 
criadores de conteúdo 
escrevendo livros e 
não apenas digitando 
e criando conteúdos 
para as redes sociais. 
Os livros podem ser a 
salvação, num futuro 
em que desaparece-
rem as redes sociais. 
Loucura? Não. É ape-
nas uma ficção, como 

qualquer outra...
A APESUL surgiu do 
encontro de ideias 
afins. Do encontro de 
pessoas reais que 
estão antenadas no 
futuro e veem que exis-
te uma intenção clara 
de enterrar a literatura 
e digitalizar tudo.
O prazer de folhear um 
livro, de sentir o cheiro 
de um livro físico, de 
levá-lo junto em nos-
sas viagens não pode 
acabar. É uma ques-
tão de resistência e ao 
mesmo de preserva-
ção cultural.
Por Que APESUL?
No papel, uma associ-
ação de escritores. 
Lúdica, poética, não 
engessada, cr iada 
para dar vazão à criati-

vidade dos que que-
rem escrever e desen-
volver o prazer da lei-
tura nos jovens que já 
estão vivendo num 
mundo automatizado, 
parte virtual e parte 
real. E esta realidade 
está perdendo o gosto 
da leitura do livro físi-
co. Não visitam biblio-
tecas, nem museus 
como antigamente.
E nos sentimos gratifi-
cados de ver o Museu 
Municipal de Varginha 
com suas produções e 
apresentações teatra-
is. E alegres de ver a 
Biblioteca Municipal 
tentando romper as 
barreiras da moderni-
dade e criando ativida-
des que os novos men-
tores da educação con-

sideram antiquadas. E 
isso nos animou. O 
meio literário não tem 
que ser  obso le to . 
Pode ser uma usina de 
criatividade e ludicida-
de. A APESUL quer se 
somar àqueles que pro-
movem tais ativida-
des.
Sabedores que elas 
têm o poder de manter 
viva a tradição oral e 
escr i ta,  se coloca 
como parceira para cri-
ar meios de implemen-
tar in ic iat ivas que 
levem a novas formas 
de trazer o convívio lite-
rário para Varginha e 
região. Isso, sem dei-
xar de lado a moderni-
dade e a tecnologia, 
antes, usando seus 
recursos, para trazer 

de volta o gosto pela 
escrita e pela leitura.
Os Primeiros Frutos
A reunião desses ami-
g o s  j á  d e  i n í c i o 
demonstrou, ainda na 
sua formação, que vai 
conseguir colher bons 
f r u t o s .  P e q u e n a s 
sementes foram seme-
adas e já vemos brotar 
os primeiros resulta-
dos.
Alguns novos autores 
já estarão lançando 
seus primeiros livros 
na V FLIV de Varginha, 
o r i e n t a d o s  p e l a 
APESUL, a preços 
compatíveis, colocan-
do-os, inclusive nas 
novas plataformas digi-
tais e tendo os livros 
físicos nas mãos para 
vendê-los.(Expedito)

Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas - APESUL
Aporta em Varginha e veio para ficar - revela Malu Silva (presidente) e Expedito G. Dias - Membro

Vem aí, a V Feira Lite-
rária de Varginha - 

E já temos um desa-
fio pela frente. A Fun-
dação Cultural de Var-
ginha, através do seu 
diretor Lindon Lopes, 
deu-nos a chance de 
mostrarmos nosso 
valor como associa-
ção e colocou-nos 
como parceiros da 
quinta feira literária, 
evento que vem se con-
solidando na cidade. 
Assim, a Fundação 

está fornecendo a 
estrutura do evento, 
que vai acontecer na 
Praça do ET, nos dias 
7, 8 e 9 de Novembro. 
E criamos as atrações, 
que vai contar com lan-
çamentos de livros, 
palestras, shows musi-
cais, teatro, contações 
de história, saraus, 
varais de poesia, dis-
cussões l i terár ias. 
Haverá participação 
de livreiros da cidade, 
uma praça de alimen-

tação com quitutes 
diversos, pãozinho de 
queijo, um bom cafezi-
nho e chá e um palco 
com som, para as 
diversas apresenta-
ções previstas. Espe-
ramos que esta parce-
ria seja coroada de êxi-
to, e para tanto convi-
damos todo o público 
de varginha e de toda 
a região, quem sabe, 
de todo o país, pois 
teremos escritores de 
vários estados partici-

APESUL e Fundação Cultural de Varginha

Formação da Apesul e Organização da V Feira
Literária de Varginha



Quer um desses original? vai lá!

Center Shoes Calçados
Rua Alves e Silva, 99 - Centro - Varginha

Cooperativas de café se 
manifestam sobre safra

Nós, cooperativas 
de produtores de café 
dos estados de Minas 
Gerais e São Paulo - 
Capebe, Carpec, Coa-
peja, Cocapec, Coca-
rive, Cocatrel, Cocca-
mig, Codepar, Cooca-
fé, Coomap, Coopa-
ma, Cooperbom, Coo-
percam, Cooperrita, 
Coopervass, Cooxu-
pé, Corples, Federa-
ção dos Cafeicultores 
do Cerrado e Minasul - 
manifestamos neste 
documento a nossa 
posição em relação às 

safras de 2019 e 2020.
Em relação à safra 

de 2019 tal comporta-
mento do clima provo-
cou na área de atua-
ção das cooperativas 
uma má distribuição e 
irregularidade das chu-
vas, veranico em jane-
iro e grande número 
de floradas que resul-
taram em frutos desu-
niformes. Essas condi-
ções climáticas com-
prometeram o desen-
volvimento e o poten-
c ia l  produt ivo das 
lavouras e impactaram 

a safra de 2019 com 
variáveis quebras de 
produção.

Sobre a safra de 
2020, o veranico de 
janeiro e exposição da 
planta a longos perío-
dos de amplitude tér-
mica provocaram uma 
desfolha acentuada 
nas lavouras e as gea-
das em diferentes áre-
as produtoras compro-
meteram o potencial 
p r o d u t i v o .  E s t e s 
impactos inviabiliza-
rão o recorde e uma 
super safra em 2020, 

resultando em uma 
colheita inferior a de 
2018.

Ressaltamos tam-
bém que este cenário 
negativo poderá se 
agravar, caso o clima 
não seja favorável nos 
próximos meses. Base-
ados em estudos e ava-
liações técnicas que 
realizamos diretamen-
te no campo, constata-
mos o comprometi-
mento do volume de 
café arábica a ser 
colhido no Brasil.

Surpevisoras da Rede Municipal de
Ensino de Varginha recebem homenagem
especial pelo seu dia 

Nesta sexta-feira, 
23/08, no salão de reu-
nião da Secretaria 
Municipal de Educa-
ção, as supervisoras 
da Rede Municipal de 
Ensino foram recebi-
das com uma homena-
gem especial pelo Dia 
do Supervisor Escolar. 
Foi um encontro des-
contraído e preparado 
com muito carinho 

pela equipe de coorde-
nadoras da SEDUC.

Sabemos da impor-
tância desse profissio-
nal que é o responsá-
vel pela coordenação 
e apoio às atividades 
do corpo docente, com 
objetivo de promover 
melhor desempenho 
do trabalho didático-
pedagógico dentro 
das unidades escola-

res e que, constante-
mente, encontra for-
mas criativas de supe-
rar os desafios do dia a 
dia.

A Secretaria Muni-
cipal de Educação 
agradece o envolvi-
mento, dedicação e 
parceria de todas nos-
sas supervisoras!

Vereador de Varginha propõe
implantação de fossas ecológicas
em parceria com a Emater

Delegado Celso Ávila

O vereador Delega-
do Celso Ávila apre-
sentou uma indicação 
na Câmara Municipal 
de Varginha, pedindo 
à Prefeitura que pro-
mova ações de incen-
tivo, apoio e fomento à 
substituição de fossas 
sépticas por fossas 

ecológicas nas áreas 
urbana e rural do muni-
cípio, em parceria com 
a Emater.

A proposta do parla-
mentar é utilizar a tec-
nologia a favor do 
meio ambiente e redu-
zir drasticamente o 
esgoto a céu aberto e 
as fossas convencio-
nais que são encontra-
das na região.

“As fossas ecológi-
cas já são realidade 
em algumas escolas 
rurais de nossa cidade 
e a experiência tem 
apresentado resulta-

dos altamente positi-
vos, por isso, nosso 
desejo é que este pro-
jeto possa atingir mais 
pessoas, levando solu-
ções sustentáveis aos 
locais onde não há 
rede de esgoto”, disse.

Celso destacou, ain-
da, que as ecofossas 
possuem um custo 
relativamente baixo na 
instalação e na manu-
tenção se comparada 
às outras opções, 
além de ser uma solu-
ção ambientalmente 
correta para o trata-
mento do esgoto. 

On The Rocks
Sua mais nova Web rádio

Acesse: www.odebatenoticias.com.br



Prefeitura prossegue com melhorias 
na iluminação pública

Uma cidade com 
uma iluminação mais 
eficiente. Esse é o tra-
balho que a Prefeitura 
d e  Va r g i n h a  v e m 
desenvolvendo. Nesta 
sexta-feira, 23, por 
exemplo, a empresa 
que venceu a licitação 
para realizar o serviço 
de posteação e troca 
de luminárias trabalha 
em 28 pontos de ilumi-
nação na Avenida Muri-
lo Paiva – que liga a 
rotatória da Rodovia 
do Contorno ao Bairro 
Parque Mariela, trecho 
de acesso ao Cemité-
rio Campal e à região 
dos bairros Bouganvil-
le, Belo Horizonte e ao 
local onde está sendo 
construído o novo 
Fórum. Estão sendo 
instaladas iluminação 
de LED.

 Mais de 250 pontos 
já foram atendidos 

como próximo à Ferti-
par onde há grande 
movimentação de veí-
culos e caminhões e 
também na Estação 
Ferroviária que sedia 
e v e n t o s  p ú b l i c o s 
como o 5ª da Boa Músi-
ca (15 pontos). Outro 
local que recebeu a 
melhoria da ilumina-
ção com a instalação 
de luminárias LED foi o 
trevo de acesso à cida-
de universitária do Gru-
po Unis , na Rodovia 
491, sentido Varginha-
Elói Mendes (96 pon-
tos), na Rua Cel. João 
Antônio dos Reis, ao 
longo da rede Ferro-
viária (15 pontos) e no 
recanto da Barra (57 
luminárias em postes). 
De acordo com a funci-
onária do Unis-, Aline 
Batista, que ao sair do 
expediente passa pelo 
local quando já está 

escuro, o trevo ficou 
mais seguro com a mai-
or visibilidade propor-
cionada pela ilumina-
ção. “O número de aci-
dentes também dimi-
nuiu”, observa  Aline.

O foco principal, 
segundo o prefeito em 
exercício, Vérdi Melo,  
é a segurança e o bem 
estar  da população, 
além do embeleza-
mento da cidade. O 
invest imento é da 
o r d e m       d e 
R$1.800.000,00.

A Prefeitura que é 
responsável por todo o 
projeto, licitação da 
empreiteira e realiza-
ção da obra visando 
inclusive dar mais 
segurança à popula-
ção. O trabalho é con-
tínuo levando-se em 
conta as demandas.

Prefeitura de Varginha distribui kits 
de uniforme para servidores da 
Secretaria de Obras

mente foram entre-
gues aos servidores 
da pavimentação, dre-
nagem e dos próprios 
públicos. Ainda esta 
semana os coletores 
de lixo receberão tam-
bém os kits com os uni-
formes.

O servidor Donato 
Sérgio da Silva, lotado 
na Sosub falou da 
importância de rece-

A semana começou 
com a distribuição de 
kits de uniformes para 
os 260 servidores da 
Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos da Prefeitura 
de Varginha. Cada um 
recebeu duas cami-
sas, duas calças e 
duas botinhas para 
usarem em suas ativi-
dades. Os kits inicial-

ber os uniformes. Para 
nós é muito gratifican-
te. Recebemos dois 
pares de uniforme 
agradecemos a prefei-
tura por mais este 
benefício e que conti-
nue assim para que 
p o s s a m o s  f a z e r 
melhor pela adminis-
tração.

A entrega contou 
com a presença do pre-
feito em exercício Vér-
di Melo que falou da 
importância desta inci-
ativa da prefeitura de 
entregar os uniformes 
para os servidores da 
Obras. “Zelar pela 
segurança dos servi-
dores da prefeitura é 
nosso compromisso. 
Com isso melhoramos 
as condições de traba-
lho de todos”, desta-
cou Vérdi.

João Bosco lança livro sobre fases
políticas, econômicas e corrupção
sistêmica no Brasil 

Ocorreu no dia 26 
de agosto o lançamen-
to do livro “Do Império 
ao Delito” de autoria 
de João Bosco Morais-
de Alencar - João Bos-
co narra os governos 
brasileiros desde o 

Império até os dias de 
hoje. Seus sucessos e 
insucessos. Como as 
crises mundiais influí-
ram na economia bra-
sileira, o pouco investi-
mento em educação 
no país e a corrupção 

sistêmica, desde D. 
João VI, até os dias atu-
ais. 

O lançamento foi 
um grande sucesso, 
com a presença da 
família, amigos e per-
sonalidades.

João Bosco



Escolas Municipais e Estaduais receberam 
material esportivo - Na Semel em Varginha

A Secretaria Muni-
cipal de Esporte e 
Lazer – Semel, reali-
zou nesta sexta- feira, 
dia 30, às 9h, no Audi-
tório do Propac II da 
Vi la  Barce lona ,  a 
entrega de kits de 
materiais esportivos 
para as escolas da 
rede pública do muni-
cípio.

São bolas de vôlei, 
futebol, futsal, hand-
ball e  iniciação, além 
de Jogos de xadrez, 
bambolê e corda de 
pular.

Os materiais foram 
doados pelo Governo 
do Estado, sendo uma 
parceria da Prefeitura 

de Varginha por meio 
da Semel,  com a 
Câmara de Vereado-
res.

Foram beneficiadas 
todas as escolas do 
município sendo 13 
escolas municipais, 
sendo 09 urbanas e 3 
do campo mais 14 
escolas estaduais.

“A SEMEL agrade-
ce todo o empenho da 
Câmara para que fos-
se possível essa doa-
ção, que será de gran-
de utilidade para a ini-
ciação esportiva nas 
escolas, que é o berço 
de novos atletas”, des-
t a c o u  H e n r i q u e 
Lemes,  secretár io 

municipal de Esporte e 
Lazer.

Varginha é um muni-
cípio mineiro que se 
destaca na revelação 
de vários atletas de 
vários esportes. Há 
pouco, nos Jogos Pan 
Americanos, tivemos 
dois varginhenses con-
templados com meda-
lha de ouro e prata. É 
um dos municípios 
mineiros que mais 
investe em esporte, 
sempre, sendo desta-
ques nas competições 
municipais, estaduais 
e nacionais. Esse é o 
retrato da política de 
investimento e respon-
sabilidade...  

Escândalos da era Macron, “Presidente 
dos ricos”, segundo os franceses

François Rugy

Após jantar com 
lagosta pago pelo esta-
do, François Rudy 
pediu demissão da pre-
sidência da Assemble-
ia Nacional Francesa e 
atribui a Macron a 
nomenclatura de «Pre-
sidente dos Ricos». 

Macron enfrenta ale-
gações de ter um caso 
gay com o chefe da 
estação de rádio fran-
cesa - Rádio França - 
Mathieu Gallet. Após 
pressão, Macron demi-
tiu o suposto amante 
para tentar apagar a 
imagem negativa.

Outro fator negativo 
contra Macron é o 
caso de Alexandre 
Benalla, funcionário 
do Palácio Eliseu, que 
se vestiu de policial e 

agrediu manifestantes 
durante os protestos 
do 1º de Maio em 
Paris, onde ocupou as 
capas das principais 
revistas e jornais fran-
ceses. O governo não 
respondeu aos questi-
onamentos da impren-
sa local. O povo acusa 
Macron de proteção e 
privilégios a Benalla. 

Macron fixou como 
um dos pilares de seu 
mandato a de «Repú-
blica Exemplar». O 
p o v o  f r a n c ê s  v ê 
M a c r o n  c o m o  u m 
escândalo para o mun-
do e protetor dos injus-
tos e depravados é 
tido como um clichê 
vulgar  estereotipado.

Diante de tantos 
escândalos, Macron 

achou na Amazônia 
uma opor tun idade 
para poder reabilitar 
da imagem negativa 
de seu governo. 

As recentes pesqui-
sas realizadas em seu 
país,  mostram um 
Emmanuel Macron 
sem prestígio, dema-
gogo e infantil. As cons-
tantes rebeliões fran-
cesas em seu gover-
no, mostram o real des-
contentamento do 
povo francês em rela-
ção a Macron.

C o m  r e p u t a ç ã o 
negativa em colocan-
do em risco o seu man-
dato, Macron visuali-
zou na Floresta Ama-
zônica uma válvula de 
escape para suas pre-
sepadas.
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