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Mesmo com as constantes chuvas de janeiro
Lago de Furnas não deve ter grande alteração 
Com o aumento da produção de energia,  Lago de Furnas permanecerá baixo durante todo o ano

Lago de Furnas

As chuvas chega-
ram com frequência no 
mês de janeiro, mas o 
Lago de Furnas deve 
continuar bem abaixo 
do nível e não chegará 

a sua capacidade total 
ainda em 2018. 

Com a geração de 
energia, Furnas não 
pode fechar as com-
portas que continua-

rão abertas que só 
deverão ser fechadas 
no inverno, compro-
metendo de vez, os 
níveis do Lago. 

O Lago de Furnas é 
o maior do Estado e do 
B ras i l ,  conhec ido 
como o mar de Minas.

 Foram feitos vários 
investimentos ao redor 
do Lago para atrair os 
turistas, não só de 
Minas, mas de todo o 
país. Furnas tem um 

potencial turístico mui-
to grande. Empreen-
dedores viram isso e 
investiram pesado em 
hotéis, pousadas, res-
taurantes e no merca-
do náut ico.  Todos 
esses investimentos 
estão parados ou à 
venda por um preço 
bem abaixo do merca-
do e não acham com-
pradores.  

Empresas do mer-
cado náutico como 

fabricação, venda e 
comercialização de 
lanchas e jet ski, tem 
sua lucratividade redu-
zida e com um potenci-
al mais de 50% abaixo 
da sua capacidade de 
produção diferente de 
anos com a represa 
em bons níveis de 
navegação. 

Municípios mineiros 
localizados à beira do 
Lago, tem sua ocupa-
ção turística reduzida 

e em muitos municípi-
os não há ocupação 
por turistas, mas sim, 
por  v ia jan tes  que 
garantem o sustento 
mensal do estabeleci-
mento e em outros, 
suas portas foram 
fechadas, definitiva-
mente.

Esse será o retrato 
da represa de Furnas 
durante o ano de 2018.  
Não espere por algo 
diferente.

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) divulga inflação
de 2017  com alta em torno de 2,95%. Como explicar as maiores altas?  

O IPCA diz que 
esse resultado foi 
reflexo da baixa dos 
alimentos, comple-
menta dizendo que 
essa foi a menor infla-
ção desde 1998, quan-
do atingiu 1,65%, con-
firmado pelo IBGE.

Com esses núme-
ros, vem também um 
monte de interroga-
ções para que esse 

resultado seja contes-
tado. Como pode a 
inflação de 2017 regis-
trar apenas 2,95%, 
com o gás tendo um 
aumento de 67,9%, os 
combustíveis com alta 
de 16,78%? Qual o 
parâmetro para o cál-
culo de para produtos 
dessa natureza:  67% 
do gás de cozinha, 
quanto pesa no bolso 

do consumidor um 
aumento de 16,78% 
nos combustíveis? 
Isso, reflete direta-
mente no orçamento 
do brasileiro. E a infla-
ção ficou apenas em 
2,95% em 2017? Os 
resultados são adver-
sos aos números fina-
is. Alguns produtos 
ficaram estabilizados 
durante o ano, sem 

dúvida! Muitos produ-
tos da cesta básica até 
mesmo recuaram de 
preços durante o ano 
que se passou. Mas, 
outros subiram com 
força total e não con-
seguimos entender os 
cálculos para chegar 
neste resultado. A 
energia elétrica foi 
outro item que subiu 
mais de 20% durante 

2017. Economistas 
tentaram nos mostrar, 
mas eles mesmos não 
chegaram a um deno-
minador comum. A 
nova forma da Petro-
brás em reajustar os 
combustíveis e os pro-
dutos como o gás, 
estão causando uma 
revolta no povo brasi-
leiro. O povo vai às 
ruas como forma de 

protesto em relação 
aos combustíveis.  

Em 1998, o Real 
tinha um valor diferen-
ciado e era uma moe-
da de peso em relação 
ao dólar. Um dólar 
valia R$1,20 no dia 31 
de dezembro de 1998. 
Hoje, um dólar vale R$ 
3,24, ou seja, quase 
três vezes mais o valor 
de 1998.
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Maurren Maggi é diagnosticada com leishmaniose
A primeira mulher  

s u l  a m e r i c a n a  a 
ganhar uma medalha 
olímpica, foi diagnosti-
cada com leishmanio-
se. Maurren Maggi con-
traiu a doença durante 
um reality Show, Exha-
tlon Brasil, da Band, 
que foi gravado na 
República Dominica-
na. 

“Eu não sabia que ia 
dar a repercussão por 
conta da leishmanio-
se. A gente não sabe 

ainda como é. Eu ain-
da estou com dor na 
perna, tomando um 
antibiótico forte, sema-
na que vem farei mais 
um monte de exames 
e também vou fazer 
biópsia. Agora estou 
descansando”, disse a 
ex-atleta em vídeo.

A leishmaniose é 
uma doença causada 
por protozoário parasi-
ta e é contraída por 
picadas de insetos. Há 
três tipos de varia-

ções: cutânea, mono-
cutânea e visceral. E 
cada uma delas pode 
desencadear diferen-
tes sintomas, como 
úlceras dérmicas ou 
na pele, febre e diarre-
ia.

Maurren Maggi, foi 
campeã olímpica em 
2008, em Pequim no 
salto em distância. 
Hoje, é uma referência 
no esporte em todo o 
mundo. Afinal de con-
tas, uma campeã olím-

pica, não se faz todos 
os dias!  

Maurren Maggi teve 
momentos muito difí-
ceis na sua carreira e 
até pensou em parar. 
Paulista de São Car-
los, foi suspensa por 
uso de doping por dois 
anos, mesmo após a 
comprovação de falta 
de intenção por parte 
da atleta. Maurren deu 
a volta por cima e 
sagrou-se campeã 
olímpica.

Porque o diagnóstico de Alzheimer é tão importante?

Em 2010 o número 
d e  p e s s o a s  c o m 
demência foi estimado 
em 36 milhões no mun-
do todo. Com a falta de 
medidas preventivas e 
curas, a letalidade fica 
mais alta a cada ano. 
O número de pessoas 
afetadas é projetado 
para duplicar a cada 
20 anos, em 2050 
serão 115 milhões de 

pessoas com Doença 
de Alzheimer.
A importância do 
diagnóstico
No País, mais da meta-
de dos idosos brasilei-
ros com Alzheimer ain-
da não sabe que pos-
sui a doença e, entre 
os pacientes diagnos-
ticados, apenas um 
em cada quatro rece-
bem o tratamento ade-

quado. Quanto mais 
cedo o diagnóstico for 
feito, maiores serão as 
chances de tratar os 
sintomas corretamen-
te, podendo postergar 
em anos a evolução da 
doença, os sintomas e 
complicações.
Como diagnosticar o 
Alzheimer
Entre os diferentes 
métodos de diagnósti-

co, a investigação pro-
gride ao nível da análi-
se de biomarcadores, 
moléculas que refle-
tem as lesões cerebra-
is características da 
doença. A atenção dire-
ciona-se para peque-
nas proteínas, deno-
m i n a d a s  b e t a -
amiloide 42, ou seja, 
através de um exame 
de sangue em um labo-

ratório de confiança 
solicitado pelo médico 
o paciente consegue 
antecipar esse diag-
nóstico.

Hoje, nos maiores 

centros de pesquisas 
do mundo, cientistas 
trabalham na melhoria 
e cura da doença. Estu-
dos são realizados 
também no Brasil.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) prevê que em 2050 teremos o dobro de casos no mundo

Qual a importância de aprender novos idiomas?
Falar inglês não é 

só um diferencial hoje 
em dia. Com o passar 
dos anos, às exigênci-
as do mercado de tra-
balho vão aumentan-
do, por isso, ser bilín-
gue, já não é apenas 
obter conhecimento, 

mas uma necessidade 
do dia a dia.

O ideal é iniciar aos 
11 anos de idade em 
um bom curso de 
inglês. Assim, os futu-
ros bilíngues, terão 
facilidade e uma pro-
nuncia bem próxima 

dos nativos nos países 
de origem do idioma 
estudado. 

Hoje, é um investi-
mento imprescindível 
para a criança. Chegar 
aos 15 anos falando 
outro idioma, é com 
certeza, um diferencial 

que será identificado 
num futuro muito pró-
ximo.

No mercado de tra-
balho, nas faculdades, 
nos doutorados etc, o 
conhec imen to  em 
inglês e espanhol é fun-
damental. 

Devido às chuvas, acidentes são constantes nas estradas
A rodovia Fernão 

Dias é uma armadilha 
que surpreende os 
motoristas, causando 
acidentes e mortes.

Por ser uma pista 
duplicada, os motoris-
tas se sentem mais 
seguros nas ultrapas-
sagens e principal-
mente na velocidade. 

Com esse aumento de 
velocidade é que vem 
a surpresa. A chuva é 
inimiga número um 
dos viajantes durante 
todo o ano. Mas os 
motoristas que dirigem 
nas rodovias apenas 
em feriados e férias, 
são surpreendidos 
pela falta de experiên-

cia. Com o asfalto 
molhado, os acidentes 
tem sido uma constan-
te na rodovia Fernão 
Dias. Em média, são 
15 acidentes, por dia. A 
maioria deles causado 
pela alta velocidade e 
a falta de aderência no 
asfalto. Água e veloci-
dade não combinam. 

Por isso, ao dirigir na 
chuva, diminua a velo-
cidade, passe a dirigir 
com margem de segu-
rança. Não pense que 
você conhece tudo de 
automóvel. Mentira! 
Não queira ser mais 
um. A pista dupla é ain-
da mais perigosa. Por-
tanto, seja prudente!
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O brasileiro está aprendendo a tomar
café e passa a exigir maior qualidade
do produto comercializado no Brasil

A Segunda maior 
bebida do Brasil, per-
dendo apenas para a 
água, o café comercia-
l izado no mercado 
interno, está mudando 
com a exigência do 
povo. 

O brasileiro está 
querendo cada dia 
mais um café de quali-
dade, saindo fora das 
grandes palhas mistu-
radas a bebida que ain-
da se encontram no 
mercado. Saber quali-

ficar um café através 
de sua bebida, apenas 
para o consumidor, é 
muito difícil no Brasil. 
Implica no cheiro e no 
p a l a d a r.  Po i s ,  o s 
melhores grãos, são 
exportados para todo 
o mundo, ficando aqui 
o café conilon, diferen-
te do café arábica. 
Mas, o brasileiro está 
mudando sua conota-
ção e tentando conhe-
cer mais sobre o café. 
Já se exige um café 

mais forte e encorpa-
do. Por isso, várias 
empresas especializa-
das estão começando 
a trabalhar com um pro-
duto diferenciado. Na 
verdade, ele sempre 
existiu, mas com a 
mudança no consumo, 
há uma diferenciação 
grande em cafés de 
qualidade. 

O consumidor está 
certo. Nada melhor 
que um bom café.

Eric Clapton diz que está ficando surdo

Eric Clapton, nada 
mais, nada menos, 
que o maior guitarrista 
de todos os tempos, 
revela que o álcool foi 

o maior inspirador de 
suas letras e grandes 
sucessos. Sem dúvi-
da, um dos maiores 
músicos da história do 

Rock e do Blues, um 
dos maiores arranja-
dores e solistas de gui-
tarra do mundo, dá 
revelações incríveis 

sobre sua vida. 
E r i c  C l a p t o n  é 

inglês, foi integrante 
da banda Yardbirds e 
Cream, no começo de 
sua carreira, ao lado 
de feras como Jimmy 
Page e Jeff Beck. Clap-
ton diz que está fican-
do surdo, mas não pen-
s a  e m  p a r a r  p o r 
enquanto. Tem um 
show em julho no 
Hyde Park e pretende 
gravar mais um CD, 
até o final deste ano. 
Mas tem muito receio 
de não fazer bem feito 
o que sempre fiz com 
muita dedicação, cari-
nho e respeito pelo 

Rock e Blues durante 
50 anos. Revela tam-
bém, que tocar guitar-
r a  c o m o  a n t e s  é 
impossível, devido às 
dores que sente nas 
articulações. 

Clapton é dono do 
CD mais famoso do 
Rock/Blues do mundo, 
"One More Car, One 
More Rider",  é sim-
plesmente fantástico. 
Quando se escuta 
esse CD, resultado de 
duas noites no Staples 
Center - Los Angeles - 
Gravado nos dias 18 e 
19 de agosto de 2001 , 
você viaja nos grandes 
arranjos e nas letras 

que só, Sir Eric Clap-
ton, pôde fazer com 
t a n t a  e x c e l ê n c i a . 
Acompanhado dos 
melhores músicos do 
mundo (alguns, já se 
foram), entre eles 
Andy Fairweather-Low 
, Steve Gadd , Nathan 
East , Billy Preston, 
Greg Phillinganes, and 
D a v i d  S a n c i o u s . 
Quem ainda não ouviu 
este CD, ouça! É um 
presente dos deuses 
do Rock e do Blues. 
Até hoje, desconheço 
algo igual ou perto dis-
so. 

          
            João Bosco

O maior guitarrista do mundo revela que o álcool foi o maior inspirador 
de suas letras e músicas

Os grandes arranjos e melodias do passado
não existem mais no mundo atual. O mundo
da música está perdendo a sua essência. 

A música vem pas-
sando por tristes trans-
formações. Os gran-
des compositores, can-
tores e arranjadores, 
já não estão presentes 
e nem são mais o espe-
lho para novos compo-
sitores. Grandes músi-

cos e letristas do pas-
sado, vivem de sua dis-
cografia,  já solidifica-
da com o sucesso ao 
passar dos anos. O 
que é preocupante 
para os amantes de 
uma boa música, é o 
que está aparecendo 

no mercado atual. E 
isso, já vem rolando 
por um bom tempo. 
Hoje, botar a boca no 
microfone, desafinar e 
cantar um monte de 
kága, é normal. Mas, 
para quem ouve Chico 
Buarque, Gil, Caeta-
no, Gal, Bethânia, Mil-
ton Nascimento, Bea-

tles, Rolling Stones e 
muitas outras feras da 
música, é um tiro no 
ouvido. Tem um ditado 
que diz « É jogar 
merd.. no ouvido» e 
temos que aguentar. 
Os automóveis pas-
sam com um volume 
tão alto, tocando, sei lá 
o quê, mas com certe-

za, uma verdadeira  fal-
ta de conhecimento e 
os erros de português 
são contínuos...
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A presidente do PT Gleisi Hoffman dá apoio incondicional a Maduro
Como se pode apoiar um governo criminoso, desumano e autoritário como o de Nicolás Maduro? 

Não sabemos se é 
epidemia, pandemia 
ou endemia. Mas, o 
certo é que deixa claro 
os caminhos políticos 
por qual o PT quer 
administrar e levar o 
Brasil. 

A Venezuela vem 
passando por crises 
de todas às formas. 

Crise econômica, crise 
política e uma doença 
impregnada na cabe-
ça de seu comandante 
N i c o l á s  M a d u r o . 
Obsessão  pelo poder, 
pela satisfação de des-
truir e matar o seu 
povo. Mata com a 
fome, mata com o exér-
cito, mata com bandi-

dos e alucinados, acre-
ditando que Maduro é 
o salvador da pátria. 

Não tendo apoio 
dos países ao redor do 
mundo, começou a 
expulsar diplomatas e 
a prender qualquer 
cidadão que, dentro de 
seu país, o faça oposi-
ção. Maduro é um suje-

ito ignorante dos pés a 
cabeça, e usa a força e 
a morte, junto com 
seus aliados de QI bai-
xo e assassinos como 
ele.  

E Gleisi Hoffman, 
pres idente do PT, 
declara abertamente 
seu apoio a Nicolás 
Maduro.  

Prefeito de Porto Alegre pede reforço policial 
a Temer no dia 24/01 quando Lula será julgado

O prefeito Nelson 
Marchezan Jún io r 
(PSDB), fez vários 
pedidos de reforços 
para assegurar a inte-
gridade dos cidadãos 
que residem em Porto 
Alegre. Algumas mani-
festações que esta-
vam previstas em cer-
tos locais da capital, 

não serão realizados, 
por proibição das auto-
ridades. 

O ministro da defe-
sa Raul Julgmann, dis-
se que, o pedido deve-
ria ser realizado pelo 
Governador do estado 
ao Presidente da Repú-
blica. 

Nelson cita em seu 

ofício, desobediência 
civil e luta propugna-
das nas redes sociais, 
inclusive de Senado-
res da República.

A pressão será gran-
de, pois neste dia, será 
definido em definitivo o 
futuro político do ex-
presidente Lula. Caso 
seja, condenado, ele 

pode se despedir da 
vida pública para sem-
pre. Pois, a idade já 
não o permite mais 
uma candidatura no 
futuro. E para às elei-
ções 2018, serão defi-
nidos os candidatos à 
presidente do Brasil. 
Haddad  também foi 
indiciado... E agora?

Rodrigo Maia faz alianças e discurso 
para sair candidato à presidente 

Rodrigo Maia come-
ça a escutar os seus 
políticos de confiança 
que estavam junto 
com ele nas viagens 
em que realizou pelo 
país, enquanto assu-
miu a presidência inte-
rina da nação. 

Vai dar trabalho se 
sair candidato a presi-
dente? Sim. Mas não 
resolve o problema do 
Brasil. Maia já é um 

político viciado no dia 
a dia da política brasi-
leira. Vem aprendendo 
cada dia mais com a 
presidência da Câma-
ra e torna-se um ciclo 
vicioso da barganha, 
do toma lá da cá, dos 
ajustes políticos ocasi-
onados por distribui-
ção de verbas. Não é 
este o presidente que 
o Brasil precisa e mere-
ce. Precisamos de um 

presidente zero quilô-
metro na política. Sem 
vícios, sem barga-
nhas, empresário de 
sucesso e principal-
mente, transparente! 

 Maia, servirá ape-
nas para dividir a opi-
nião pública, até mes-
mo, devido ao apoio 
do PMDB. No presen-
te momento, há lacu-
nas para candidatos à 
presidência.

Rodrigo Maia (DEM) - Presidente da Câmara dos Deputados

PF diz concluir investigações
sobre a Lava-Jato, até o final 
deste ano

Existem hoje, mais 
de 200 políticos inves-
tigados na operação 
Lava-Jato na Polícia 
Federal .  Então, já 
pode ir duvidando das 
promessas do atual  
diretor-geral da PF, Fer-
nando Segovia. 

Segovia, revelou a 
presidente do STF Cár-
men Lúcia, em uma 
reunião, que aumenta-
rá o número de dele-
gados de 9 para 17 
que atuam nos inquéri-
tos.

E revelou ainda: “A 
g e n t e  e s p e r a  n o 
menor prazo possível 
concluir essas investi-
gações. Não são só 
inquéritos relativos à 
Lava Jato, são mais de 

200 inquéritos hoje no 
STF, metade relativo à 
Lava Jato. Hoje já 
foram convocados 17 
delegados para auxili-
arem nessas investi-
gações. A gente espe-
ra não só concluir os 
inquéritos no Supremo 
da Lava Jato, mas tam-
bém todas as outras 
investigações que cor-
rem. A nossa meta é 
conc lu i r  t odos  os 
inquéritos hoje que 
estão no STF até o 
final deste ano”, afir-
mou Segovia.

O número exato de 
inquéritos são, 273. 
Sendo que, 124 são da 
Lava-Jato.  Segoia 
ampliou o número de 
peritos e investigado-

res, para que tudo pos-
sa ser resolvido até o 
final de 2018. Disse 
também, que esse pro-
cesso de aceleração 
das investigações não 
irá influir nas eleições 
de 2018. 

Seria um prêmio 
para o povo brasileiro 
entrar em 2019 com 
um presidente novo e 
todos os malefícios 
causados pela política 
até então, sanados 
pela PF e pelo STF. Ou 
seja, os corruptos da 
política atual, conde-
nados pelos atos ilíci-
tos cometidos nessa 
política viciada. Será 
um sonho ou será uma 
rea l idade? Vamos 
aguardar para ver.



Página 05EDIÇÃO 031

CDCA abre Inscrições para o curso de Assistente 
Administrativo do PROPAC 2018

A Diretoria do CDCA 
- Centro de Desenvol-
vimento da Criança e 
do Adolescente, infor-
ma que a entidade esta-
rá realizando as inscri-
ções para o curso de 
Assistente Administra-
tivo do PROPAC – Pro-
grama de Profissionali-
zação Adolescente 
Consciente, para o 1º 
Semestre, onde serão 

ofertadas 50 vagas 
para o turno matutino e 
50 vagas para o turno 
vespertino.

 As inscrições acon-
tecerão entre os dias 
17 e 20 de Janeiro de 
2018 no período de 8h 
às 16h, sendo que no 
sábado, dia 20 de Jane-
iro, o horário para ins-
crições será de 8h às 
12h, na Rua da Maço-

naria, nº75, Vila Bue-
no.
Para participar das ins-
crições os jovens deve-
rão ter 16 anos com-
pletos até 30 de março 
de 2018 e portar os 
seguintes documen-
tos:
- Foto 3x4;
- Xerox - Comprovante 
de renda dos respon-
sáveis;

- Xerox - Comprovante 
de residência;
- Xerox - CPF e RG,
-Comprovante de esco-
laridade. (a partir do 9º 
ano do Ensino Funda-
mental)
Para maiores esclare-
cimentos os interessa-
dos poderão entrar em 
contato através do tele-
fone 3690-2085.

Zoológico é opção que vale à pena para
conhecer melhor os animais abrigados

Verão... férias... A 
opção é conhecer 
melhor o Zoológico de 
Varginha. Para quem 
tem curiosidade sobre 
as cobras pode ver 
duas espécies: jibóia e 
píton albina. Essa 
época do ano é a 
melhor para observá-
las e aprender mais 
sobre elas, sendo esta 
uma das funções do 
zoológico.

 As cobras trocam 
de pele, o que permite 

s e u  c r e s c i m e n t o 
adequado, e podem 
fazer isto até 3 vezes 
po r  ano  ou  ma is , 
dependendo do clima, 
idade e espécie.

 “Medir o tamanho 
da pele da cobra, 
quando ela sai inteira, 
pode nos dar uma 
ide ia  do  tamanho 
aproximado delas e foi 
isto que fizemos com a 
pele da píton, que 
recolhemos no recinto 
após a última troca. 

Nesta medição calcu-
lamos que ela tem hoje 
4,5 metros de compri-
mento. A píton pode 
chegar até 8 metros e 
pesar 80kg e é uma 
cobra rara na nature-
z a ,  d e v i d o  à  s u a 
condição a lb ina a 
tornar mais vulnerá-
vel”, explica a bióloga 
do Zoológico, Jaara 
Cardoso. Ela afirma 
que “chova ou faça sol 
a equipe do zoológico 
está trabalhando para 
garantir o bem estar 
d o s  a n i m a i s  q u e 
abrigamos aqui”.

 Uma das novas 
moradoras do zôo é 
uma veadinha que 
ainda não tem nome 
oficial, e que agora é a 
c o m p a n h e i r a  d o 
"Chuchu", por isto, foi 
apelidada por alguns 
funcionários de "Abo-
br inha" ,  já  ou t ros 
preferem chamá-la de 

"Jujuba".
 Quem for ao zooló-

gico talvez consiga vê-
la por alguns instan-
tes, pois ela ainda é 
muito arisca e gosta de 
se esconder na vege-
tação do recinto, que 
também se rve  de 
alimento para a espé-
cie, além das frutas e 
verduras  que são 
oferecidas diariamen-
te pela equipe do zôo.

 Então, aproveite as 
férias e o verão para 
conhecer as cobras do 
zoológico e também 
os outros animais que 
costumam ficar mais 
ativos nesta época do 
ano.

O Zoológico abre 
diariamente das 8h às 
16h. O ingresso custa 
R$ 4,00 sendo que 
crianças até 5 anos e 
pessoas acima de 60 
não pagam.

Depois do sucesso 
do primeiro DESAFIO 
15 Dias Varginha, em 
2017, com mais de 
150 participantes, a 
Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer 
( S e m e l )  l a n ç a  a 
segunda edição.

Começa dia 21 de 
janeiro, com avaliação 
de peso, percentual de 
gordura e idade corpo-
ral. As aulas terão iní-
cio dia 22 de janeiro e 
irão até dia 5 de feve-
reiro. Assim como no 
primeiro desafio, os 
participantes terão 
que participar das 15 
aulas. Quem perder 
mais peso (com saúde 
e alimentação equili-
brada), ganha prêmi-
os, oferecidos pelos 
patrocinadores (Her-
b a l i f e  e  R e d e 
Naturallis). Veja as 
regras e agende aí, 
para participar e ficar 
fininho para o carna-
val!

Para participar, a 
pessoa deverá estar 
devidamente inscrita 
no 2º #DESAFIO15Di-
a s V a r g i n h a ,  n a 
SEMEL;

As inscrições serão 
de 8 a 18 de janeiro e 
poderão ser feitas pelo 
telefone 3690-1548, 
no período da manhã; 

Para participar, os 
alunos não poderão 
ter nenhum problema 
de saúde grave que os 
impeçam de praticar 
atividades físicas;

Para concorrer aos 
prêmios, o participante 
deverá participar de 
todas as 15 aulas do 2º 
#DESAFIO15DiasVar-
ginha (todos os dias 
será realizada a cha-
mada). Obs.: caso o 
participante falte algu-
ma aula, ele não mais 
concorrerá ao prêmio, 

mas poderá continuar 
suas atividades, parti-
cipando do desafio e 
do grupo de apoio;

As dicas de alimen-
tação serão passadas 
todos os dias pelas 
nutricionistas Dayara 
R e i s  e  M a r c e l a 
Coutinho, pelo profes-
sor de educação física 
F l á v i o  H e n r i q u e 
P o n t e s  e  p e l o s 
Coach’s  Patr ick e 
Ing r i d  a t ravés  do 
suporte no Grupo de 
Apoio via Whatsapp;

A avaliação de iní-
cio será realizada dia 
21 de janeiro (domin-
go) no Espaço de Vida 
Saudável, em cima da 
MOREMOTO (Rua Dr. 
José Nogueira, 46, 
Centro) das 7h às 
11h30. (Valor R$5,00, 
que  será revertido 
para festa de encerra-
mento, que será terce-
irizada); A avaliação 
de término será reali-
zada dia 7 de fevereiro 
no Espaço de Vida 
Saudável, em cima da 
MOREMOTO, das 16h 
às 20h. Valor R$5,00. 
(terceirizada); O resul-
tado será entregue dia 
8 de fevereiro, numa 
cerimônia de encerra-
mento no Espaço de 
Vida Saudável, em 
cima da MOREMOTO, 
às 19h; Serão premia-
dos os 1º lugares 
Masculino e Feminino 
com uma cesta de pro-
dutos HERBALIFE, 
um cesta de produtos 
naturais da REDE 
NATURALLIS. Os 2º e 
3º lugares masculino e 
feminino receberão 
brindes;os participan-
tes deverão concordar 
em ceder sua imagem 
para fotos, propagan-
das e postagens em 
r e d e s  s o c i a i s  e 
imprensa

Sidney Moraes prepara
a nova equipe do Boa
totalmente reformulada
para 2018

Com um time quase 
totalmente renovado, 
o técnico Sidney Mora-
es tem um desafio 
grande pela frente. 
Para uma equipe de 
futebol chegar a um 
ponto ideal, não é fácil. 
Mas, começar tudo de 
novo, é mais difícil ain-
da. 

O Boa Esporte pas-
sou por momentos difí-
ceis no ano de 2017. 

Quase foi rebaixado 
para a Série C do Bra-
sileiro, mas com a che-
gada de Sidney Mora-
es, o time reagiu e con-
seguiu na reta final do 
campeonato,  bons 
resultados. 

O time de 2017 foi 
desfeito quase que na 
s u a  t o t a l i d a d e ,  e 
novos jogadores che-
garam. Ter um entro-
samento ideal leva um 

pouco ou muito tempo. 
Começa agora, o cam-
peonato mineiro e o 
time de Varginha tem 
uma grande pedreira 
pela frente, o primeiro 
jogo do Boa é contra o 
Atlético Mineiro em 
Varginha. Mesmo sen-
do em casa, é uma pro-
va de fogo. 

Amaral, Christianno 
e Renato, são alguns 
nomes novos do Boa 
para essa temporada. 
São jogadores experi-
entes que podem dar 
ao Boa um equilíbrio e 

ajudar os mais novos 
para que a equipe 
tenha esse tão sonha-
do equilíbrio. 

Na Segunda roda-
da, o Boa enfrenta o 
Vila Nova, fora de 
casa, outra pedreira e 
depois o Democrata 
de Valadares em Var-
ginha. Se tudo correr 
como Sidney Moraes 
espera, o Boa terá 
uma equipe à altura de 
seu futebol na terceira 
ou quarta rodada, em 
que enfrenta o  Améri-
ca em Belo Horizonte.

Sidney Moraes
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«Bolsomico» A nova
marcha de carnaval
dos blocos de Belo
Horizonte
 "BOLSOMICO»

 

Tem que ter QI de mico

Pra ficar lambendo bota de milico

Cérebro de periquito

Pra chamar esse boçal de mito

 

Memória de tanajura

Pra dizer que nunca houve ditadura

Cabeça de camarão

Pra querer voltar nos tempos da inquisição

 

É melhor Jair, Jair embora

Sair correndo para aula de história

É melhor Jair, Jair embora

E leve junto o prefeito Dória

 

Leve também a turma desses idiotas

MBL, Crivela e Alexandre Frota

Pra completar, na verdade bom seria

Levar um mico pra aula de economia

 

É melhor Jair, Jair embora

Sair correndo para aula de história

É melhor Jair, Jair embora

E leve junto o prefeito Dória

Não se brinca com 
mineiro. Ainda mais 
com Belo Horizontino. 
Belo Horizonte já tem 
a marcha de carnaval 

para 2018. A orquestra 
Royal da capital minei-
ra, especializada em 
compor marchas de 
carnaval, compôs o 

«Bolsomico», que já 
está na boca dos Belo 
Horizontinos e deve 
pegar no Brasil inteiro. 

De Bolsonaro a  Bol-
somico. O deputado 
federal Jair Bolsonaro 
- PSL -RJ, com o troca-
dilho dos simpatizan-
tes do presidenciável o 
chamarem de Bolso-
mito. Uma crítica aos 
discursos de Jair Bol-
sonaro, que revelou na 
TV que no Brasil não 
houve ditadura, tortura 
ou coisa igual. Se dita-
dura não houve, o que 
houve então? A mar-
cha pede para Jair ir 
embora e ir para um 
curso de história ou coi-
sa assim. Critica Bol-
sonaro pelas informa-
ções sobre economia 
que ele tem revelado 
pela viagens que tem 
feito pelo país. Basea-
do em tudo isso, duvi-
dam de seu alto QI. 
Contradizendo, como: 
«QI de mico e cérebro 
de periquito. Critican-
do os simpatizantes do 
presidenciável, dizen-
do: para chamar esse 
boçal de mito. 

Bolsonaro acaba de 
dar um duro golpe par-
tidário e foi para o PSL. 
O Brasil já viu isso no 
passado. Todos nós 
nos lembramos de 
Color. A história está 
se repetindo e ainda 
pior, com críticas e 
ofensas sem funda-
mentos. Falar da histó-
ria política do Brasil e 
dizer que não houve 
ditadura neste país, é 
no mínimo, um humo-
rista chamando o povo 
de idiota. O povo está 
tão ligado na política, 
que nunca na história 
desse país, se revelou 
tantos fatos minucio-
sos sobre os políticos. 
A  tecnologia é a gran-
de responsável por 
tudo isso. Hoje, se fala 
em política em qual-
quer porta de bote-
quim, os adolescentes 
es tão  l i gados  nos 
fatos, nos noticiários e 
principalmente no que 
está correndo nas 
redes sociais. Não 
podemos cometer o 
mesmo erro do passa-
do. Salvador da pátria 
de novo, não!.  

A epidemia de febre 
amarela volta a apare-
cer no sudeste do Bra-
sil.

A febre amarela vol-
tou a ser uma preocu-
pação grande para os 
moradores de todo o 
sudeste brasileiro. 

Em Belo Horizonte, 
o Parque das Manga-
beiras foi fechado e 
mais três parques, 
devido ao apareci-
mento de macacos 
com mortes confirma-
das por febre amarela. 
Em Lavras, Poços de 
caldas e Três Pontas  
já temos novos casos 
confirmados. 

No estado de São 
Paulo, Mairiporã e Ati-
baia, são os municípi-
os com maiores núme-
ros da epidemia.  Já 
são 11 mortes em 23 
casos confirmados. 
Nos casos do Sul de 
Minas, não se sabe ain-
da se as pessoas que 
contraíram a doença, 
passaram por Belo 
Horizonte ou nos dois 
municípios do estado 
de São Paulo. Se sabe 
ao certo é que era uma 
epidemia apenas na 
região norte do Brasil, 
e que agora, está se 
espalhando por todo o 
país. 

Para evitar maiores 
surpresas, é bom vaci-
nar. Aqueles que ainda 
não se vacinaram não 
deixe para última hora 
e principalmente, aque-
les que viajam. O risco 
é grande. É um pro-
cesso rápido, pois exis-
tem vacinas disponí-
veis nos postos de saú-
de da cidade.  A febre 

amarela , leva ao óbito 
em muito pouco tem-
po. E na maioria das 
vezes, quando se tem 
o laudo de que o paci-
ente está com febre 
amarela, já é muito tar-
de. Levando-o ao óbi-
to. 

Transmi t ida  por 
mosquitos em áreas 
urbanas e silvestres, 
mas com a mesma evo-
lução da doença. O  
mosquito Haemago-
gus e o Aedes aegypti. 
É bom lembrar que a 
doença só é transmiti-
da quando o mosquito 
está infectado. 

A vacinação realiza-
da em 2016, foi prati-
camente feita em dose 
única. E agora, estão 
disponibilizando vaci-
nas em doses fracio-
nadas, sendo que, a 
segunda dose, deve 
ser tomada 8 anos 
após a primeira dose.  
Pa ra  ges tan tes  e 
bebês com menos de 
nove meses, às doses 
são únicas, principal-
mente para aquelas 
que moram em área 
de risco. 

Mair iporã fica a 
menos de 10 quilôme-
tros da zona urbana de 
São Paulo, essa é uma 
grande preocupação,-
como é caminho para 
o Sul de Minas, é bom 
ficar atento. O governo 
federal pretende vaci-
nar 95% da população 
nos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro 
e Bahia, ou seja 19,7 
milhões de pessoa.

Em Varginha, há 
vacinas disponíveis 
nos postos de saúde.


