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Varginha é a quinta cidade menos violenta do país 

O IPEA (Instituto de 
Pesquisa Econômica 
Aplicada) divulgou os 
municípios mais e 
menos violentos do 
Brasil. Varginha é a 
quinta cidade menos 
violenta do Brasi l , 
segundo a pesquisa.

Foram analisados 
309 municípios, ou 
seja, aqueles que têm 
mais de 100 mil habi-
tantes em 2016. Os 
três mais pacíficos, 
segundo o Atlas da Vio-

lência 2018, são: Brus-
que (SC), Atibaia (SP) 
e Jaraguá do Sul (SC). 
Os três mais violentos 
são: Queimados (RJ), 
Eunápo l i s  (BA)  e 
Simões Filho (BA). 

Enquanto os três 
mais pacíficos apre-
sentam taxas de morte 
violenta de 4,8 a 5,4 a 
cada 100 mil habitan-
tes, os três mais vio-
lentos têm taxas de 
107,7 a 134,9. A pes-
quisa considera mor-

tes violentas a soma 
de agressões, inter-
venções legais e mor-
tes violentas com cau-
sa indeterminada, 
tomando como refe-
rência o município de 
residência da vítima. 
Os dados analisados 
são de 2016, último 
ano disponível no Sis-
tema de Informações 
sobre Mortalidade do 
Ministério da Saúde. 

Dos 123 municípios 
onde se concentram 
metade das mortes vio-
lentas no Brasil, 33 
estão localizados no 
Rio de Janeiro ou na 
Bahia. Quando se ana-
lisam somente as capi-
tais, o atlas revela que 
as três com maiores 
taxas de morte violen-
ta são Belém (PA), Ara-
caju (SE) e Natal (RN). 

Entre as três com 
menores taxas estão 
São Paulo (SP), Flori-
anópolis (SC) e Vitória 
(ES).

O estudo conclui, 
ainda, que há uma cor-
relação entre as condi-
ções educacionais, de 
oportunidades labora-
is e de vulnerabilidade 
econômica e a preva-
lência de mortes vio-
lentas. Para isso, ana-
lisou indicadores de 
educação in fanto-
juvenil, pobreza, gravi-
dez na adolescência, 
habitação, mercado 
de trabalho e vulnera-
bilidade juvenil. Os 
municípios com menor 
acesso à educação, 
com maior população 
em situação de pobre-
za e maiores taxas de 
desocupação apre-

sentam maiores taxas 
de mortalidade violen-
ta. 

Varginha é desta-
que no país, segundo 
dados apontados pela 
pesquisa. Está entre 
os municípios menos 
violentos do país, com 
cidades  acima de 100 
mil habitantes. Com 
taxa de homicídio de 
6,7% por cem mil habi-
tantes Varginha está 
atrás de Brusque-SC, 
Atibaia-SP, Jaraguá 
do Sul-SC e Tatuí-SP.

 Na próxima pesqui-
sa esse número deve 
cair, pois Varginha 
teve três homicídios 
no ano de 2017 contra 
sete do ano retrasado, 
onde foram considera-
dos os dados da pes-
quisa atual. 

O IPEA inclui na pes-

quisa a Educação por 
idade e percentuais de 
pobreza e Varginha 
registra índices bem 
inferiores a média naci-
onal. 

Estão inseridos tam-
bém na pesquisa a 
cobertura da rede de 
abas tec imento  de 
água e tratamento de 
esgoto. Varginha supe-
ra as cidades mais 
bem colocadas no 
país, neste quesito. 

Na média geral, Var-
ginha está entre as 
melhores cidades com 
qualidade de vida, refe-
rência para se investir 
e morar. A vinda de 
empresas de pequeno 
é médio porte tem 
acontecido no municí-
pio mesmo com a crise 
econômica nacional.

O Sebrae Minas e a 
Vallourec vão acelerar 
oito ideias inovadoras 
para o setor da indús-
t r i a .   S t a r t u p s  e 
empresas com fatura-
mento até R$ 4,8 
m i l h õ e s  p o r  a n o 
podem concorrer ao 
edital com projetos de 
soluções logísticas de 
rastreamento, movi-
mentação e controle 
de estoques. A inscri-
ção dos trabalhos 
deve ser feita entre os 
dias 22 de junho e 8 de 
j u l h o ,  p e l o  s i t e 
w w w . s e b r a e .-
com.br/minasgerais. 
As ideias seleciona-
das receberão investi-
mento e os empreen-
dedores serão acom-
panhados pelo Sebrae 
durante oito meses.

O objetivo do Mind 
4.0 é estimular a ino-
vação na indústria 

mineira, aproximando 
a demanda de gran-
des empresas do setor 
d e  s o l u ç õ e s  q u e 
podem ser desenvolvi-
das por startups, micro 
e pequenas empre-
sas. O nome do pro-
grama é inspirado no 
conceito de Indústria 
4.0 ou 4ª Revolução 
Industrial, uma refe-
rência ao contexto atu-
al do setor, marcado 
pelos impactos da 
transformação digital. 

“A incorporação 
dessas inovações 
pela indústria brasilei-
ra é um desafio à 
m o d e r n i z a ç ã o  d o 
setor, que carece prin-
cipalmente de solu-
ções de automação e 
controle visando à mai-
or eficiência, autono-
mia e customização 
dos processos produ-
tivos”, avalia a gerente 

da Unidade de Indús-
tria do Sebrae Minas, 
Márcia Valéria Macha-
do.

“Temos desafios 
logísticos iminentes, 
como a identificação e 
rast reabi l idade de 
itens de diversos tama-
nhos, desde pequenas 
peças de manutenção 
até barras de aço de 
quatro toneladas”, afir-
ma Thiara Rodrigues, 
engenheira de Pesqui-
sa e Desenvolvimento 
da Vallourec. Outra 
n e c e s s i d a d e  d a 
empresa, segundo ela, 
é a gestão inteligente 
de estoques.

Os empreendedo-
res selecionados no 
Programa Mind 4.0 par-
ticiparão de um curso 
para construir ou apri-
morar o modelo de 
negócio da empresa, e 
terão acompanhamen-

Sebrae Minas e Vallourec lançam programa para 
modernizar a indústria mineira
Iniciativa vai selecionar oito ideias de soluções inovadoras para serem aceleradas ainda este ano

to no desenho da solu-
ção apresentada. O 
programa inclui, ainda, 
dinâmicas de apresen-
tação das ideias de 
negócios para públi-
cos com potencial de 
investimento. 

Programa Mind 4.0
Inscrição dos projetos: 
22 de junho a 8 de 
julho
Bootcamp (curso de 
empreendedorismo e 
desenvolvimento do 
modelo de negócio): 
06 a 09 de agosto
Service design:  20 de 
agosto a 14 de setem-
bro
Desenvolvimento das 
s o l u ç õ e s :  1 7  d e 
setembro a 20 de 
dezembro
Informações e inscri-
ção: www.sebrae.-
com.br/minasgerais  e 
0800 570 0800

Anuncie aqui: 35 - 3221-0556O DEBATE

Abertura do dia de Campo na
fazenda experimental Procafé
tem participação da Câmara

O Presidente da 
Câmara, Leonardo 
Ciacci,  juntamente 
com o vereador Fer-
nando Guedes, partici-
param na manhã des-
sa quarta-feira, dia 20, 
da abertura oficial do 
Dias de Campo, reali-
zado anualmente pela 
Fundação Procafé.

O evento, realizado 
na Fazenda Experi-
mental de Varginha é 
destinado aos técnicos 
e produtores de café, e 
tem como principal 
objetivo divulgar, de for-
ma prática, os princi-
pais resultados obti-
dos através de novas 

técnicas de pesquisa.
Para o Presidente 

da Câmara o evento é 
muito importante, pois, 
traz para o município e 
para a região as últi-
mas tecnologias para 
a cultura do café. “O 
café tem hoje uma 
papel fundamental na 
economia do nosso 
município, da região e 
do País. Trazer todas 
essas novidades e tec-
nologias para o produ-
tor fortalece ainda 
mais a cadeia produti-
va da nossa região e 
eleva a qualidade do 
café produzido aqui”, 
disse.
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Shigeaki Hinohara 
era um médico japo-
nês especializado em 
longevidade. Era con-
siderado um patrimô-
nio da medicina japo-
nesa justamente por 
praticar aquilo que pre-
gava.  Faleceu em 
julho de 2017, aos 105 
anos e com a agenda 
aberta para consulta 
de pacientes.

Hinohara escreveu 
em sua vida 150 livros, 
entre eles seu best-
seller “Living long, 

living good” (Vivendo 
muito, vivendo bem – 
em tradução livre), que 
vendeu mais de um 
milhão de cópias.
Em uma entrevista ao 
Japan Times (conteú-
do em inglês), quando 
tinha 97 anos, Hinoha-
ra listou dicas para 
quem busca uma vida 
saudável e longeva. 
Os ensinamentos do 
médico vão desde 
questionar algumas 
recomendações médi-
cas, a subir mais esca-

das e doar seu tempo 
para a sociedade em 
forma de t rabalho 
voluntário.
O site Hypeness listou 
12 conselhos do médi-
co japonês:
Não fique acima do 
peso
“Pessoas com vida lon-
ga dividem algo em 
comum: ninguém é aci-
ma do peso.”
Suba escada e carre-
gue suas coisas
“Para permanecer sau-
dável, sempre suba de 

escadas e carregue 
suas próprias coisas.”
Redescubra sua ener-
gia juvenil
“Energia vem de sen-
tir-se bem, não de 
comer bem ou dormir. 
Quando crianças nos 
divertíamos e esque-
cíamos de comer ou 
dormir. Essa atitude 
pode ser mantida na 
vida adulta.”
Mantenha-se ocupa-
do
“Planeje-se com ante-
cedência. Minha agen-
da  es tá  comp le ta 
pelos próximos cinco 
anos  com minhas 
palestras e consultas 
no hospital.”
Mantenha-se traba-
lhando
“Não é preciso se apo-
sentar. Mas se for, 
deveria ser depois dos 
65 anos de idade.”
Contribua com a soci-
edade
“Nos nossos últimos 
anos deveríamos pas-
sar a contribuir com a 
sociedade. Desde os 
65 anos eu faço traba-
lho voluntário. Eu ain-
da trabalho por 18 
horas por dia, sete 
dias por semana e ado-
ro cada minuto disso.”

Compar t i lhe  seu 
conhecimento
“Eu faço 150 palestras 
por ano, algumas para 
escolas do ensino fun-
damental, outras para 
executivos. Geralmen-
te fico de uma hora a 
uma hora e meia de pé 
para permanecer for-
te.”
A ciência não cura 
tudo
“Cada pessoa é única 
e as doenças estão 
conectadas aos seus 
corações. Para enten-
der as doenças e aju-
dar as pessoas, preci-
samos de arte e não 
apenas de medicina.”

Médicos não conse-
guem curar tudo

“Quando um médico 
recomenda um exame 
ou alguma cirurgia, per-
gunte se ele faria o 
mesmo para seu côn-
juge ou seus filhos 
antes de enfrentar 
esse procedimento. 
Eu acho que música e 
terapia animal podem 
ajudar mais do que os 
médicos imaginam.”

Resista ao materia-
lismo

“Não enlouqueça pelo 
acúmulo de coisas 
materiais. Lembre-se: 
você não sabe quando 
será a sua vez e você 
n ã o  l e v a r á  n a d a 
daqui.”

Tenha modelos de 
vida e inspirações

“Encontre alguém que 
te inspire para procu-
rar ir ainda mais longe. 
Meu pai veio para os 
EUA estudar em 1900, 
foi um pioneiro e um 
dos meus heróis. Mais 
tarde encontrei outros 
guias de vida, e quan-
do me sinto paralisa-
do, me pergunto como 
eles lidariam com o pro-
blema.”

Diversão é a melhor 
saída para esquecer 
a dor

“Se uma criança está 
com dor de dentes e 
você começa a brincar 
com ela, ela imediata-
mente esquece a dor. 
Hospitais precisam ofe-
recer as necessidades 
básicas dos pacientes: 
nós todos queremos 
nos divertir.”

Como tornar a vida mais longeva

Prefeito Antonio Silva assina
ordem de serviço da revitalização 
do centro

O Prefeitura Antô-
nio Silva assinou  nes-
te dia 20, a ordem de 
serviço para o início 
das obras de Revitali-
zação do Centro, que 
já começaram na quin-
ta-feira, 21, na Rua 
Presidente Álvaro Cos-
ta e na Travessa Mon-
senhor Leônidas (cal-
çadinho em frente ao 
Teatro Capitólio), que 
serão interdi tados 
para  que a RX  Cons-
trutora vencedora da 
licitação, inicie os tra-
balhos. O prazo é que 
a revitalização esteja 
concluída em quatro 
meses.

O projeto, de auto-
ria da Prefeitura de Var-
ginha, irá contemplar  

o alargamento e a tro-
ca de piso das calça-
das da Avenida São 
José, Rua Presidente 
Antônio Carlos, Tra-
vessa Monsenhor Leô-
nidas, Rua Deputado 
Ribeiro de Resende, 
Rua São Paulo, Rua 
Presidente Álvaro Cos-
ta, passando pela Rua 
Delfim Moreira, até o 
calçadão da Wences-
lau Brás.

O trecho da Rua Pre-
sidente Antônio Car-
los, entre a Avenida 
São José e a Rua 
Deputado Ribeiro de 
Resende, receberá a 
colocação de piso 
intertravado, entretan-
to, não será bloqueado 
o tráfego de veículos.

Pesquisa realizada 
pelo Instituto do Para-
ná tem como líder o 
senador Antonio Anas-
tasia com 25,9% das 
intenções de voto con-
tra 19,9% do governa-
dor Fernando Pimen-
tel. Márcio Lacerda 
vem em terceiro lugar 
com 11,3%, seguido 
por Diniz Pinheiro com 
4,3%. 

Com o resultado 
dessa pesquisa, o 
senador tucano deve 
aumentar ainda mais 
sua diferença para o 
atual governador, pois 
vem a cada dia, reali-
zando maiores parce-
larias com novos parti-
dos aderindo a sua 

campanha como can-
didato. A classe políti-
ca mineira já tinha 
c o n h e c i m e n t o  d o 
potencial do senador 
Antonio Anastasia, 
sendo ele, o único a ter 
condições de enfren-
tar nas urnas o atual 
governador Fernando 
Pimentel. 

Na pesquisa, foram 
constatados 17,1% de 
eleitores que não irão 
votar em nenhum dos 
candidatos, um núme-
ro já esperado de abs-
tenções e 6,2% que 
ainda estão indecisos. 
No segundo turno, 
outros partidos já sem 
candidatos irão aderir 
ao senador.   

O senador Antonio Anastasia
lidera pesquisa para governo
de Minas Gerais
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SEAD adota plano estratégico para superar crise social
Proposta será encaminhada às maiores empresas de Varginha e as 30 maiores Fundações do Brasil (Grantmakers) 
e do exterior, mantidas por grandes empresas e instituições financeiras.

Um dos grandes 
desafios da adminis-
tração pública atual é 
justamente a proposi-
ção das iniciativas ino-
vadoras em gestão no 
intuito de aprimorar o 
papel estratégico do 
município, garantindo 
não somente a melho-
ria do ambiente para o 
desenvolvimento eco-
nômico e social sus-
tentáveis, como tam-
bém a introdução de 
mecanismos moder-
nos, inovadores, que 
proporcionem maior 
participação da socie-
dade, transparência e 
celeridade no funcio-
namento da máquina 
pública, além de pro-
ver a gestão das políti-
cas sociais públicas 
dos mecanismos e ins-
trumento de participa-
ção efetiva  dos excluí-
dos no seu próprio pro-

cesso de inclusão soci-
al, produtiva e esta 
visão inovadora, trans-
formadora, includente 
e sustentável na con-
cepção, implementa-
ção e gestão nas políti-
cas sociais do municí-
pio de Varginha está 
sendo executada pela 
Secretaria Municipal  
de Habitação e Desen-
volvimento Social – 
SEHAD, através do 
Plano de Desenvolvi-
mento Socioterritorial 
dos residenciais Novo 
Tempo, Cruzeiro do 
Sul e Carvalhos, do 
Projeto Inclusão Soci-
al e Produtiva do Cen-
tro de Convivência do 
Idoso, do Projeto de 
Resgate da Cidadania 
e Inclusão Social e Pro-
dutiva da População 
de Rua (em execução) 
e dos Projetos Casa 
da Juventude e Vargi-
nha Afroempreende-
dora (estes dois últi-
mos em fase final  de 

elaboração e imple-
mentação), além dos 
serviços e das ações 
de proteção social pre-
vistas no Sistema Úni-
co de Assistência Soci-
al – SUAS, com ênfase 
no atendimento às cri-
anças e aos adoles-
centes e às pessoas 
portadoras de defi-
ciências.

 Os planos, progra-
mas e projetos aqui 
re ferenc iados são 
caracterizados pela 
inovação e efetividade 
dos mecanismos de 
geração de oportuni-
dades de trabalho, de 
geração de renda, de 
fomento e incremento 
ao empreendedorismo 
e as economias solidá-
ria e criativa, cujos 
objetivos comuns são 
a libertação do estado 
de vulnerabi l idade 
social que penalize 
29% da população var-
ginhense, a partir do 
princípio basilar  de 

que a construção e 
implantação da cultura 
da paz somente será 
possível com o fim das 
desigualdades. Os pla-
nos, programas e pro-
jetos aqui referencia-
dos são caracteriza-
dos pela inovação e 
efetividade dos meca-
nismos de geração de 
oportunidades de tra-
balho, de geração de 
renda, de fomento e 
incremento ao empre-
endedorismo e as eco-
nomias solidária e cria-
tiva, cujos objetivos 
comuns são a liberta-
ção do estado de vul-
nerabil idade social 
que penalize 29% da 
população varginhen-
se, a partir do princípio 
basilar  de que a cons-
trução e implantação 
da cul tura da paz 
somente será possível 
com o fim das desi-
gualdades.

Como os recursos 
próprios do orçamento 

municipal são insufici-
entes para atender às 
demandas crescentes 
e os governos Federal 
e Estadual reduziram 
em 90% dos seus res-
pectivos orçamentos, 
os recursos para apli-
cação na área social, o 
que resultou na redu-
ção impactante dos 
recursos vinculados 
para execução dos 
convênios tripartites, a 
s o l u ç ã o  f a c t í v e l 
encontrada foi agru-
par, integrar os planos, 
programas e projetos 
em um “Plano Munici-
pal Estratégico de 
desenvolvimento soci-
a l  S u s t e n t á v e l  - 
PLAMEDES será enca-
minhado às 15 maio-
res empresas sedia-
das e ou representa-
das em Varginha e às 
25 Fundações Sociais 
(grantmakers) do Bra-
sil instituídas e manti-
das pelas grandes 
empresas brasileiras 

praticantes da respon-
sabilidade social. O 
objeto é captar e mobi-
lizar 2.8 (Dois milhões 
e oitocentos mil reais), 
importância adicional 
necessária para viabi-
lizar plenamente o 
PLAMEDES.
O processo de mobili-
zação, captação e 
negociação dos recur-
sos e construção das 
parcerias será coorde-
nado pelo Secretário 
Municipal de Habita-
ção e Desenvolvimen-
to Social Professor 
Francisco de Graça de 
Moura, com o apoio 
técnico e operacional 
da Equipe Técnica da 
Secretaria.

O Projeto Socioter-
ritorial dos residencia-
is Novo Tempo, Cruze-
iro do Sul e Carvalhos 
(em execução) está 
viabilizado com recur-
sos da Caixa Econô-
mica Federal-CEF.        

Ipem fiscaliza postos em Minas Gerais e constata
adulteração em chips em postos de Varginha, Três
Pontas, Belo Horizonte, Contagem e Uberlândia 

O preço da gasoli-
na, já está nas alturas 
e ainda tem empresári-
os no mercado de com-
bustíveis que estão 
adulterando os chips 
das placas que ficam 
colocadas nas bom-
bas para medir a quan-
tidade de combustível 

colocado. O Ipem, 
órgão de fiscalização, 
r e c e b e u  a l g u m a s 
denúncias e resolveu 
fiscalizar. Alguns pos-
tos estavam com pla-
cas adulteradas. Por 
exemplo: eram vendi-
dos 20 litros de gasoli-
na mostrado no conta-

tos lacrados alguns 
por fraude contra a 
ordem econômica e 
outros por combustível 
adulterado.

Em algumas cida-
des foram encontra-
dos armazenamento 
de combustível em 
desacordo com às 
recomendações da 
ANP, e em outras, o 
combustível era testa-
do e a adulteração che-
gava a mais de 15% do 
produto real. Alguns 
postos, foram encon-
trados água mistura-
dos ao álcool e gasoli-
na. Alguns empresári-
os foram presos. 

dor da bomba, mas na 
verdade, eram coloca-
dos apenas 18 litros de 
combustível, ou seja, o 
posto, além do lucro do 
combustível vendido, 
embolsava o valor de 
mais dois litros de 
gasolina que não eram 
abas tec i dos ,  mas 
pago pelo consumidor.

Em Varginha alguns 
postos foram lacrados 
por adulteração. No 
Sul de Minas,  nos pos-
tos de Varginha e Três 
Pontas foram encon-
trados placas adultera-
das e combustível 
carimbado. Em Minas 
Gerais, foram 50 pos-

Mulher aluga Ferrari e a
destrói minutos depois

mulher que também 
não ficou ferida. 

Não foi informado 
se a locadora tinha ou 
não seguro do carro. O 
certo é que uma Ferra-
ri batida só tem um 
caminho, o lixo! Se 
você tem uma, pense 
duas vezes antes de 
emprestá-la para sua 
mulher...

Aconteceu na Chi-
na. Uma mulher alugou 
uma Ferrari 458 no 
valor de R$ 2,3 milhões  
em uma locadora em  
Wenling e minutos 
depois bateu em uma 
BMW X3 atingindo tam-
bém uma Nissan Sport. 
O valor total do prejuí-
zo não foi revelado. No 
BMW também era uma 
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COPA DO MUNDO 
Portugal não ven-

ceu a Espanha mas ele 
foi o protagonista do 
jogo e mostra porque é 
o melhor do mundo há 
anos.

Cristiano Ronaldo 
marcou os quatro gols 
de Portugal no empate 
com a Espanha e vitó-
ria contra Marrocos.  
Presente nas piores 
situações, faz a dife-

rença. Frio e calculis-
ta, objetivo e artilheiro, 
assim é Cristiano, um 
jogador que todos que-
riam ver jogando em 
seu t ime. Além de 
tudo, sabe comandar 
uma equipe dentro de 
campo, passando tran-
quilidade e paciência 
aos seus companhei-
ros. Será ele será o cra-
que da Copa?

Cristiano Ronaldo

Alemanha não foi por um triz...
Com uma estreia 

decepcionante como  
nos últimos amistosos 
realizados antes da 
Copa 2018, a Alema-
nha não deixou a Copa 
da Rússia por um triz. 
Com um gol aos 49 
minutos do segundo 

tempo, Tony Kroors 
colocou a atual cam-
peã do mundo de volta 
ao  cená r i o .  Pode 
pegar o Brasil nas oita-
vas de final. Melhor 
para Brasil ou Alema-
nha, agora, do que em 
uma final?

Argentina é uma grande candidata
a se retirar mais cedo da Copa

Diferente de Cristia-
no Ronaldo, Messi não 
consegue impor seu 
futebol na seleção da 
Argentina. Entre os 
três maiores jogado-
res do mundo da atua-
lidade não se impõe na 
seleção. 

A Argentina enfren-
tou a Islândia que está 
na sua primeira partici-
pação em Copas do 
Mundo. 

Levou uma sapata-
da da Croácia por 3 x 
0. E agora, com a vitó-
ria da Nigéria sobre a 
Islândia, a Argentina 
precisa de uma vitória 
simples para estar nas 
oitavas. Mas a bruxa 
anda solta por lá. Mes-
si está nos seu piores 
dias e não sorri nem no 
espelho. Pode ser que 
a Argentina não vá mui-
to longe nesta Copa!

Messi perdi pênalti contra Islãndia

Seleção espanhola é uma das mais
cobiçadas e candidatas ao título

Os maiores jogado-
res e os mais caros do 
m u n d o  j o g a m  e m 
times espanhóis na 
atualidade. A Espanha 
possui  um grande 
time. É ofensivo e joga 
um futebol pra frente e  
moderno. Está em um 
grupo que tem apenas 
Portugal como seu mai-
or adversário. Mesmo 
com um empate contra 

os portugueses tive-
ram muitas dificulda-
des para vencer a sele-
ção de Marrocos. A 
Copa para a Espanha, 
começa mesmo, das 
oitavas em diante. 

É uma das candida-
tas a estar entre os 
semi-finalistas da com-
petição e grande can-
didata ao título da 
Copa 2018. 

Árbitro de Vídeo dá vitória à França contra Austrália e põe pimenta na
competição. A primeira da atual tecnologia e deve dar muito trabalho 

França 2 x 1 Austrália

A França está longe 
da apresentar um fute-
bol campeão do mun-
do como na época de 
Zidane. Mas venceu o 
seu primeiro jogo na 
Copa 2018 contra a 
Austrália com a ajuda 
da tecnologia por 2 x 1. 
A primeira participa-
ção em um jogo de 
Copa do Mundo do 
«Árbitro de Vídeo». 

Mesmo não tendo 
grandes definições de 
como o árbitro da parti-
da deve atuar, a Fran-
ça teve um pênalti con-
firmado pelo juiz atra-
vés das imagens e um 
gol confirmado pelo 
relógio, confirmando 
que a bola entrou por 
inteira. França deve 
ser apenas coadjuvan-
te nesta Copa.   

Empate e vitória nos acréscimos faz o coração do brasileiro bater forte

A seleção brasileira 
foi a grande prejudica-
da pela arbitragem No 
domingo (17). Após 
um empate contra a 
Suíça por um placar de 
1 x 1, o árbitro mexica-
no César Ramos pre-
judicou a seleção bra-
sileira ignorando total-
mente o pênalti sofrido 
por Gabriel Jesus no 
segundo tempo do 
j o g o .   M u i t o s  d a 
imprensa reclamam 
também sobre a falta 
sofrida por Miranda, 

não marcada pelo juiz 
que resultou no gol de 
empate da Suíça. 
Miranda foi infantil, ele 
deveria ter caído, o 
que não aconteceu. 
C o m  i s s o ,  C é s a r 
ramos ignorou o árbi-
tro de vídeo. Mas, 
cometeu o mesmo 
erro no pênalti. Aí, sim, 
foi o grande erro de 
Ramos. 

O segundo jogo con-
tra a Costa Rica o Bra-
sil jogou contra uma 
retranca estampada 

no gramado. O time da 
Costa Rica jogava por 
uma bola, quando joga-
va. 

A ansiedade tomou 
conta do time brasilei-
ro e os erros começa-
ram a aparecer e o 
erros individuais de 
foram claros. principal-
mente, do nosso maior 
jogador de futebol da 
atualidade, Neymar. 
Como ele, William dei-
xou à desejar, Casimi-
ro também, com erros 
de passe seguidos por 
todo o jogo. 

Mas a seleção que-
ria vencer de qualquer 
j e i t o  e  j o g o u  u m 
segundo tempo indo 
para cima do adversá-
rio, depois das mudan-
ças realizadas por 
Tite. Douglas Silva 
entrou no lugar de Wil-
liam e Firmino no lugar 
de Paulinho. Os dois 

entraram muito bem. 
Douglas Silva, mais 
ofensivo pela ponta 
direita e fechando em 
diagonal. 

Fe l ipe Cout inho 
tirou o grito da gargan-
ta dos brasileiros aos 
45 do segundo tempo, 
num chute de bico.O 
árbitro que anulou um 
pênalti em Neymar, 
através do VAR, deu 
seis minutos de acrés-
cimo e no último lance 
do segundo tempo, 
Neymar marcou o seu 
56º gol, se igualando a 
Romário como o 4º 
maior artilheiro da sele-
ção. 

Agora, é vencer e 
vencer a Sérvia para 
se classificar para às 
oitavas de final da 
Copa, e haja coração 
batendo forte. Não 
lugar para tropeços 
daqui pra frente. 

Quem levará o título
da Copa do Mundo 
2018?
que se defendia a 
cada part ic ipação. 
Mostrou que vem cres-
cendo na competição. 
O que podemos afir-
mar é que, com certe-
za, o título estará entre 
A lemanha,  Bras i l , 
Argentina, Espanha, 
Inglaterra e Uruguai. 
Qualquer coisa dife-
rente disso, é uma 
grande surpresa ou 
uma grande zebra. 
Estes são os times 
mais bem preparados 
e que possuem futebol 
à conseguir mais um 
título e anotar em seu 
currículo a Copa da 
Rússia 2018. Espera-
mos que o Hexa Cam-
peonato esteja bem 
próximo do Brasi l . 
patriotismo nesta hora 
é salutar...

Com o futebol cada 
dia mais equilibrado 
em todo o mundo, é 
muito difícil afirmar 
quem será o grande 
campeão da Copa do 
Mundo 2018 na Rús-
sia. A cada edição da 
Copa, novos times 
estão tendo sua prime-
ira participação e os 
times já remanescen-
tes, vão se aperfeiço-
ando a cada participa-
ção. A Suíça, já não é 
mais aquela seleção 
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Direito da Fateps é o melhor do 
Sul de Minas em Exame da OAB

O Grupo Unis sai na 
frente mais uma vez. O 
curso de Direito da 
Fateps, Faculdade 
Três Pontas, alcançou 
uma das primeiras 
colocações em apro-
vação no Sul de Minas 
no exame da OAB 
(Ordem dos Advoga-
dos do Brasil).

Na  24 ª  ed i ção ,  a 
Fateps teve 46,15% 
de aprovação. Entre 
as Instituições priva-
d a s  d a  r e g i ã o ,  a 
segunda colocada 
obteve êxito em pouco 
mais de 34% dos exa-
mes realizados. O cur-
so, que faz parte das 
graduações do Grupo 
Unis há pouco mais de 
10 anos, tem saído na 
frente de graduações 
bem mais antigas no 
cenário educacional 
sul mineiro. E essa 
não é a primeira vez. 
Reconhecido oficial-
mente pelo MEC, o cur-
s o  d e  D i r e i t o  d a 
FATEPS figura entre 
os melhores do país 
de acordo com a Guia 
do Estudantes Melho-
res Universidades da 

Editora Abril, além de 
já ter alcançado boas 
notas em exames da 
OAB anteriores. Tan-
tos resultados eviden-
ciam o crescimento da 
FATEPS e a projeção 
de Três Pontas como 
referência no cenário 
jurídico regional.

Em relação ao estado 
de Minas, a Fateps 
aparece em 13º lugar 
num total de 177 Insti-
tuições. Além dos pro-
fessores qualificados, 
O Grupo Unis tem tra-
balhado para superar 
o tradicionalismo dos 
cursos jurídicos. “Nos-
so objetivo e formar 
profissionais capacita-
dos e alinhados com 
as exigências do mer-
cado de trabalho. O 
aluno de Direito da 
Fateps, durante a gra-
duação, tem a oportu-
nidade de exercer a 
prática da profissão 
em casos reais no 
Núcleo de Práticas 
Jurídicas, orientações 
à população e outras 
ações,  todas com 
acompanhamento de 
perto por parte dos pro-
fessores”, ressalta o 
Diretor da Fateps, 
Prof .  Me.  Ricardo 
Morais Pereira.

Teodomiro Camargos é o novo presidente 
deliberativo do Sebrae Minas

Teodomiro Camargos

Empresário do setor da construção civil e vice-presidente da Fiemg 
tomou posse na tarde desta quinta-feira (14/06)

O empresário Teo-
domiro Diniz Camar-
gos vai presidir o Con-
selho Deliberativo do 
Sebrae Minas até 

dezembro deste ano. 
Ele foi eleito e tomou 
posse na tarde desta 
quinta-feira (14/06), 
em assembleia reali-
zada na sede da insti-
tuição, em Belo Hori-
zonte.

Teodomiro comple-
mentará o mandato da 
gestão 2015-2018. Ele 
assume o cargo em 
substituição ao empre-
sário Olavo Machado 

Jr,  que presidiu o 
Sebrae Minas de jane-
iro de 2015 até maio 
deste ano.

O Conselho Delibe-
r a t i v o  d o  S e b r a e 
Minas é composto por 
representantes de 15 
entidades e órgãos da 
iniciativa privada e do 
poder público. A cada 
quatro anos, as entida-
des representativas 
dos setores da indús-

tria, comércio e agro-
negócio se revezam à 
frente da instituição.

Teodomiro Camar-
gos, 64 anos, é sócio 
da Construtora Diniz 
C a m a r g o s ,  v i c e -
presidente da Federa-
ção das Indústrias do 
Estado de Minas Gera-
is (Fiemg) e diretor do 
Instituto Horizontes.

 

Prefeito e presidente da Câmara de Varginha participaram da solenidade 
de implantação do Sistema Eletrônico de execução Unificado

Nesta  sexta-feira, 
15, o prefeito de Vargi-
nha, Antônio Silva e 
Leonardo Ciacci, parti-
ciparam da cerimônia 
d e  C o n c l u s ã o  d a 

Implantação do Siste-
ma Eletrônico de Exe-
c u ç ã o  U n i fi c a d o - 
SEEU, a convite do 
Presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado 

de  M inas  Gera i s , 
D e s e m b a r g a d o r  
André Leite e do Dire-
tor do Foro da Comar-
ca de Varginha, juiz de 
Direito Morvan Rabelo 
de Rezende. A cerimô-
nia contou com a pre-
sença de autoridades 
civis e militares e do 
coral Raízes do Futu-
ro, formado por reedu-
candos do Presídio de 
Varginha.

No mesmo dia ele 
recebeu a visita  de 

uma comitiva de vere-
adores Barão de Coca-
is - MG, formada pelos 
vereadores João Batis-
ta Pereira, Lucio Boni-
fácio Pastor, Sebastião 
Eustáquio dos Santos, 
William Alves Ribeiro, 
do secretário de Meio 
Ambiente, Rogério 
Vidal e de do servidor 
municipal Anderson 
Magalhães Lucio, que  
vieram conhecer o ater-
ro sanitário de Vargi-
nha.

A té  o  momen to 
foram presas sete 
pessoas suspeitas de 
atuarem como laranja 
na "Operação Grão 
Brocado" em Varginha 
e Patrocínio no Alto 
Paranaíba.

«Temos um levan-
tamento, um número 
grande de empresas 
identificadas, mas ago-
ra, com as buscas, 
investigação de conta-
bilidade e registro a 

expectativa é que esse 
número seja ainda mai-
or e que esse esque-
ma não se esgota só 
no café. Temos esse 
esquema repercutindo 
também no comércio 
de soja e milho de 
Minas Gerais», disse o 
promotor de Justiça, 
Renato Góes, em Belo 
Horizonte.

Os valores sonega-
dos podem chegar a 
R$ 500 milhões em 

tas e é isso que vamos 
investigar”, disse o 
superintendente da 
Receita Federal de 
Minas Gerais, Mario 
Dehon

O s  v a l o r e s  e m 
notas fiscais superam 
a 3 bilhões de reais só 
no setor cafeeiro. As 
operações investiga-
das são de 2016 a 
2018. Os tributos fede-
rais devem ultrapassar 
a 100 milhões de reais. 
Soja e milho devem 
aparecer no esquema 
e os valores ainda não 
foram revelados. 

impostos. 
Descoberto pelas 

Polícia Federal e Esta-
dual que, empresas de 
fachadas eram usadas 
para emissão de notas 
fiscais sem ter estoque 
e o produto respectiva-
mente. Não corres-
pondiam aos valores 
emitidos nas respecti-
vas notas fiscais. 

“Essas empresas 
geralmente possuem 
uma mesa, um compu-
tador e uma impresso-
ra para emitir nota fis-
cal. Na verdade, o res-
ponsável tr ibutário 
está em uma das pon-

Operação Grão Brocado
Realizada em Minas Gerais e Paraná 

Londrinos pedem 
novo referendo
para o Brexit

Londres amanhe-
ceu neste 23 de junho 
com o londrino nas 
ruas. O ingleses que-
rem um novo referen-
do sobre a saída ou 
não do Reino Unido da 
União Europeia. Exa-
tamente a um ano 
após o primeiro refe-
rendo que optou pela 
saída. 

A manifestação é do 

grupo pró-Europa «O 
voto do Povo» e tem 
apoio do Partido Libe-
ral Democrata, Vince 
Cable. O povo está 
bastante incerto do 
futuro e teme que a saí-
da da União Europeia 
possa causar um dese-
quilíbrio financeiro no 
Reino Unido. Os políti-
cos também estão divi-
didos, há uma incerte-
za muito grande entre 
eles.
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