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«Se não conseguir sair candidato, serei um 
grande cabo eleitoral»

Ele se acha o cara. 
Ele se acha o político 
da hora. Ele se acha o 
Deus da pobreza e dos 
esfomeados. Na reali-
dade é um grande 
desordeiro, ativista do 
mal, um pseudo-líder e 
além de tudo, covarde. 

Lula, não moveu um 
dedo se quer para 
defender seus correli-
giários presos, como: 
José Genuíno, José 
Dirceu e cia. Se mante-
ve distante dos demais 
para não se compro-
meter. Fundadores do 

PT juntamente com 
Lula, alguns já deixa-
ram o partido, afirmam, 
ser Lula, um homem 
que não se pode confi-
ar, pois ele só olha 
para o próprio umbigo. 
Negou de todas às for-
mas seu envolvimento 
no mensalão, sendo 
encoberto por seus 
companheiros, imagi-
nando eles, que pode-
riam se livrar da justiça 
e do xadrez. 

Lula é um doente 
mental tomado pela 
sede do poder, pela 

ganância do dinheiro e 
pelo mundo icônico da 
mentira. Discursa em  
um palanque como se 
fosse o dono da verda-
de, quando na realida-
de, está ali para alicer-
çar e levar consigo 
milhares de pobres 
desempregados, que 
o seu part ido fez, 
revertendo em seu dis-
curso a culpabilidade 
daqueles lhe opõem 
hoje. 

Lula teve a coragem 
de dizer numa entre-
vista a uma rádio no sul 
do Brasil, «que o PT 
fez, e que o Brasil 
está desta forma, por-
que o PT deixou o 
governo». Responsa-
bilizou o governo de 
Michel Temer por tudo 
que País está passan-

do hoje. E com um dis-
curso ainda, de golpe. 
Dando ao presidente o 
adjetivo de «Golpis-
ta». «Viajarei pelo Bra-
sil para ver o tama-
nho do estrago que 
está sendo feito em 
todo o País». 

Lula é um ser que 
não assume a culpa, 
n ã o  r e c o n h e c e  o 
imbróglio causado na 
política, na economia, 
no social e o desem-
prego causado pelo 
PT. 

 Todos nós sabe-
mos que o PT é o mai-
or responsável por 13 
milhões de desempre-
gados neste País, tão 
logo, Dilma Rousseff 
assumiu o poder, o Bra-
sil só veio em deca-
dência, tanto econômi-

ca, quanto social. O PT 
foi responsável, único 
e exclusivo, pela dívi-
da pública do governo, 
que hoje está na casa 
dos trilhões. O PT é  
dono e responsável 
pela maior crise eco-
nômica que este País, 
está assistindo. O PT é 
o responsável pelo mai-
or nível de corrupção 
já vista no Brasil. Ante-
rior ao PT, nunca tínha-
mos ouvido falar em 
tanta corrupção, como 
assistimos agora. A 
Petrobras era uma das 
maiores empresas e 
respeitadas do mundo 
no campo petrolífero, e 
o PT jogou fora. Inchou 
seu quadro de direto-
res e funcionários, e 
hoje, vemos uma esta-
tal falida. O PT deixou 

em pó o que era sólido 
neste Brasil. 

Agora, Lula vem 
dizendo que «é perse-
guido, na política, na 
justiça e na impren-
sa». Que ele (Lula) é o 
objetivo final de juízes 
brasileiros. O lado 
neopsíquico do ex-
presidente não está 
caminhado com o dia a 
dia do Brasil que eles 
quebraram. Lula diz: 
«Se não tiver como 
eu sair candidato, 
sere i  um grande 
cabo eleitoral e mor-
rerei como mártir». 
Acho que o Lula vem 
zombando do povo bra-
sileiro. Ou, denomina 
o povo de idiota, e se 
acha um Deus. Pode 
ser que seja, do mal, 
da incompetência. 

Galo é eliminado de duas competições em menos de 10 dias

O time brasileiro 
que era um dos mais 
cobiçados para os 
c a m p e o n a t o s  d e 
2017, está fora da 
L iber tadores e da 
Copa do Brasil, preco-

cemente. Após ser eli-
minado da Copa do 
Brasil, o Atlético Minei-
ro, foi eliminado da 
Libertadores por um 
time sem expressão, 
sem futebol a altura. 

Mas, futebol é futebol. 
Imprevisível, como um 
jogo de azar, porém 
tem uma certa lógica. 
Times com escretes 
mais valorizados tem 
certamente mais quali-
dade. Assim, foi no 
papel. Mas, em campo 
o Atlético Mineiro dei-
xou à desejar, com um 
futebol mediocre e 
seus medalhões se 
esquecendo de jogar 
futebol. 

O Atlético emplacou 
2017,  vencendo o 

Campeonato Mineiro e 
c o n s i d e r a d o  p e l a 
imprensa esportiva 
como um dos grandes 
para a Libertadores, 
Copa do Brasil e Cam-
peonato Brasileiro. Foi 
uma surpresa negati-
va. Nem Libertadores, 
nem Copa do Brasil e 
uma campanha medi-
ocre no Campeonato 
Brasileiro. Agora, briga 
para não amargar uma 
Segunda divisão em 
2018. É muito estra-
nho! Um time que sem-

pre se impôs pela raça 
e pelo calor da sua tor-
cida, fazer um jogo 
com o  Jorge Wilster-
man, irreconhecível. A 
bola não entrou de for-
ma nenhuma. Robi-
nho e Fred, não tive-
ram a capacidade de 
reverter a vantagem 
obtida pelo time bolivi-
ano que nem expres-
são tem! Com uma vitó-
ria simples, o time 
mineiro levaria para os 
pênaltis. 

O Atlético trocou de 

técnico pensando em 
resolver o problema 
dos maus resultados 
obtidos até então. 
Com Rogério Micale, a 
coisa piorou. O time 
não desenvolve, não 
cria e não é por falta de 
jogadores, pois, a mai-
oria do time, jogam jun-
tos a mais de três 
anos. Daniel Nepomu-
ceno vai quebrar muito 
a cabeça para sanar o 
problema do seu time 
em campo.
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O maior técnico de vôlei do mundo tem estrela
José Roberto Gui-

marães, já é conside-
rado pela imprensa 
esportiva mundial, o 
maior técnico de vôlei 
do mundo. Técnico da 
seleção brasileira femi-
nina, há muitos anos, é 
ousado e não gosta de 
viver na mesmice do 
esporte. Não atua no 

Brasil, mas está 
sempre bem informa-
do do que acontece no 
vôlei feminino por aqui. 
José Roberto vem 
fazendo modificações 
no vôlei a cada ano 
que passa. Ele não 
tem medo de fazer tro-
cas constantes. É um 
exímio conhecedor do 

esporte, mantém o 
comando e o respeito 
de todas as atletas. 
Sabe ser líder e tem 
uma estrela que não 
se apaga nunca. Exem-
plo disso, mesmo com 
altos e baixos na sele-
ção do Grand Prix 
2017, se sagrou cam-
peão mais uma vez. 

José Roberto Gui-
marães, considerado o 
melhor do mundo no 
vôlei, tem várias pro-
postas para trabalhar 
em todos os continen-
tes do mundo. Hoje, é 
um dos mais bem 
pagos do planeta e diz 
não deixar tão cedo o 
voleibol.

A VII exposição Nacional de Orquídeas foi um grande sucesso 

Foi realizado na 
Estação Ferroviária de 
V a r g i n h a ,  a  V I I 
Exposição Nacional 
de Orquídeas. Foi um 
s u c e s s o  t o t a l . 
Orquidófilos de todo o 
B r a s i l  e s t i v e r a m 
presen tes .  Foram 
apresentados vários 
tipos de Orquídeas, 
das mais comuns as 

mais raras. Estivemos 
p r e s e n t e s  p a r a 
conferir. Quando você 
passeia pelo interior 
o n d e  e l a s  e s t ã o 
e x p o s t a s ,  fi c a 
m a r a v i l h a d o  c o m 
tanta beleza. Dizem 
que criar orquídeas, 
faz parte do equilíbrio 
do  se r,  po i s  e las 
t ransmi tem paz  e 

alegria ao ambiente, 
dando uma sensação 
de calmaria, beleza. 

R e a l m e n t e ,  a s 
orquídeas dão um ar 
de beleza e um estilo 
d e  r e a l e z a  d a 
natureza. Um toque de 
alegria ao ambiente e 
n ã o  t e m o s  c o m o 
deixar de notá-las, 
pois, a beleza das 

o r q u í d e a s  s ã o 
tamanhas  que  de 
longe elas chamam a 
atenção. 

V i m o s  v á r i a s 
pessoas comprando, 
conversando sobre 
elas. E o que mais 
chamou a atenção, 
foram os fotógrafos. 
E les  es tavam por 
todos os lados, cada 

um tentando buscar o 
melhor ângulo e  tirar a 
melhor foto possível 
das orquídeas que 
mais lhe chamavam a 
a t e n ç ã o .  A l g u n s 
fotografando de forma 
geral o evento. Hoje, 
tem fotógrafo que 
vende suas fotos para 
a Europa por preços 
imagináveis, o que 

também nos chamou a 
atenção. Cada foto, 
pode ser vendida na 
E u r o p a  p o r  a t é 
duzentos dólares. 

Espe ramos  que 
esse circuito tenha 
grande sucesso e que 
Varginha possa voltar 
a  e x p o r  e s s a s 
orquídeas, que são 
belezas raras.

9 milhões de salário por mês. Um prêmio mensal na 
Loteria. Esse é o salário do jogador mais caro do mundo

Neymar Jr. disse 
que estava insatisfeito 
no Barcelona. Insatis-
feito com o quê? Lógi-
co que depois da ofer-
ta do PSG ele ficou 
insatisfeito com o salá-
rio! O mundo do fute-
bol, inclusive o Barce-
lona, achavam que a 

Quem vai dizer que 
está satisfeito no atual 
clube? Depois chega 
na TV e diz que isso 
não pesou! Ficamos 
imaginando se o Pelé 
est ivesse jogando 
bola nos tempos atua-
is, qual seria o seu 
salário. Se, fora do 
futebol todo esse tem-
po, tem empresa na 
europa que paga 1 
milhão de euros só 
para ele aparecer em 
eventos. E olha que o 
contrato é anual. Mas 

que tem elenco para 
chegar a grandes títu-
los mundiais e esse é o 
projeto do time admi-
n i s t r a d o  p o r  A l -
Khelaifi, dono absoluto 
do time parisiense. 

Neymar mudou a 
rotina dos franceses 
em Paris. Em apenas, 
dois dias, arrecadou 
mais de seis milhões 
só em camisetas ven-
didas. A torre eiffel  
saudando o jogador 
brasileiro como tam-
bém na avenida mais 

multa estipulada, jama-
is seria coberta por 
outro clube qualquer. 
Afinal de contas, 222 
milhões de euros não 
é para qualquer clube. 
E ainda 30 milhões de 
euros de salários anua-
is. Ou seja, 9 milhões 
de reais por mês. 

Pelé é Pelé!
Neymar, passa a 

ser o jogador mais vali-
oso do mundo da bola. 
E s s a  n e g o c i a ç ã o 
envolvendo multa e 
salário, não deve ser 
derrubada tão cedo. 
Até porque, o mundo 
está carente de cra-
ques da bola. E o bra-
sileiro, está inserido na 
última safra de gran-
des do mundo, junta-
mente com Messi e 
Cristiano Ronaldo. 

O PSG é um time 

conhecida do mundo, 
a Champs Élysées. 
Neymar deve estrear 
no PSG, assim que 
toda sua documenta-
ção estiver pronta. 
Enquanto isso, ele vai 
navegando com o iate 
do seu patrão e rodea-
do de pessoas que 
estão à frente do fute-
bo l ,  l og i camen te , 
acompanhado das 
«Marias Chuteiras», 
pois, ele é solteiro e 
vamos dizer, riqui-
nho!!! 
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Câmara abre sindicância para apurar agressão de vereador em Varginha 
pio do Sul do Estado, é 
um ataque ao livre exer-
cício profissional dos 
jo rna l i s tas  e  uma 
afronta ao direito da 
sociedade de ser infor-
mada. É inaceitável 
que um bandido tra-
vestido de parlamen-
tar, com passagens 
pela polícia, use do 
seu mandato de verea-
dor para agredir a 
imprensa».

A jornalista e o cine-
grafista registraram 
queixa na delegacia de 
Varginha e aguardam 
o  d e s e n r o l a r  d a s 
investigações. As ima-
gens realizadas pelo 
cinegrafistas foram 
entregues a polícia, 
também foram divulga-
das no jornal da EPTV 
Sul de Minas.

A Câmara Munici-
pal de  Varginha abriu 
sindicância para averi-
guação dos fatos. O 
vereador será investi-

gado por abuso de 
autoridade e má con-
duta das funções, 
usando do cargo de 
parlamentar para ame-
açar e agredir pesso-
as.

É realmente, muito 
triste, presenciar nos 
t e m p o s  d e  h o j e , 
alguém possa usar de 
seu posto, seja ele 
qual for, para ameaçar 
e agredir pessoas. 
Pode ser repórteres, 
c i dadãos  comum, 
enfim, seja lá quem for. 
Isso, já foi combatido 
no passado, não esta-
mos em uma ditadura. 
Nos tempos moder-
nos, essas atitudes 
tem que ser banidas e 
pessoas com este prin-
cípio, tem que estar 
fora de qualquer repre-
sentação municipal. O 
ser humano merece 
respeito. Dando respe-
ito, se tem respeito. 
Qual o motivo do vere-

ador obstruir a entrada 
da equipe de reporta-
gem? O que tinha no 
local que a imprensa 
não podia divulgar? 
Grave também, foram 
as palavras do verea-
dor «aqui nos já matou 
três». Ele é um réu con-
fesso. Tem que ser 
investigado por crimes 
cometidos no passa-
do. Quem são os três 
que foram mortos pelo 
vereador, como ele afir-
ma nas gravações? 
Uma pessoa sem con-
trole emocional não 
pode ser um represen-
tante do povo no legis-
lativo. 

Quando os ânimos 
se acalmaram, o vere-
ador pediu desculpas 
a Andreia, dizendo: 
«Eu sei que estou erra-
do, desculpa. O que 
você quer saber, vou 
lhe explicar direiti-
nho». Mas, se recusou 
a gravar entrevista 

para a emissora. 
Todas as imagens 

foram divulgadas no 
jornal da EPTV - no 
horár io  das 12:00 
horas. E os moradores 
de Varginha, expres-
saram solidariedade a 
equipe de jornalismo.

Agora é com a lei. O 
Sindicato espera que o 
vereador seja julgado 
dentro da lei. Que não 
se pode deixar passar 
em branco atitudes 
como essa. Não pode-
mos nos calar, disse o 
representante do Sin-
dicato dos Jornalistas 
Profissionais do Esta-
do de Minas Gerais. 

Varginha é um muni-
cípio com 132.000 habi-
tantes, aproximada-
mente. É um polo da 
região Sul do Estado, é 
referência na saúde na 
região, o município que 
mais exporta café em 
Minas, situações como 
essa, são repudiadas.    

No dia 4 de agosto, 
a equipe de reporta-
gem da EPTV Sul de 
Minas, representada 
na ocasião por Andreia 
Marques, (repórter) e 
Tarcísio Silva (Cine-
grafista), estiveram no 
antigo lixão do Bairro 
Corcetti para fazer 
uma reportagem e 
foram surpreendidos 
pelo vereador Marco 
Antônio de Souza 
(PRB), mais conheci-
do como Marquinho da 
Cooperativa que, proi-
biu a entrada da equi-
pe de reportagem no 
local e os ameaçou 
usando da posição de 
vereador. «Você sabe 
com quem está falan-
do (três vezes) - aqui 

nois é homem e já 
matou três. Aqui tem 
mulher para falar com 
vocês» - A repórter 
logo perguntou se ele 
estava a ameaçando. 
Foi quando o vereador 
foi de encontro ao cine-
grafista e o chutou. 

O Sindicato dos Jor-
nalistas Profissionais  
de Minas Gerais, logo 
emitiu uma nota de 
repúdio sobre os acon-
tecimentos: «O Sindi-
cato dos Jornalistas 
profissionais de Minas 
Gerais manifesta seu 
repúdio à agressão e 
às ameaças sofridas 
pela equipe da EPTV 
de Varginha nesta sex-
ta-feira, 4 de agosto, e 
espera que as autori-
dades tomem provi-
dências legais para coi-
bir a repetição de fatos 
como esse. O compor-
tamento do vereador 
Marquinho da coope-
rativa daquele municí-

Julgamento de Lula
foi «irretocável»  

O desembargador 
C a r l o s  E d u a r d o 
Thompson Flores diz 
que a sentença que 
condenou Lula a 9 
anos e meio de prisão 
é  tecnicamente irre-
preensível. «Comparo 
a importância dessa 
sentença para a histó-
ria do Brasil. Se eu fos-
se da 8ª Turma e depo-

is dos exames dos 
autos, convencido de 
que a sentença foi jus-
ta, eu a confirmaria». 
Continua Thompson. 
«Moro é muito estudio-
so, íntegro, honesto, 
cujo trabalho já está 
tendo reconhecimento 
internacional. Está 
cumprindo sua mis-
são.»

A vitória de Temer não leva o povo às ruas

O presidente Michel 
Temer venceu no Ple-
nário da Câmara e o 
processo contra ele foi 
arquivado. Observou-
se a falta do povo nas 
ruas contestando o 
resultado das vota-
ções. 

Há uma descrença 
geral do povo brasilei-
ro e um medo generali-
zado. E uma pergunta 
fica no ar. Se ele sair, 
quem vai assumir? Se 

ele sair, vai piorar ou 
não? Como ficará a 
economia deste País? 
Essas são as pergun-
tas que estão na cabe-
ça do povo. O mesmo 
povo que pediu o Impe-
a c h e m e n t  d a  e x -
presidente Dilma, não 
foi às ruas para criticar 
e reivindicar a saída do 
atual presidente.

 Todos os escânda-
los gerados pela dela-
ção da JBS, só servi-

ram para desestabili-
zar o País que, vinha 
tendo uma recupera-
ção, até mesmo, um 
tanto quanto precoce 
em relação ao tama-
nho da crise deixada 
pelo PT. No dia em que 
Edson Fachin liberou a 
delação, foi o dia em 
que se anunciou a 
r e c u p e r a ç ã o  d e 
alguns milhares de 
empregos ,  mas  o 
impacto negativo foi 
muito grande. E lá se 
foi a recuperação por 
água abaixo. 

O povo está com 
medo. Medo da misé-
ria que pode assolar 
por este Brasil em 
decorrência das ques-
tões políticas (corrup-
ção). O Brasil, neste 
curto espaço de tem-
po, teve pela primeira 
vez na sua história um 
ex-presidente da repú-
blica, condenado por 

corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro e 
Temer foi o primeiro 
presidente denuncia-
do no exercício da fun-
ção. O país não tem 
líderes, o povo não 
tem a quem recorrer. A 
falta de grandes políti-
cos em Brasília, tra-
çam um descrédito e 
paralelamente, cau-
sam medo ao povo. 
 Outra pergunta fica no 
ar. O povo pergunta, 
mas não tem resposta. 
Quem serão os candi-
datos de 2018 que o 
povo pode avalizar? 
Não há! O povo não vê 
s a í d a  p a r a  t a n t a 
incompetência.  Se a 
melhor resposta é a 
urna, precisamos de 
pessoas novas em Bra-
sília. Isso, o povo pode 
fazer.  
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No dia 8 de agosto,  
foi realizada a grande 
fi n a l  d a  e t a p a 
municipal da Gincana 
Regional do Saber. 
Quatro escolas de 
Varginha disputaram 
p a r a  s a b e r  q u e m 
conhece mais sobre a 
Constituição Federal: 
o Colégio Batista, a 
E s c o l a  M u n i c i p a l 

Domingos Ribe i ro 
Rezende, o Logos 
Colégio e Curso e o 
g r a n d e  c a m p e ã o 
Colégio Marista. O 
apoio da torcida, que 
lotou o Plenário da 
Câmara Municipal de 
V a r g i n h a ,  f o i 
f undamenta l  pa ra 
tornar a competição 
a i n d a  m a i s 

emocionante.
Os alunos Pedro 

Batista Flauzino Neto, 
Júlia Silva Conti de Car-
valho e a professora 
Daniela Mara Reis Car-
valho representaram o 
Colégio Batista. Ana 
Carolina Santos Paul, 
Ana Clara Freitas Maio-
line e o professor Lean-
dro Alves Gonçalves 
representaram o Colé-
gio Marista. As alunas 
Maria Paula Masur, 
Gabriella Montovani 
Brito e o professor Gla-
uco Biagini represen-
taram a Escola Munici-
p a l  D o m i n g o s  d e 
Rezende. Já os alunos 
Gu i l he rme  Xav ie r 

Sales, Yasmin Beatriz 
Patrícia Silva e a pro-
fessora Adriana Alves 
Pereira Pineli repre-
sentaram o Logos 
Colégio e Curso.

Para avaliar as res-
postas, estavam pre-
sentes o Presidente da 
Câmara Municipal de 
Varginha, vereador 
Zacarias Piva, e o 
Secretário da Mesa 
Diretora,  vereador 
Dudu Ottoni. Ambos 
parabenizaram as 
escolas que chegaram 
à final, reforçando que 
todas já eram vence-
doras por estarem ali. 
“A Câmara Municipal 
de Varginha está em 

festa. Em festa porque 
aqui, hoje, é o saber 
que está em jogo e o 
saber de todos vocês 
nos enche de orgulho, 
tanto os professores, 
diretores e nós, que 
r e p r e s e n t a m o s  o 
Poder Legislativo”, dis-
se o Presidente Zaca-
rias, que também apro-
veitou a oportunidade 
para parabenizar o tra-
balho do diretor da 
Escola do Legislativo, 
Robson Almeida.

A disputa foi acirra-
da e por apenas um 
ponto de diferença 
entre as escolas com-
petidoras o Colégio 
Marista consagrou-se 

campeão. A Câmara 
Municipal e a Escola 
do Legislativo de Var-
ginha parabenizam 
todas as escolas parti-
cipantes da Gincana 
Regional do Saber 
2017, que se dedica-
ram e abrilhantaram 
mais uma edição do 
projeto.  Em breve 
divulgaremos mais 
informações sobre a 
etapa regional, na qual 
as alunas Ana Caroli-
na Santos Paul, Ana 
Clara Freitas Maioline 
representarão o muni-
cípio de Varginha.

Parabéns, ao Colé-
gio Marista pela gran-
de vitória.

Colégio Marista é o grande vencedor da gincana
Regional do saber 2017

Agora é o absurdo do «Distritão»

Abastec ido com 
recursos públicos para 
o financiamento de 
campanha dos políti-
cos de Brasília. Eis 
que vem aí,  «O Distri-
tão». 

Foi aprovado na 
calada da noite pela 
Comissão especial da 
Câmara dos Deputa-
dos a mudança para 
forma de eleição dos 
Legislativos. O termo a 
ser usado seria «falta 
de  vergonha».  O 
povo vem cobrando do 
judiciário e do legislati-
vo em Brasília o exter-
mínio dos políticos 
carimbados com a polí-
tica suja, através de 

propinas e corrupção, 
esperando uma elei-
ção mais enxuta do 
lado financeiro para 
dar oportunidade a 
novos candidatos a 
engraçarem no Con-
gresso, ou seja, uma 
mudança necessária 
se faz, mediante tudo 
o que estamos assis-
tindo em Brasília. Aí, 
eles trazem ao plená-
rio para votação «O 
Distritão». O maior 
absurdo em valores. 
São 3,5 bilhões de rea-
is para que eles se ree-
lejam. Ou seja, para 
mantê-los no poder.   
O texto deve ser con-
cluído de imediato e 

levado ao Plenário da 
Câmara e logo em 
seguida ao Senado.

Esse País não tem 
jeito. Se o povo não for 
às ruas cobrar e fiscali-
zar o que acontece em 
Brasília, o Brasil será o 
mesmo por mais cem 
anos. O País dos man-
draques, do jeitinho Ali 
Babá, enfim, o País da 
madrugada no Distrito 
Federal. «Quando é 
do interesse deles, 
esquecem até a hora e 
a madrugada é a saída 
para saciar o que vai 
ser o amanhã». Euní-
cio Oliveira diz que é 
«adoção do modelo 
eleitoral». E quem 
adota o povo, que está 
sacrificado e tolhido 
em função de uma cri-
se sem fim? De uma 
crise que eles arruma-
ram, que não fiscaliza-
ram e, por conseguin-
te, através de concha-
vos políticos de inte-
resses próprio e parti-
dários. O que aconte-
cerá,  amanhã? 

Alckiminn apadrinhou Doria e agora
se senti traído por seu pupilo 

O governador de 
São Paulo, Geraldo 
Alckimin, está incomo-
dado com o seu pupilo 
Jorge Doria, que já fala 
até em aliança com 
Antonio Carlos Maga-
lhães Neto (vice) na 
Bahia, para enfrentar 
seus adversários polí-
ticos em 2018 e ser ele-
ito  presidente do Bra-
sil. Todos nós sabe-
mos que Alckimin tem 
a pretensão de chegar 
ao Planalto, isso não é 
novidade para os bra-

sileiros. Mas o que ele 
não esperava é o seu 
pupilo Jorge Doria, já ir 
fazendo campanha 
para presidente. No 
PSDB, há vários políti-
cos que tem condições 
de sair candidato a pre-
sidente, daí, uma briga 
interna no partido. 
Quem será o candida-
to, ainda é uma incóg-
nita, até para os tuca-
nos. 

Jorge Doria está 
muito bem posiciona-
do em São Paulo, 

ganhou uma eleição 
no primeiro turno, o 
que nunca tinha acon-
tecido com partido 
nenhum, vai se fazen-
do da imagem e de 
seus eleitores para ver 
no que vai dar no futu-
ro. Em dezembro, os 
tucanos devem fazer 
uma prévia para ver 
quem será mesmo o 
candidato do PSDB às 
eleições de 2018. Com 
tudo isso,  poderá 
haver baixas no parti-
do.  
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Botofogo tem a receita. Como destruir o adversário jogando em casa?

Um time de futebol 
para disputar grandes 
competições e ser 
bem sucedido, tem 
que ter dinheiro e joga-
dores diferenciados. 
Mentira! O Botafogo 
se classificou para a 
pré-Libertadores no 
ano passado. Todos 
os entendidos de fute-
bol não colocaram mui-
ta fé num time sem 
estrelas e sem dinhei-

Copa Libertadores 
2017. Há uma semana 
atrás, o mesmo Bota-
fogo, despachou a Atlé-
tico Mineiro de Robi-
nho e Fred e Cia, 
como um foguete em 
d i reção  aos  bons 
resultados. Jair Ventu-
ra, compara o time a 
uma máquina de com-
pressão, não dando 
oportunidade de rea-
ção, uma rocha.  Um 
retorno a alegria da 
estrela solitária cario-
ca. Se impôs aos gran-
des adversários da 
América do Sul, como 
Colo Colo, Olímpia e 
Nacional do Uruguai, 
contradizendo as nor-
mas padrão do fute-
bol. Em apenas cinco 
minutos de jogo, des-
pachou o Nacional, 

ro. Sabemos da atual 
situação financeira do 
time carioca. Mas, foi 
totalmente contraditó-
rio á lógica futebolísti-
ca. O Botafogo virou 
um trator à frente de 
seus adversários. A  
torcida compareceu 
em massa ,  f o ram 
40.050 torcedores, 
abrilhantando a vitória 
que colocou o Botafo-
go nas semi-finais da 

colocando além da 
vantagem que trazia 
de fora, dois gols, que 
foi como strike  no boli-
che, um soco de direi-
ta, atingindo em cheio 
seu adversário, um 
nocaute. O Botafogo, 
hoje é o grande candi-
dato aos títulos da 
Copa do Brasil e da 
Libertadores 2017. Se 
os títulos se confirma-
rem, o Botafogo irá 
colocar todos os estu-
dos e lógicas do fute-
bol por água abaixo. 
Mas, não para um cór-
rego lento e sinuoso, 
mas para o paranazão 
e m d i a  d e  c h e i a , 
fazendo as sete que-
das espumar de vez e 
mostrar toda sua bele-
za. A estrela solitária 
tem pela frente o Fla-

mengo na Copa do Bra-
sil, que foi eliminado 
precocemente da liber-
tadores. O Grêmio nas 
semi-finais da Liberta-
d o r e s .  S ã o  d u a s 
pedreiras para o time 
alvinegro, mas nada 
que possa assustar 
para quem está fazen-
do uma campanha de 
primeira grandeza, 
não só nas duas com-
petições. Se dando ao 
luxo de poupar jogado-
res, vem obtendo gran-
des resultados no Cam-
peonato Brasileiro. 

Para o futebol brasi-
leiro os resultados são 
uma grande surpresa. 
O Botafogo é um time 
que tem história no nos-
so futebol, existe den-
tro do coração brasilei-
ro uma enciclopédia 

futebolística. Pois, o 
Botafogo foi um dos pri-
meiros times do Brasil 
que contribuiu para 
que o futebol brasileiro 
fosse arte. Nas déca-
das de 60, 70 e 80, sua 
part ic ipação nesta 
fábula do futebol, foi 
imprescindível, mar-
cante como Nilton San-
tos e vibrante como 
Garrincha. Quem não 
se lembra de Manga, 
Rildo , Nilton Santos, 
Didi e Leônidas. Ger-
son, Afonsinho, Jairzi-
nho , Roberto  Sicupi-
ra e Zagalo.  Na déca-
da de 70 tinha: Ubira-
jara, Moreira, Leôni-
das, Nei, Paulo Cesar, 
Gerson, Roberto, Jair-
zinho e Nilton. Bons 
tempos. 

Campeão do primeiro turno, Corinthians 
caminha para o título do Brasileiro 2017 

O Corinthians é o 
Campeão do 1º turno 
do Campeonato Brasi-
leiro. Joga bem, do 
gole i ro ao centro-
avante. Um time com-
pleto e focado no título 

do Brasileirão. Que-
brou o recorde de pon-
tos do primeiro turno, 
somando 47 pontos. 
Faz uma campanha bri-
lhante e se continuar 
assim, deve ser o cam-

peão brasileiro por pon-
tos corridos bem mais 
cedo do que foi o Cru-
zeiro de 2013. 

Jô, hoje, ídolo da tor-
cida está na melhor 
fase de sua carreira. 

Sabe se posicionar e 
se tornou frio diante do 
goleiro. É chamado de 
artilheiro dos clássi-
cos, pois não passa 
um sem fazer um gol. 

Brasil, doze vezes campeão da Super Liga feminina de vôlei feminino
A seleção brasileira 

de  vô le i  f em in ino 
ganhou o seu 12º título 
do Grand Prix Mundial 
. As meninas vence-
ram na final a seleção 
da Itália que era consi-
derada favorita, pelo 
vôlei que o Brasil vinha 
apresentando. A parti-
da terminou em 3 x 2,  
com parciais de 26/24, 
17/25, 25/22, 22/25 e 

15/8. A fase final foi 
realizada na China, na 
cidade de Nanjing. 

Esse torneio, serviu 
para mostrar que José 
Roberto Guimarães 
tem uma estrela que 
não deixa de brilhar. Já 
é considerado o maior 
técnico de voleibol do 
mundo, ele está sem-
pre inovando e apre-
sentando grandes valo-

res. Raramente, uma 
seleção feminina vem 
com a mesma convo-
cação de uma compe-
tição anterior. O exem-
plo disso, foi a nossa 
seleção das olimpía-
das e a nossa seleção 
do Grand Prix. 

A Servia ficou com o 
terceiro lugar do torne-
io vencendo a China 
por um placar de 3 x 1.

O Brasil, agora, tem 
seis títulos de vanta-
gem em relação ao 
segundo colocado 
com mais títulos, os 
Estados Unidos, que 
tem seis. A competição 
é como se fosse o mun-
dial de vôlei feminino. 
O Brasil é o país que 
mais evoluiu no vôlei 
nos últimos em 10 
anos.
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Coluna do Benício
«Há aquelas pessoas que fazem por onde...»

NO Grand’....

na região que cantam 
MPB, Bossa Nova, 
Anos 70 e 80 entre 
outros sucessos da 
música brasileira e 
estrangeira.
Avenida Sta Luiza, 112 
- Bairro Santa Luiza.

Toda Sexta-feira o 
Grand`Enio Hotel e 
Cantina  oferece a 
partir das 20 h , Buffet 
de Comida de Boteco 
a quilo;
Frios e Petiscos de 
Todas as culinárias 
para os mais variados 
paladares;
Chopp de 300 ml por 
3,99;
Música ao Vivo com 
músicos reconhecidos 

Em recente julgamento 
proferido no Supremo 
Tribunal de Federal 
pacificou-se o entendi-
mento de que o Estado 
não pode apreender veí-
culos que estejam com 
o IPVA em atraso e em 
circulação no trânsito. A 
decisão atende ao dis-
positivo do artigo 5º inci-
so LIV da Constituição 
Federal, o qual garante 
que ninguém pode ser 
privado dos seus bens e 
de sua liberdade sem a 
observância de um devi-
do processo legal. Em 

r e s u m o ,  c a b e  a o 
Estado cobrar a dívida 
oportunizando o contri-
buinte de se defender 
quanto à legalidade da 
cobrança, contudo, 
sem privar o proprietá-
rio do uso do veículo. 
Não fosse assim, pode-
ria também proibir o con-
tribuinte de usufruir de 
seu imóvel na hipótese 
de atraso no pagamen-
to do IPTU ?  Josué 
Sabino, advogado e 
membro da Comissão 
d e  A s s u n t o s 
Carcerários da OAB 
Varg inha MG,  com 
escritório na rua Dona 
Cota nº 68, Vila Pinto, 
Varginha MG, fone e-
m a i l  j o s u e s a b i n o-

.adv@hotmail.com; 

Ornella e Carlos Calil , ̈ hoje ̈ diante de um dos 
melhores Restaurantes de comida à quilo da 
cidade . Aberto , para almoço de segunda à sába-
do , à partir das 11 h , ali na Av. Doutor Modena , 
70 ( em frente a Igreja de Fátima) ...Qual é o seu 
nome ?! Ainda não conhecem , então , vão lá se 
certificarem: Pimenta de Cheiro  Restaurante . 
Tel: (35) 3222-6937

Well ington Veloso de Assiz  ,  le ia-se  
TRADIÇÃO IMÓVEIS  , ̈  Morar com exclusivida-
de !¨ Aguarde em breve ótimo lançamento ! tel. ( 
035) 3222-3500 , (consulte ) site :www.tradicaoi-
moveis.net ( Creci 4136pj )

 Nas lembranças ....   quando aqui esteve em 
Varginha  no ano de 1999  , a  meu convite  , o jor-
nalista, Ricardo Boechat  ,e hoje considerado 
um dos melhores do Brasil ; em um momento inu-
sitado ...de um guardanapo de pano   do então  
Restaurante ̈  Antiquariu´s¨  amarrados nas qua-
tro pontas , sobre a cabeça . Isto era feito , pelos 
imigrantes portugueses , quando na década de 
50 no Rio  de Janeiro , os molhavam , e os colo-
cavam assim , para amenizar do calor que lá faz ! 
Boechat hoje, é «ancharmant» do Jornal da 
Band, cujo ninguém acreditou.

Nas lembranças ...também , em 1996 , Show de 
Zezé Di Camargo & Luciano , no auge da carre-
ira , no Parque de Exposições  , na então Feira 
da Paz . Áureos tempos , naquela ocasião 
tinham no mínimo 60 mil pessoas ... ou mais 
....tempos bons ...Sem ̈ Crise¨!

Conforme já mencionei em meu ¨face¨. Infeliz-
mente ̈ aquele que se diz artista¨ ; o Sérgio Mal-
landro , não mais virá para a apresentação de 
seu ̈ ¨Stand Up¨ , no Theatro  Capitólio.Motivo : 
Não viaja em aviões de pequeno porte . Isto ao 
meu ver é uma total falta de profissionalismo e 
maturidade de uma pessoa  ̈  que já carrega nas 
costas¨ seus 62 anos de idade . Vale ressaltar 
que o cantor  que a poucos dias atrás o cantor 
Gustavo Lima ( inclusive em mais evidência do 
que ele ) , veio para cá de Van !


