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«O Homem da Mala» - Ricardo Saud - Vai ver
o Sol nascer quadrado

Ricardo Saud é um 
grande conhecido dos 
mineiros. De Uberaba,  
já fez parte da admi-
nistração local e foi 
Secretário de Desen-
volvimento Econômico 
no mandato do Prefei-
to Anderson Adauto, 
também citado em 
escândalos de corrup-
ção  nos governos do 
PT, chegando posteri-
ormente, a ministro.

A vida pública de 
Saud começou nos 
anos 2000. Foi  geren-
te do setor de comuni-
cação e marketing da 

Universidade de Ube-
raba, quando deixou a 
prefeitura local.  

O reitor da faculda-
de era Marcelo Palmé-
rio, fazendeiro e amigo 
de Wagner Rossi, ex-
ministro da agricultura. 

Foi aí, que Saud 
começou a despontar. 
Foi levado por Palmé-
rio para Brasília, quan-
do foi nomeado diretor 
do programa de Coo-
perativismo do Minis-
tério da Agricultura. 
Daí em diante, come-
çaram as denúncias 
de desvios de dinheiro 

público. Após publica-
ção no Correio Brasile-
iense, Rossi deixou o 
cargo. Revelando o 
uso de ja t inho da 
empresa Ourofino, 
com deputados e do 
ex-ministro para via-
gens particulares. A 
Ourofino fornecia vaci-
nas para o governo 
federal e Ricardo Saud 
era  sócio de uma sub-
sidiária da Ourofino 
com 15%. Não bastas-
se isso, a Ourofino 
recebeu como doação 
um terreno de 226 mil 
metros para a constru-
ção de uma Unidade 
Industrial em Uberaba. 

Foi Cônsul honorá-
rio do Paraguai, pois 
era sócio do presiden-
te paraguaio  na épo-
ca. 

 Daí, Ricardo foi 
para empresas dos 
irmãos Batista como 
lobista e foi subindo 
aos poucos.
O Homem da Mala 

Ficou conhecido no 
Brasil como o homem 
da mala. Foi ele quem 
entregou a mala con-
tendo 500 mil reais a  
Rodrigo Rocha Lou-
res, ex-assessor de 
Temer. Já era homem 
de confiança de Joes-
ley e Wesley e tinha 
um conhecimento no 
meio político. 

Foi uma ascensão 
dotada de proprinas, 
sem se preocupar com 
os resultados. Saud, 
nunca quis trabalho 
muito árduo, pois para 
ele, trabalhar demais, 
sempre foi complica-

do. Mas, bom de lábia, 
sempre soube se apro-
ximar de seus compa-
nheiros de trabalho 
visando cargos mais 
altos, o que poderia  
levá-lo aos grandes 
nomes da política bra-
sileira. 

Visando sempre o 
lado financeiro, Ricar-
do Saud, agora se 
encontra preso e sem 
perspectiva de deixar 
a prisão. Agora, não 
tem quem o defenda 
da forma que os seus 
patrões são defendi-
dos. Talvez, não tenha 
grana para pagar gran-
des nomes do direito 
no Brasil. Então, Saud 
deve amargar um bom 
tempo atrás das gra-
des. E além de tudo, 
seus depoimentos não 

são tão importantes 
para o judiciário brasi-
leiro, pois, não deve 
agregar muito, pois 
são fantasiados de 
mentiras, como o fez 
na primeira delação de 
Joesley e Wesley. O 
que podemos esperar 
agora, é a contradição 
nos interrogatórios 
para complicar ainda 
mais a vida dos três na 
prisão. 

Se ele pensava que 
tinha prestígio político 
ou era um homem con-
siderado pelos gran-
des, pode esperar o 
seu isolamento na 
cadeia, por que agora, 
vai começar o holoca-
usto do corrupto e ver-
dadeiro «HOMEM DA 
MALA».

 na Papuda

Uni - Dunitê, salamê - minguê, 
os mentirosos são:       vocês!

A cada dia que pas-
sa, são oferecidas 
novas provas para 
mostrar ao juiz Sérgio 
Moro, que alguém  fala 
a verdade. 

Estamos, agora, na 
era dos recibos. Daqui 
à pouco vamos ter o 
«Rap dos Recibos ou 
O Funk dos Mentiro-
sos».

Marcelo Odebrecht 
mostra a Moro os reci-
bos  to ta l i zando  4 
milhões de reais doa-
dos  ao Instituto Lula, 
através de caixa dois. 
Ou seja, doado pelo 
departamento de pro-

Parece mentira, mas é verdade! Quem é o maior mentiroso?

pina da Odebrecht. 
Marcelo confirma tudo 
o que o Palocci disse 
em seu interrogatório, 
afirmando ser ele mes-
mo o Italiano. 

Os advogados de 
Lula, rebatem dizendo 
que Lula não recebeu 
nada e sim o Instituto. 
Então, porque será 
que a Odebrecht iria 
doar 4 milhões ao 
Instituto, se não fosse 
por Lula? Estamos na 
fase de comprovação 
por documentos. Mar-
celo comprova com 
recibos e Lula não com-
prova com recibos.  

Palocci comprova 
em depoimento os reci-
bos de Marcelo. Pon-
do fim as pretenções 
do ex-presidente de 
chegar ao Planalto 
novamente.

Não como negar o 
que é inegável.  Lula, 
tinha medo de Palocci 
não era à toa. Se 
Palocci resolvesse 
abrir a boca a coisa ia 
ficar mais preta do que 
já estava.  Com o Itali-
ano iria ser diferente. 
Uma pessoa estudada 
e muito bem relaciona-
da, além de muito inte-
ligente.

 Palocci, não tem 
mais nada perder. 
Sabe que sua carreira 
está acabada, que o 
poder o corrompeu. E 
que ele Palocci, admite 
o seus erros. Que a polí-
tica lhe tirou o sono e a 
conduta. O que ele 
quer é levar com ele, 
‘mentindo ou não’, os 
companheiros que tam-

bém tem culpa no car-
tório. Pois, não é justo, 
pagar sozinho pela con-
duta do seu amigo, que 
agora o chama de «si-
mulador». Palocci em 
sua carta diz « Alguém 
já disse que quando à 
luta pelo poder sobre-
põe a luta pelas ideias, 
a corrupção prevale-
ce».  «Até  quando 

vamos fingir acreditar 
na autoproclamação 
d o  ‘ h o m e m  m a i s 
honesto  do  país ’ , 
enquanto os presentes 
o sítio, os apartamen-
tos e até o terreno do 
Instituto, são atribuidos 
a D. Marisa?». Palocci, 
confirma o mundo men-
tiroso em que estão 
vivendo.

Acesse nosso blog. Notícias atualizadas diariamente

                  odebatenoticias.com.br

Facebook: O Debate Notícias - Sul de Minas
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Após aprovação do
Conselho, Arena MRV
vai sair do papel

Vem aí, a ARENA 
MRV, do Clube Atlético 
Mineiro. Após muitas 
discussões e justiça, 
foi aprovado pelo Con-
selho do Clube. Agora 
é definitivo, o galo vai 
ter a tão sonhada Are-
na desejada por seus 
torcedores.

Localizada na zona 
oeste de Belo Horizon-
te, ao lado da via 
expressa, um lugar 
super valorizado e pri-
vilegiado para se ter 
um campo de futebol 

deste nível. Se bem 
administrado, o Atléti-
co deve lucrar muito 
com a utilização da 
nova arena. 

A MRV, foi a maior 
incentivadora do clube 
doando o terreno e 
além de tudo financi-
ando parte da obra.

Uma arena como 
essa só vem a somar 
para o futebol do esta-
d o .  S ã o  R $  4 8 0 
milhões bem aplica-
dos. 

Está chegando o Mundial de volei. O Sada/
Cruzeiro é um dos favoritos ao título  

O maior time de 
voleibol masculino do 
Planeta, já se prepara 
para o mundial que 
começará no dia 11 de 
dezembro, na europa. 

O Cruzeiro é tri-
Campeão da edição 
do torneio, 2013, 2015 
e 2016. 

O time brasileiro 

deve enfrentar  os 
times mais fortes da 
europa de acordo com 
o sorteio. Italianos, 
Poloneses e Irania-
nos. O Sada/Cruzeiro 
é um time forte e traba-
lha duro para trazer o 
Tetra Campeonato. O 
time está muito confi-
ante.

Mais de trezentas 
visitas dia

Laboratório farmacêutico
coloca produto inovador
para refluxo gastroesofático

A Takeda, uma das 
10 maiores farmacêu-
ticas do país, lança no 
Brasil o Dexilant (dex-
lansoprazol), medica-
mento inovador para o 
tratamento do refluxo 
g a s t r o e s o f á g i c o 
(DRGE). Dexilant (dex-
lansoprazol), possui 
um mecanismo único 
de dupla liberação do 
medicamento que pro-
porciona um controle 
maior da acidez do 
estômago e, conse-
quentemente, a cica-
trização de lesões e o 
alívio dos sintomas. 
Além disso, este meca-
nismo diferenciado de 

liberação permite que 
o medicamento seja 
tomado em qualquer 
hora do dia, bem como 
associado ou não a ali-
mentos. Em linha com 
a diretriz corporativa 
de colocar o paciente 
no centro de suas deci-
sões, com este lança-
mento, a Takeda refor-
ça o seu compromisso 
em proporcionar aces-
so a medicamentos 
inovadores para os 
pacientes por meio de 
um preço mais baixo 
em relação aos dema-
is medicamentos de 
referência. Dexilant 
( d e x l a n s o p r a-

zol) pertence à classe 
de tratamentos indica-
dos para a DRGE e 
cujos sintomas mais 
comuns são azia e 
regurgitação.

A doença do refluxo 
g a s t r o e s o f á g i c o 
(DRGE), é uma condi-
ção que se desenvolve 
quando o conteúdo do 
estômago reflui para o 
esôfago provocando 

sintomas desagradá-
veis e/ou complica-
ções.  É uma doença 
de alta prevalência 
mundial, atingindo cer-
ca de 20% da popula-
ção.

A Takeda possui  
duas fábricas em terri-
tório nacional, Jaguari-
úna(SP) e São Jerôni-
mo(RS).

Fernando Pimentel
vem a Varginha para
o Fórum Regional
d e  G o v e r n o  d o 
Terrritório Sul

em 15 municípios, dos 
quais 102, serão insta-
lados no conjunto habi-
tacional Jardim Sion II. 

O Governador pro-
meteu como disse ele, 
aquilo que o estado 
está podendo realizar. 
Não há dinheiro para 
tudo, então, dividimos 
os nossos problemas. 
Ou seja, ele transfere 
parte das suas respon-
sabilidades ao municí-
pio. 

O que mais se espe-
rava era a duplicação 
da rodovia BR-491. 
Segundo Raimundo 
Zaider, coordenador 
do Departamento de 
Estradas de Roda-
gens de Minas - Regio-
nal Sul- O projeto está 
pronto, mas o gover-
nador não anunciou a 
duplicação, apenas 
melhorias na rodovia. 
A BR-491, é uma das 
mais movimentadas 
da região, seu fluxo é 
intenso, por isso, a 
cobrança nas obras de 
duplicação por parte 
do povo e dos usuários 
que por ela passam 
todos os dias. 

O Governador Fer-
nando Pimentel veio a 
Varginha para o Fórum 
Regional do Território 
Sul. Estiveram presen-
tes, além do Prefeito 
Antônio Silva, os depu-
tados Dilzon Melo, 
Cássio Soares, Cristi-
ano Silveira, Duarte 
Bechir, Enidinho Made-
ira, Fábio Cherem, 
Gera ldo  P imen ta , 
Noraldinho Júnior, Leo-
nídio Bouças, Vander-
lei Miranda e Ulisses 
Gomes. Além do depu-
tado federal Reginaldo 
Lopes.  Não faltaram 
promessas. O Gover-
n a d o r  a s s i n o u  a 
melhoria na BR-491 
no trecho que liga Var-
ginha a Fernão Dias. 
Entregou 131 veículos 
para o sistema de saú-
de a serem distribuí-
dos em 99 municípios 
da região. Determinou 
as providências de ilu-
minação em Campos 
de Futebol e quadras 
polidesportivas, em 
p a r c e r i a  c o m  a 
CEMIG. Determinou a 
insta lação de 672 
aquecedores solares 
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Governo do Estado desconta empréstimo
consignado do funcionário, mas não paga bancos 

Desde de agosto de 
2016, quando o Depu-
tado Gustavo Valada-
res  (PSDB)  ped iu 
informações a  Secre-
t a r i a  de  Fazenda 
sobre o assunto e não 
obteve resposta, vem 
se complicando ainda 
mais a situação do fun-
cionário público de 
Minas Gerais. Ele está 
sendo negat ivado 
pelos bancos, por dívi-
das  que  já  fo ram 
pagas através de seus 
contracheques. Ou 
seja, o governo do 
estado desconta, mas 

não paga as financei-
ras os empréstimos 
consignados contraí-
dos pelo funcionalis-
mo.  

No dia vinte, o Sar-
gento Rodrigues, depu-
tado estadual pelo 
PDT, fez uma denún-
cia com base nas 
reclamações dos ser-
vidores, principalmen-
te, militares e bombei-
ros. Segundo, Rodri-
gues, em suas viagens 
pelo interior do estado, 
tem recebido várias 
reclamações neste 
sentido, por isso, soli-

citou uma Audiência 
Publica na Assembleia 
Legislativa de Minas 
Gerais para debater o 
assunto. O requeri-
mento foi aprovado, 
com data ainda a ser 
definida. 

Trata-se de apropri-
ação indébita. Ou seja, 
ca lo te.  Quem não 
paga é o governo e 
quem sofre é o servi-
dor. 

Negativações

Além do calote apli-
cado pelo governo, às 

negativações estão 
sendo realizadas nos 
nomes dos servido-
res. É ainda pior. Ele 
pagou, está em dia 
com seus compromis-
sos e sofre às sanções 
da lei no lugar do 
governo (indevida-
mente). Cabe aí, uma 
ação por danos mora-
is causada pelo gover-
no do estado com inde-
n i zação  dos  do i s 
lados. Se as institui-
ções financeiras tem 
ciência dos descontos 
realizados pelo gover-
no,  não poder iam 

negativar os funcioná-
rios, e sim, entrar com 
uma ação contra o 
governo do estado por 
apropriação indébita. 
No contrato entre ban-
co e o estado, deve ter 
uma c láusula que 

englobe esta situação. 
Vamos aguardar a 

Assembléia Pública a 
ser realizada no poder 
Legislativo do estado.

Agora, são vários 
deputados cobrando 
do governo.

Defesa de Lula entrega recibos de
aluguel com datas inexistentes

A cada dia mais pró-
ximo do abismo a que 
ele mesmo o impôs. 
Lula vem se compli-
cando mais no seu 
mundo imaginário de 
driblar as pessoas. No 
interrogatório do dia 
13, o ex-presidente foi 
questionado pelo juiz 
Sérgio Moro, sobre os 
recibos não apresen-
tados referente ao 
apartamento de São 
Bernardo. Notoria-
mente, Lula ficou cons-
trangido, pois sabia 
que nesta cobrança, 
provavelmente, não 
teria como apresentar 
os devidos recibos. 

No dia 26, a defesa 
de Lula entrega vinte e 

seis recibos de aluguel 
referente ao aparta-
mento. Dois datados 
de: 31 de junho de 
2014 e 31 de novem-
bro de 2015. Essas 
datas são inexisten-
tes. Ou seja, partindo 
desse princípio, pode-
mos analisar que pro-
vavelmente, os reci-
bos sejam falsos. E 
n ã o  a t e n d e m  à s 
cobranças judiciais 
para que comprovem 
a verdade de Lula. Ade-
mais, teriam que ser 
apresentados 59 reci-
bos e não apenas vinte 
e seis. O apartamento, 
comprado por Glaucos 
da Costamarques, no 
fim de 2010. Costama-

res é primo de Bumlai 
a m i g o  d o  e x -
presidente. Para o 
MPF, há uma manobra 
na compra, e no alu-
guel. O apartamento 
foi comprado pela Ode-
brecht em benefício de 
Lula.  Costamarques 
se complica a cada 
dia. Cai em contradi-
ção em seus depoi-
mentos. Mas, a hora 
está chegando, ele vai 
ter que revelar a ver-
dade, não há mais o 
que negar. 

Lula, está cada dia 
mais distante do Pla-
nalto em 2019. E seus 
parceiros o estão dei-
xando de lado. É o 
começo do fim. 

AS DUAS DATAS DOS RECIBOS ACIMA, NÃO EXISTEM.

“Estou amando. A 
aula é animada. É tudo 
de bom”. “Tô amando 
também. Quem sabe 
nem precise de bariá-
trica”. “Amando, mes-
mo com um pouco de 
dor. É uma pena não 
ser mais dias”. “Exce-
lente. Eu há muito tem-
po não fazia nenhuma 
atividade física. Estou 
com 116 quilos e agar-
rei esta oportunidade, 
es te  i ncen t i vo  de 
vocês. Vou até o fim 
deste desafio. Para-
béns a todos”. Esses 
são alguns dos depoi-
mentos de pessoas 
que estão participando 
d o  # D E S A F I O  1 0 
D IAS  VARGINHA, 
uma iniciativa da Pre-
feitura, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer 
(SEMEL) destinada às 
pessoas que querem 
emagrecer e ter mais 
qualidade de vida.
 O projeto, que come-
çou na segunda-feira 
25, vai durar 10 dias 
com aulas de ativida-
des físicas às 19h, na 
Academia de Rua da 
Vila Paiva, sendo que 

no sábado e no domin-
go o horário será defi-
nido.

 Os participantes 
passaram por uma 
avaliação com profis-
sionais de educação 
física e recebem orien-
tação de nutricionistas 
e coachs (incentivado-
res). Durante o Desa-
fio, o ideal é que as 
pessoas não comam 
fritura, pão, leite (e deri-
vados), açúcar, refri-
gerante, álcool, fari-
nha branca, embuti-
dos, enlatados. Já o 
carboidratos  a dica é 
não comer após às 
19h. O jantar de uma 
das participantes na 
terça-feira foi omelete 
com espinafre e bife 
de fígado.
 Muitas pessoas pos-
tam a experiência nas 
redes sociais como 
um dos professores da 
SEMEL, Flávio Henri-
que Pontes, que no 
facebook mostra fotos 
do grupo que está par-
ticipando do Desafio. 
“Temos também um 
grupo de apoio no 
whatsapp onde as pes-
soas falam delas mes-

mas, disponibilizamos 
também receitas fits e 
todo o processo acaba 
sendo de incentivo e 
no geral. A novidade 
está sendo ótima”, 
declara Flávio.

 Os participantes 
concorrem a prêmios. 
Quem conseguir ema-
grecer mais nesse 
intervalo dos 10 dias 
será premiado, sendo 
essa mais uma forma 
de incentivar os parti-
cipantes. “Mas a finali-
dade principal é tirar 
as pessoas do seden-
tarismo e motiva-las 
para a prática esporti-
va somada a momen-
tos de prazer e lazer 
ao ar livre visando, con-
sequentemente, a qua-
lidade de vida. Real-
mente essa é uma 
oportunidade imperdí-
vel. Quem ainda não 
veio, pode começar a 
vir. Esperamos todos, 
hoje à noite, no alto da 
Vila Paiva”, convida 
Flávio.

A  iniciativa é exce-
lente, a procura é gran-
de. Foram mais de 400 
visitas no blog do jor-
nal para saber do «De-
safio 10 dias Vargi-
nha». 

Desafio 10 dias Varginha.
Um verdadeiro sucesso
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Vestibular Grupo Unis 2018.
Conquiste seu lugar no mundo

Empregabilidade: pala-
vra que traduz a pas-
sagem para a vida 
adulta. Quem nunca, 
ao pensar na carreira 
profissional, se imagi-
na numa boa coloca-
ç ã o ,  c o m  r e t o r n o 
financeiro e reconheci-
mento do trabalho? 
Mas para se chegar ao 
topo, é preciso percor-
rer um caminho segu-
ro.
O que o Ensino Supe-
rior tem a ver com 
isso? Tudo! E como 
escolher uma Institui-
ção que agrega ao seu 
ensino oportunidade e 
conexão com o merca-
do de trabalho? Esco-
lhendo com seriedade. 
O Grupo Unis tem a 
empregabilidade em 
seu DNA. A conexão 
com o mercado de tra-
balho é uma de nossas 
maiores preocupa-
ções, por isso mante-
mos convênios com 
mais de 1.000 empre-
sas para a oferta de 
estágios e empregos. 
Durante a graduação o 
aluno pode exercer a 
teoria e a prática atra-
vés do PIC (Projeto 

Interdisciplinar de 
Curso), que envolve 
as disciplinas estu-
dadas no semestre 
em uma atividade 
prática e dinâmica.
Contato direto com 
o mercado de tra-
balho
A oferta de emprego 
vai além dos estági-
os. A empresa vem 
para dentro do ambi-
ente universitário. 
Criado em 2015, por 
iniciativa do Grupo 
Unis, o Conselho 
Empresarial do Sul 
de Minas (CESUL) é 
formado por mais de 
70  empresas  da 
região que se reú-
nem bimestralmente 
para discutir ques-
tões empresariais 
com palestras sobre 
temas atuais como 
tendências globais, 
mercado de franqui-
as, cenário econômi-
co, entre outros. A ini-
c iat iva do Grupo 
Unis rompeu frontei-
ras e em 2017 foi cria-
do o CEZOM, Con-
selho Empresarial da 
Zona da Mata, que já 
conta com 40 empre-

sas da região, além da 
instalação do Conse-
lho Empresarial do Chi-
le, que já iniciou as ati-
v i d a d e s  c o m  4 0 
empresas afiliadas. 
Experiências Inter-
nacionais
Já pensou poder inclu-
ir em seu currículo 
uma experiência inter-
nacional? Aqui no Gru-
po Unis, isso já é reali-
dade. Através do pro-
cesso de Internaciona-
lização, o estudante 
p o d e  e s t u d a r  u m 
semestre em mais de 
20 Instituições parcei-
ras em 14 países das 
Américas, Europa e 
África. Não pode se 
ausentar por tanto tem-
po? Não há proble-
mas! Durante a gradu-
ação há congressos, 
cursos rápidos e even-
tos que te permitem 
viver essa experiência. 
Enade e Guia do Estu-
dante
O Enade é o instru-
mento que o MEC utili-
za para avaliar a quali-
dade dos cursos e a 
preparação dos estu-
dantes. Na última ava-
liação, os resultados 

alcançados pelo Gru-
po Unis foram excepci-
onais. Nutrição alcan-
çou nota máxima pelo 
segundo ano consecu-
tivo, além dos resulta-
dos expressivos em 
Biomedicina, Educa-
ção Física, Enferma-
gem, Engenharia Agro-
nômica, Estética e Cos-
mética e Fisioterapia.
O Guia do Estudante, 

uma das principais 
publicações que orien-
tam o vestibulando na 
divulgação de informa-
ç õ e s  a t u a l i z a d a s 
sobre o mercado de tra-
balho e as novas pro-
fissões, avaliou os cur-
sos do Grupo Unis e 
foram mais de 50 
estrelas alcançadas. 
Inscrições abertas
Quer conquistar seu 

lugar? A hora é essa! 
Venha para o Vestibu-
lar Grupo Unis 2018. 
S ã o  m a i s  d e  5 0 
opções de cursos pre-
senciais e a distância. 
As inscrições estão 
abertas e as provas 
agendadas para o dia 
29 de outubro. Acesse 
vestibular.unis.edu.br. 

O Cruzeiro sagrou-se Penta Campeão
da Copa do Brasil com muita raça

O Cruzeiro é o Cam-
peão da Copa do Bra-
sil 2017. No dia 27 de 
setembro, o Cruzeiro 
empatou com o Fla-
mengo no Mineirão 
por um placar de 0 x 0, 
no segundo jogo da 
final. O primeiro jogo, 
houve um empate de 1 
x 1. Como na final, gol 
fora de casa não dá 
vantagem. A decisão 
foi para os pênaltis. Aí, 
brilhou a estrela do 
goleiro Fábio. O atleta 
com maior número de 
jogos pelo clube celes-
te, que pegou o pênalti 
batido por Diego, ven-
cendo a série por 5 x 4. 

O Cruzeiro, passou 

a ser o maior colecio-
nador de títulos da 
competição juntamen-
te com o Grêmio, cinco 
títulos cada um. O títu-
lo dá ao time do Cruze-
iro uma vaga na Copa 
Libertadores 2018, 
transformando assim, 
o G6 do Campeonato 
Brasileiro, em G7. 

O Cruzeiro enfren-
tou adversários como: 
Chapecoense, Palme-
iras, Grêmio e Flamen-
go para chegar ao seu 
quinto título na compe-
tição. 

O título contradiz o 
que muitos torcedores 
alegavam e não acre-
ditavam no escrete 

celeste. Durante o 
Campeonato Brasilei-
ro, o time mineiro, 
vinha com altos e bai-
xos. A defesa não era 
confiável e o ataque 
não era eficiente. Por 
isso, boa parte da tor-
cida não acreditava 
que o Cruzeiro che-
gasse a final da Copa 
do Brasil. O time foi eli-
minado da Copa da Pri-
meira liga numa dispu-
ta de pênalti. Então, o 
torcedor cruzeirense 
t inha mui to pouca 
esperança de chegar a 
final. 

O Cruzeiro mudou. 
Mano Menezes, che-
gou a prometer a torci-

da em público que o 
Cruzeiro não levaria 
mais três gols em um 
jogo. Venceu o Palme-
iras num jogo eletri-
zante, pois as duas 
equipes jogam quase 
da mesma forma. Ven-
ceu o Grêmio nos pêl-
natis no Sul e foi para a 
final contra o Flamen-
go. 

O time carioca, com 
investimentos milioná-
rios, mas devido da 
data da aquisição dos 
atletas, alguns pude-
ram ser  inscritos na 
competição. Deixando 
o Flamengo cauteloso 

, menos agressivo e 
tecnicamente mais fra-
co. O jogo no Maraca-
nã, mostrou um equilí-
brio muito grande entre 
as equipes, por isso, o 
Cruzeiro veio para 
Belo Horizonte com 
um empate garantido e 
com a confiança de 
mais um título no seu 
curriculum. Jogar em 
casa, é jogar com um 
jogador a mais, a torci-
da faz a diferença.

O jogo foi frio, calcu-
lista e longe do que as 
equipes poderiam mos-
trar, tratando-se de 
uma final. 

A diferença foi entre 
Muralha e Fábio. Não 
se esquecendo que as 
cobranças por parte do 
time do Cruzeiro foram 
impecáveis. Muralha 
escolheu o seu canto 
direito para todas as 
cobranças. Não deu 
certo. Mesmo as bolas 
que foram em direção 
ao lado direito de Mura-
lha, foram no ângulo ou 
a meia altura com mui-
ta categoria. Por isso, o 
time do Cruzeiro se 
sagrou Penta Cam-
peão da Copa do Bra-
sil.
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Luciano Huck, Nizan Guanaes, Armínio Fraga e Abílio Diniz criam o
«Fundo Cívico» com o objetivo de eleger de 70 a 100 deputados 
A intenção é eleger políticos de opinião e de graduação universitária.  Transformando e melhorando o nível do Congresso Nacional,  já em 2018

O apresentador Glo-
bal não esconde o seu 
interesse pela política 
e assuntos de interes-
se da nação brasileira.

O DEM está inte-
ressado em formalizar 
o mais rápido possível 
a filiação de Huck no 
partido. Mas, Huck 
tem uma simpatia pelo 
PSDB, que deve ser o 
partido de filiação do 
apresentador.

A criação do ‘Fundo 

Cívico’, é uma grande 
iniciativa para fazer 
frente aos políticos 
que aí estão, e dá con-
dições a universitári-
os, já filiados, e que 
queiram se candidatar 
a deputado federal, já 
nas eleições de 2018. 
Daí, a criação do ‘Fun-
do’. Para que os novos 
candidatos tenham 
condições financeiras 
de disputar o pleito. 

Segundo a revista 

Fórum, é eleger de 70 
a 100 deputados fede-
rais, ainda em 2018. 

O ‘Fundo Cívico’, 
não seleciona partido, 
Qualquer filiado de dife-
rentes siglas poderão 
fazer parte desse time 
como candidato. Não 
se sabe ainda qual o 
critério para a escolha 
dos candidatos. O Lan-
çamento irá acontecer 
essa semana em São 
Paulo. 

É diferente e ines-
perado. Pois, enfren-
tar os medalhões de 
Brasília com fundo par-
tidário é muito difícil. 
Com isso, política da 
corrupção está se alas-
trando cada dia mais. 
Fazer frente a essa cor-
ren te  su ja  e  sem 
escrúpulos  com reais 
condições de disputar 
uma cadeira no parla-
mento, é sem dúvida 
uma questão que traz 

esperança ao povo bra-
sileiro. Uma iniciativa 
inesperada e pouco 
a s s i m i l a d a ,  p o r 
enquanto. Pois, trata-
se de quatro empresá-
rios que irão investir 
pesado e dinheiro não 
deve faltar no Fundo. 

O Congresso Naci-
onal está à beira de 
aprovar o Distritão, só 
não se sabe ainda o 
valor que cada deputa-
do e  senador irá rece-

ber para campanha 
nas eleições de 2018. 
Para enfrentar toda 
essa sujeira que se 
apresenta aí, só com 
muito dinheiro tam-
bém. Pode estar nas-
cendo aí,  uma corren-
te do primeiro de mui-
tos ‘Fundos Cívicos’ 
que pode mudar não 
só o nível dos políti-
cos, mas os políticos 
do Brasil.

100 anos de Marista em Varginha. Câmara
Municipal da cidade, presta sua homenagem 

A Câmara Munici-
pal de Varginha reali-
zou, na noite do dia 
(26), no Teatro Mestri-
nho, a solenidade de 
entrega da Comenda 
do Mérito Legislativo 
ao Colégio Marista 
pelos 100 anos da pre-
sença Marista em Var-
ginha, atendendo a 
uma proposição do pre-
sidente da Câmara, 
vereador Zacar ias 
Piva.

A cerimônia aberta 
ao público contou com 
a presença de autori-
dades civis e militares, 

pais, educadores, ex-
alunos, estudantes, 
amigos, familiares e 
comunidade em geral.

Além do presidente, 
Zacarias Piva, tam-
bém estiveram na ceri-
mônia, representando 
a Câmara de Vargi-
nha, os vereadores: 
Buiú do Ônibus, Dele-
gado Celso Ávi la , 
Dudu Ottoni, Joãozi-
nho Enfermeiro, Leo-
nardo Ciacci, Zilda Sil-
va e Zué do Esporte.

Durante o uso da 
palavra os membros 
da mesa, alguns deles 

ex- alunos do colégio 
destacaram a atuação 
do Marista em Vargi-
nha que através da 
educação e do conhe-
cimento leva a religio-
sidade, a cultura, o 
caráter, a personalida-
de e a formação do 
homem como pessoa 
humana.

Em seu discurso de 
justificativa à comen-
da que foi aprovada 
p o r  u n a n i m i d a d e 
pelos vereadores de 
Varginha, o presidente 
da Câmara Municipal, 
Zacarias Piva discor-

reu sobre a biografia 
dos irmãos Maristas e 
do fundador do Colé-
gio Marista São Mar-
celino Champagnat. 
“Os irmãos Maristas 
conceberam todo o 
espírito de São Marce-
lino numa vontade úni-
ca de servir os menos 
favorecidos, de atra-
vés do conhecimento 
levar também a religi-
osidade, a cultura, a 
formação do homem, 
da pessoa humana, 
do caráter e da perso-
nalidade. Me sinto 
extremamente feliz e 
honrado em poder par-
ticipar dessa justa 
homenagem”, desta-
cou.
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Prefeitura de Varginha na caça ao
mosquito da dengue em toda a cidade

A Prefeitura de Var-
ginha, está no comba-
te em definitivo ao mos-
quito da dengue. Na 
ú l t ima semana de 
setembro, foram reali-
zadas várias coletas 
de lixo de  pneus, 
móveis velhos, lonas 
jogados em terrenos. 
No bairro São Sebas-
tião foram recolhidos 7 
caminhões de lixo em 
apenas um dia. A Pre-
feitura tem uma parcei-
ria com o Tiro de Guer-
ra em Varginha, mas a 
população precisa ter 

consciência e fazer 
também a sua parte. 
Foram retirados 35 
pneus, e materiais que 
não tem mais serven-
tia. 

Varginha, foi no pas-
sado um município 
com um alto índice de 
dengue. A administra-
ção atual, se propôs a 
brigar contra esses 
números e conscienti-
zar a população sobre 
o perigo da doença. 
Por isso, os números 
atuais, são um dos 
menores no estado, 

mas não tem como se 
dispersar, principal-
mente, a população. A 
irradicação por por 
completo é quase que 
impossível. Há um 
ciclo do mosquito para 
sua reprodução. No 
verão e no período das 
chuvas o mosquito se 
reproduz mais intensa-
mente. Por isso, esse 
trabalho e essa preo-
cupação do povo terá 
de ser constante. Tem 
de ser um ritual diário 
na vida dos munícipes 
e da prefeitura. 

Vereador Zacarias Piva pede prorrogação
de prazo para contribuinte aderir ao Refis

O presidente da 
Câmara Municipal de 
Varginha, vereador 
Zacarias Piva, apre-
sentou uma indicação 
solicitando à Prefeitura 
que prorrogue o prazo 
para adesão ao Pro-
grama de Regulariza-
ção Fiscal – Refis, que 
concede descontos de 
40% a 100% nos débi-
tos com a Prefeitura.

A data limite para os 
contribuintes aderirem 

ao programa é o dia 15 
de outubro. “O prazo 
estabelecido é curto e 
pode prejudicar as 
pessoas que não têm 
conhecimento desse 
b e n e f í c i o .  E s s e 
programa é mui to 
importante, tanto para 
elevar a receita da 
Prefeitura quanto para 
os cidadãos que que 
querem quitar seus 
débitos, mas precisam 
do desconto”, disse 

Zacarias.
Na indicação, o 

vereador completa, 
so l i c i t ando  que  o 
prazo de adesão seja 
prorrogado até o mês 
de dezembro. “Os 
contribuintes podem 
aproveitar o décimo 
terceiro para quitar a 
dívida e começar o 
ano com seus débitos 
com o Município em 
dia”, concluiu.

EM DEFESA DO LEÃO
O leão é um dos ani-

mais mais magníficos 
criados por Deus, pois 
é forte, ágil, corajoso e 
não se intimida em 
enfrentar um adversá-
rio, é chamado de o 
Rei das Selvas. Além 
do fato de ser o rei dos 
animais, tem imagem 
de justiça e lealdade. 
Não é à toa que o pró-
prio Senhor Jesus Cris-
to é chamado de O 
Leão da Tribo de Judá. 
Até aí tudo muito coe-
rente.

O que não é bom 
para a imagem do leão 
é que nossa instituição 
a r r e c a d a d o r a  d o 
imposto de renda tem 
usado indevidamente 
sua imagem, pois o 
que menos se vê em 
seus atos são justiça e 
lealdade. 

Dent re  a lgumas 
incoerências, a mais 
evidente que destaca-
mos é a tabela do 

imposto de renda, que 
está totalmente desa-
tualizada há mais de 
20 anos, e essa defa-
sagem já supera os 
80%.

Em um levanta-
mento realizado pelo 
Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal , 
mostra que a tabela do 
Imposto de Renda foi 
corrigida em apenas 
109,63% desde 1996, 
ou seja, menos da 
metade da inflação 
acumulada o período, 
que foi de 283,87%.

Se  a  t abe la  do 
imposto de renda fos-
se corrigida de acordo 
com a inflação durante 
todos esses anos, a fai-
xa  de  isenção do 
imposto de renda para 
este ano de 2017 seria 
de R$ 3.460,50 e não 
de R$ 1.903,98. 

Importante ressal-
tar, que a instituição 

imposto sobre a renda, 
não por enriquecimen-
to, mas pela atitude 
intencional da institui-
ção em aumentar sua 
arrecadação. Além da 
inclusão de novos con-
tribuintes do imposto 
de renda, ela acaba 
onerando ainda mais 
os que já eram contri-
buintes.

Cabe destacar que 
em 1996 apenas 5% 
da população brasilei-
ra estava obrigada a 
fazer a declaração de 
imposto de renda, já 
em 2015 esse percen-
tual passou para 13% .

Para se ter uma ide-
ia no ano de 1996 
foram entregues à 
R e c e i t a  F e d e r a l 
8.038.076 de declara-
ções de imposto de 
renda com uma arre-
cadação 13 Bilhões de 
Reais. Já em 2015 
f o r a m  e n t r e g u e s 
27.865.994, com uma 
a r r e c a d a ç ã o  d e 
Imposto de Renda Pes-
soa Física no valor 
de121 Bilhões de rea-
is.

Com as informa-
ções mostradas fica 
claro que a imagem do 
Leão não está sendo 

a r r e c a d a d o r a  d o 
imposto de renda, que 
quer se mostrar justa e 
leal utilizando-se da 
imagem de um leão, 
se beneficia de uma 
manobra capciosa, 
pois quando não se 
reajusta corretamente 
a tabela do imposto de 
renda, está incorrendo 
em aumento de impos-
to.

É triste vermos a 
figura de um belíssimo 
animal tendo sua boa 
reputação envolvida 
com uma instituição 
que não respeita o dire-
ito dos seus contribu-
intes, e sobrecarrega 
ainda mais o cidadão 
com aumento indireto 
de imposto.

Infelizmente não há 
nenhuma perspectiva 
de mudança de postu-
ra desta instituição, e a 
cada ano que passa 
mais pessoas estão 
obrigadas a recolher o 

utilizada pela repre-
sentação da justiça e 
lealdade, como ele é 
visto por todos os ani-
mais da floresta. Ele 
está sendo utilizado 
por sua força e pelo 
medo que o Leão que 
é capaz de impor.

Qual seria o animal 
mais apropriado para 
representar a institui-
ção arrecadadora do 
imposto de renda? 

A Sanguessuga, tal-
v e z ,  q u e  e m b o r a 
pequeno, tem a capa-
cidade de chupar o 
sangue sem provocar 
dor, dispõe de vento-
sas nas extremidades 
anterior e posterior do 
corpo, com as quais 
suga o sangue. Algu-
mas dispõem ainda, 
de mandíbulas, com 
as quais abrem inci-
sões na pele dos indi-
víduos dos quais chu-
pam além do sangue, 
e outros líquidos orgâ-
nicos. Características 
que faz lembrar a sen-
sação que se tem 
quando é retirada par-
te da renda do contri-
buinte a título de reco-
lhimento do imposto 
de renda. Mas o fato 
de não ter aparência 

que cause medo e o 
fato de não causar dor, 
descredencie este ani-
mal. Uma vez que para 
alguns, para não dizer 
para a maioria, a par-
cela do imposto é bas-
tante dolorida.

Seria a Hiena, cujos 
filhotes já nascem de 
olhos abertos e já pos-
suem dentes e é muito 
comum dois filhotes 
recém-nascidos luta-
rem até a morte de um 
deles, o que lhe garan-
te a sobrevivência. O 
que comprovaria o ins-
tinto agressivo e vio-
lento das hienas. Nes-
se caso, o contribuinte 
seria o irmão vencido.

O u t r o s  a n i m a i s 
poderiam ser citados, 
mas é difícil nominar 
um, sob pena de ser 
injusto com a figura do 
animal, como está sen-
do injusto com a ima-
gem do Leão. 
Por: Helbert Lúcio 
Melo e Lucinéia Bahia 
Lopes Ribeiro.


