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Eleições: Uma reviravolta no Congresso como nunca se viu 
no passado. Nas urnas, o povo deu a resposta 

Congresso Nacional - Brasília

Foi uma surpresa? 
Não, não foi surpresa. 
Nas mídias, nas redes 
sociais, nos jornais, 
nas revistas e na TV, o 
povo já cobrava e 
pedia um novo Brasil. 
É o Brasil que o brasi-
leiro quer? Não, ainda 

não é o Brasil que o 
brasileiro quer ver no 
futuro. Mas é um gran-
de começo. Uma revi-
ravolta no Congresso 
Nacional, foi a maior 
mudança de todos os 
tempos na formação 
do Congresso. Dos 

513 deputados eleitos, 
240 deputados são 
novos. Foram banidos 
da política brasileira, 
quase 100% dos depu-
tados envolvidos em 
alguma operação na 
Polícia Federal que os 
definiam como corrup-

tos ou suspeitos. 
No Senado Federal, 

54 dos 81 senadores, 
tentaram a reeleição e 
muitos voltaram para 
casa sem a reeleição. 
Muitos deles estão à 
caminho de Curitiba. 
Grandes caciques polí-
t i cos  não  t i ve ram 
sucesso nas eleições 
2 0 1 8 .  R o b e r t o 
Requ ião ,  Romero 
Jucá, Edson Lobão, 
Chico Alencar, Eunício 
Oliveira, Vanessa Gra-
ciotin, Cássio Cunha 
Lima, Cristovam Buar-
que, Darcísio Peronti e 
Magno Malta, não esta-
rão no senado de 
2019. 

Renovação, esse 
foi o desejo do povo. 
Experimentar novos 
polí t icos para que 
aconteça o que não 
aconteceu. 

Em Minas Gerais, 
veio a grande reposta 

que o povo brasileiro 
queria sacramentar. A 
derrota de Dilma Rous-
s e f f  e  F e r n a n d o 
Pimentel. Dilma Rous-
seff, queria ser avalia-
da nas urnas, pois 
para ela tudo foi um gol-
pe. Assim, também, foi 
Fernando Pimentel, 
que começou a sofrer 
um impeachment na 
Assembleia Legislati-
va Mineira, foi a televi-
são pedir para ser ava-
liado nas urnas. Os 
dois foram surpreendi-
dos pela vontade do 
povo. Ela amargou um 
quarto lugar, tentando 
uma vaga no senado, 
e Fernando Pimentel, 
não conseguiu nem ir 
para o segundo turno 
das eleições à gover-
nador de Minas Gera-
is. Os mineiros solidifi-
caram o que aconte-
ceu em 31 de agosto 
de 2016, quando Dil-

ma Rousseff sofreu o 
impeachment no Con-
gresso Nacional. 

O segundo turno 
será no dia 28 de outu-
bro, data em que o 
povo brasi leiro irá 
escolher o novo presi-
dente do Brasil. Bolso-
naro, vem como uma 
válvula de escape a 
tudo que aconteceu na 
política durante este 
últimos dez anos. Diz o 
que o povo quer ouvir, 
vai de encontro aos 
anseios da população. 
Do outro lado, um par-
tido que diz em seu dis-
curso que irá consertar 
o Brasil que vem há 
mais de dez anos erra-
do, mas se esquece 
que o poder de mais 
de dez anos, foi deles, 
eles arruinaram o país 
e querem consertar a  
própria incompetên-
cia. 

Brasil tem definidos os 10 melhores 
cafés cereja descascado de 2018

Já estão definidos 
pelo júri internacional 
do Cup of Excellence – 
Brazil 2018 os dez 
melhores cafés brasi-
leiros do tipo arábica 
cereja descascado 
(preparados por via 
úmida). Nesta catego-
ria, a "Pulped Natu-
rals", o concurso rece-
beu 37 amostras na 
fase final, avaliadas 
por 29 juízes - a maio-
ria deles internaciona-
is - que estão no Brasil 
para as avaliações do 
concurso. 

O Cup of Excellen-
ce – Brazil 2018 é o 
principal concurso que 
analisa a qualidade do 

café nacional e que 
gera grandes expecta-
tivas no mercado inter-
nacional  de cafés 
especiais. Para os pro-
dutores vencedores, 
representa valoriza-
ção de sua produção 
pelo atestado de quali-
dade que o concurso 
proporciona, além de 
maior rentabilidade, 
como ocorreu no ano 
p a s s a d o ,  q u a n d o 
sacas premiadas che-
garam a ser leiloadas 
por mais de R$ 50 mil. 
Para o mercado inter-
nacional, é a oportuni-
dade de compra de 
cafés especiais com 
qualidade garantida, 
acima de 86 pontos. 
"São cafés que têm 
consistência e que 
mantiveram a qualida-
de em todas as pro-
vas, com equilíbrio 
entre os atributos", 

explica a juíza brasilei-
ra Cecíl ia Megumi 
Sanada.

O Cup of Excellen-
ce – Brazil 2018 rece-
beu cerca de 1.000 
amostras de produto-
res de café arábica de 
diferentes partes do 
Brasil. Após a apura-
ção na fase nacional, 
77 seguiram para a 
fase internacional, que 
aconteceu no dia 21 
de outubro, em Gua-
xupé, no Sul de Minas 
Gerais. A Cooxupé e a 
SMC Specialty Coffe-
es são as anfitriãs.
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O Brasil foi coman-
dado pelo PT desde 
2003 quando Lula foi 
eleito presidente do 
país pela primeira vez. 
Governou por dois 
mandatos e indicou Dil-
ma Rousseff para ser 
sua sucessora. Ven-
cendo a primeira e a 
segunda eleição, colo-
cou o Brasil diante de 
uma crise financeira 
jamais vista até então. 
Foi retirada do gover-
no através de Impe-
achment em agosto de 
2016, assumindo seu 
vice, Michel Temer. Foi 
simplesmente, uma 
c o n t i n u i d a d e  d o 
g o v e r n o  p e t i s t a , 
entrou para cumprir os 
dois anos que lhe res-
tavam. 

Nos últimos meses 
do governo de Dilma 
Roussef, o Brasil amar-
gou 14 milhões de 
desempregados, mais 
os cortes nos investi-
mentos sociais. A cai-
xa preta foi aberta e 
chegou ao povo os des-

vios de dinheiro, propi-
na e corrupção envol-
vendo desde o ex-
presidente a diretores 
fi n a n c e i r o s  e  e x -
presidentes do Partido 
dos Trabalhadores.

Chegaram as elei-
ções de 2018. A Rede 
Globo argumenta o 
brasileiro “Que Brasil 
você quer para o futu-
ro?”. Dos 5570 municí-
pios brasileiros, ape-
nas 27 deles não tive-
ram participação no 
quadro. Ou seja, isso 
serviu para mostrar 
que o brasileiro está 
conectado de Norte a 
Sul. A tecnologia foi a 
pedra no sapato de 
políticos e partidos 
envolvidos em mano-
bras ilícitas. 

O povo respondeu 
nas urnas e abraçou a 
causa de que “O Brasil 
é nosso e não dos polí-
t icos”. Houve uma 
mudança no Congres-
so Nacional de 240 
novos deputados fede-
rais. No senado, das 

54 cadeiras, 11 delas 
são de novos senado-
res. 

Dilma e Fernando 
Pimentel disseram 
que queriam ser avali-
ados nas urnas. O 
mineiro respondeu 
imediatamente ao pedi-
do dos dois petistas. 
Ela amargou um quar-
to lugar com apenas 
14% dos votos e não 
conseguiu uma cadei-
ra no senado pelo esta-
do de Minas Gerais. 
Com Pimentel não foi 
diferente. Ele obteve 
apenas 21% dos votos 
e não conseguiu nem 
ir para um segundo tur-
no nas eleições para 
governo de Minas. 

Ou seja, o povo 
quer uma renovação 
total e a saída dos polí-
ticos que não repre-
sentaram o povo e 
n e m  t r a b a l h a r a m 
visando a nação em pri-
meiro lugar. Acredita-
mos que seja apenas o 
começo.

 Acesse:  Web rádio 
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Voto consciente muda cor do Brasil
Após 16 anos comandado por um partido o povo resolveu mudar o voto

Vice-prefeito e  secretários municipais 
são homenageados pela Câmara de 
Vereadores

No dia 18, durante a 
reinauguração da Gale-
ria de ex-presidentes 
da Câmara Municipal 
de Varginha, o vice-
prefeito Vérdi Melo e 
os secretários munici-
pais de Governo, Car-
los Honório Ottoni Júni-
or, de administração, 
Sérgio Takeish e de 
Agricultura, Marcos 
Paiva Foresti, e o dire-
tor superintendente da 
Fundação Cultural, 
Leandro  Acayaba, 
foram homenageados 
p e l a  p r e s i d ê n c i a 
daquela casa, sob o 
comando do Vereador 
Leonardo Ciacci, que 

entregou uma foto e 
um livro com a história 
da Câmara para cada 
um.

Familiares dos ex-
presidentes da Câma-
ra, a começar por 
Major Matheus Tava-
res, também participa-
ram da solenidade que 
ocorreu no Plenário da 
Câmara e contou com 
as presenças dos vere-
adores Leonardo Ciac-
ci, Dudu Ottoni, João-
zinho Enfermeiro, Zil-
da Silva, Zacarias Piva 
e Delegado Celso, 
além do ex-prefeito 
Eduardo Ottoni. “Fica-

mos emocionados e a 
nostalgia tomou conta 
dos nossos corações, 
ao relembramos nossa 
trajetória nesta Casa 
de Leis onde iniciei na 
política exercendo três 
mandatos de Verea-
dor,  sendo dois como 
p r e s i d e n te .  H o j e , 
fazendo parte da gale-
ria, revivi a história de 
grandes nomes que 
fi z e r a m  p a r t e  d o 
desenvolvimento de 
Varginha. Parabéns a 
presidência da Câma-
ra por essa iniciativa 
que vem agregar valor 
ao Poder Legislativo.

Câmara Municipal de Varginha

Pesquisas colocam Bolsonaro como novo 
Presidente do Brasil

Os Institutos de Pes-
quisas mudaram do pri-
meiro para o segundo 
turno. Se Bolsonaro só 

ganhava de Haddad 
por uma diferença de 2 
pontos percentuais. 
Agora, as pesquisas 
dão 59% das inten-
ções de voto ao Capi-
tão e 37% para Fer-
nando Haddad. 

Pesquisas não são  
um referencial para 

saber o que acontece-
rá no dia 28. Este ano, 
o descrédito das pes-
quisas se deu pelos 
percentuais e candida-
tos eleitos e não elei-
tos. Além daqueles 
que foram para  o 
segundo turno. Entre 
si, elas divergem.
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Especialista dá dez dicas para prevenir
o câncer de mama

Controlar o peso, praticar esportese diminuir o consumo de carnes
vermelhas são alguns cuidados citados por Michelle Mendes, 
nutricionista oncológica.

Durante todo o mês 
de outubro entidades 
de saúde se unem em 
prol da conscientiza-
ção, prevenção e diag-
nóstico precoce do 
cânce r  de  mama. 
Doença que represen-
ta quase 30% dos diag-
nósticos de cânceres 
feitos anualmente, no 
Brasil, segundo o Insti-
tuto Nacional de Com-
bate ao Câncer José 
Alencar Gomes da Sil-
va (Inca).

A p r o v e i t a n d o  a 
data, a nutricionista 
funcional e oncológi-
ca, Michelle Mendes, 
da Aliança Instituto de 
Oncologia, separou 

dez dicas para preve-
nir a doença.
1- Controle seu peso 
dentro do limite consi-
derável saudável.
2- Pratique atividade 
física regularmente.
3- Consuma diaria-
mente frutas e verdu-
ras variadas.
4- Diminua o consumo 
de carnes vermelhas e 
processadas.
5- Dê preferência para 
carnes brancas como 
frango e peixe.
6- Reduza o consumo 
de alimentos gorduro-
sos e frituras. Substi-
tua por alimentos gre-
lhados e cozidos.
7- Acrescente na sua 

alimentação alimentos 
integrais e busque 
reduzir o consumo de 
açúcar e carboidratos 
refinados.
8- Evite o consumo de 
bebida alcoólica.
9- Diminua o sal e ali-
m e n t o s  r i c o s  e m 
sódio. Dê preferência 
para ervas naturais 
como alecrim, oréga-
no, manjericão, coen-
tro, cebolinha, etc.
10- Evite o consumo 
desnecessár io  de 
suplementos alimen-
tares. Busque alcan-
çar as necessidades 
nutricionais através da 
alimentação.
   (Objetiva Com e Ass)

O Rei de Copas - Cruzeiro hexacampeão da Copa do Brasil
O único bi-campeão consecutivo da Copa do Brasil

Copa do Brasil ou 
Copa do Cruzeiro? 

O time hexacam-
peão da Copa do Bra-
sil é o primeiro time 
que ganhou dois títu-
los seguidos da com-
petição com muita 
competência, diga-se 
de passagem. 

Mesmo com a má 
intenção do VAR e das 
arbitragens, o Cruzei-
ro não tomou conheci-

mento de seus adver-
sários. Ganhou todos 
os jogos fora de casa. 
Foi injustamente reti-
rado pela arbitragem e 
pelo VAR da Copa 
Libertadores, o Cruze-
iro mostrou sua superi-
oridade desde o come-
ço da Copa. Superiori-
dade clara encima do 
Corinthians, desde o 
jogo no Mineirão em 
que o Cruzeiro ganhou 

por 1 x 0. Com a vanta-
gem do empate, era só 
administrar e esperar 
o curingão vir pra cima 
e jogar nos contra-
ataques. Mas não foi 
bem assim. O time 
mineiro jogou de igual 
para igual com o time 
do Parque São Jorge 
no Itaquerão. Fechou 
o meio de campo e 
marcou em cima. Jad-
son só viu a bola quan-

do foi bater o pênalti 
arrumado pelo VAR e 
com a má intenção do 
juiz em confirmar o 
pênalti. Aquilo não foi 
pênalti nem na escola 
primária de arbitra-
gem. 

O Cruzeiro abriu o 
placar aos 28 minutos 
do primeiro tempo com 
Robinho, e após o 
empate do Corinthi-
nas, o time paulista foi 
para cima para tentar 
levar o jogo para os 
p ê n a l t i s .  M a s  s e 
esqueceu que o Cru-
zeiro tem um ataque 
mortal. Num contra-
ataque, Raniel passa 
c o m  a ç ú c a r  p a r a 
Arrascaeta que,  com 
muita frieza e catego-
ria faz o gol que sela a 
vitória e dá ao Cruzeiro 
o sexto título.

M a n o  M e n e z e s 
mostrou porque está 
no Cruzeiro há mais de 
dois anos. Foi um 
estrategista que soube 

colocar suas peças 
como num jogo de 
xadrez, no lugar certo, 
d e  a c o r d o  c o m  a 
necessidade e a fragi-
lidade do time adver-
sário. O xeque-mate 
veio naturalmente. 

A Copa do Brasil 
2018, foi a Copa dos 
milhões. O Cruzeiro 
emboçou 61,9 milhões 
de reais de prêmio des-
de que começou a sua 
participação nas oita-
vas de final. Foi o mai-
or prêmio já pago a 
uma competição de 
futebol na América Lati-
na. E para arrematar, a 
raposa está na fase de 
grupos da  Copa Liber-
tadores 2019. Para se 
ter uma idéia da grana, 
ficou assim distribuído 
os 61,9 milhões: Nas 
oitavas de final o Cru-
zeiro colocou nos seus 
cofres R$ 2,4 milhões. 
Nas quartas de final, o 
time colocou no por-
quinho (aquele cofre 

de moedas infantil), 
mais R$ 3 milhões. Na 
semi-final, foram mais 
R$ 6 milhões. Na final, 
R$ 50 milhões. Isso é 
que é encher o cofre 
tão rápido. Será que 
d á  p a r a  c o m p r a r 
alguns reforços para 
2019?

Foi um título mere-
cido, com grana ou 
sem grana. O time 
mostrou que sabe 
jogar e como jogar 
com adversários diver-
sos. Cada jogo é uma 
marcação diferente 
uma tática diferencia-
da. 

O Cruzeiro do ano 
que vem não será o 
mesmo deste ano. 
Mas, com certeza, irá 
melhorar e muito com 
dinheiro em caixa. Os 
reforços virão sem a 
preocupação financei-
ra de anos atrás e, 
mesmo assim, apre-
senta um futebol deste 
nível. Parabéns!



Página 04 Edição 044

Projeto Brasileirinhos
Choro Nas Escolas e Praças chegou ao final dia 22

O projeto "Brasileiri-
nhos: Choro nas Esco-
las e Praças" cami-
nhou para sua quarta e 
última apresentação  
com show musical na 
Estação Ferroviária, 
no dia 22 de novem-
bro, durante o 5ª da 
Boa  Mús i ca ,  com 
entrada gratuita.

R e a l i z a d o  p e l o 
músico e professor de 
música Leonardo Sou-

za Lopes, com o patro-
cínio da Inter Aduanei-
ra, através da Lei Muni-
cipal de Incentivo à Cul-
tura da Prefeitura Muni-
cipal de Varginha, com 
apoio da Fundação 
Cultural de Varginha,  
o “Projeto propôs levar 
ao público de Vargi-
nha, em espetáculos 
gratuitos, a cultura do 
choro(música instru-
mental brasileira) .

Varginha é Campeã Regional 
do JIMI no Vôlei feminino

três partidas por três 
sets a zero. Os con-
frontos foram contra 
as equipes de São 
João Del Rey, Congo-
nhas e Perdões.

Com o troféu nas 
m ã o s ,  a  e q u i p e 
va rg inhense  es tá 
classificada para a 

Neste final de sema-
na a equipe de vôlei 
feminino de Varginha 
sagrou-se campeã da 
etapa Regional do 
JIMI - Jogos do Interior 
de Minas Gerais.

A equipe, comanda-
da pelo técnico André 
Pereira, venceu as 

etapa Estadual do 
JIMI, que acontecerá 
em Uberlândia no mês 
de novembro.

A equipe de André 
Pereira tem se tornado 
uma das melhores 
equipes de vôlei do 
estado de Minas. 

Os títulos são cons-
tantes e o trabalho é 
intenso no vôlei vargi-
nhense. A equipe parti-
cipou de um torneio 
internacional e ficou 
em quarto lugar, repre-
sentando o Brasil na 
competição.

O vôlei masculino 
também vem brilhan-

do nas competições.
 Os atletas das equi-

pes Sub 15 e Sub 17 
participaram do 3º Fes-
tival (Etapa Final) do 
Campeonato Sul Mine-
iro de Vôlei, na cidade 
de Passos nos dias 12 
e 13.

As duas equipes 
venceram todas as par-
tidas desta etapa e 
garantiram o vice-
campeonato Sub 15 e 
o título de campeão 
Sub 17.

Parabéns aos atle-
tas e aos técnicos que 
se dedicam integral-
mente ao vôlei.

Nova Escola Municipal que está sendo construída
no Carvalhos recebe visita do Prefeito Antônio Silva

Acompanhado do 
vice-prefeito Vérdi 
Melo, de secretários 
municipais e do Procu-
rador Geral do Municí-
pio, Dr. Evandro San-
tos, o Prefeito Antônio 
Silva esteve em visto-
ria na obra da Escola 
Municipal que está sen-

do construída no bair-
ro Carvalhos, nos mol-
des da inaugurada no 
bairro de Fátima, que 
já está com cerca de 
8 0 %  c o n c l u í d a , 
entrando na fase de 
acabamento, coloca-
ção de pisos, sanitári-
os, pintura, tudo para 

atender a comunidade 
e s c o l a r  d a q u e l a 
região, no Ensino Fun-
damental.

A nova Escola conta 
com 12 salas, bibliote-
ca, ginásio poliesporti-
vo e salas multiuso. 
Um investimento de 
R$3.400.000,00, que 
atenderá às necessi-
dades da comunidade 
escolar dos bairros 
Carvalhos, Novo Tem-
po e Cruzeiro do Sul e 
adjacências, que pode-
rá usufruir das moder-
nas instalações com o 
conforto de estarem 
perto de suas casas.

Participaram da visi-
ta o Chefe de Gabinete 
do Prefeito, Márcio 
Erbst, os secretários 
de Tur ismo, Barry 
Charles, de Adminis-
tração, Sérgio Takeis-
hi, de Habitação, Fran-
cisco Graça de Moura, 
de Saúde, Mário Terra, 
o vereador Buiú do Ôni-
bus e o comandante 
da Guarda Civil Muni-
cipal, Gerson Trinda-
de. Nem PT, nem PSDB. Zema

é a bola da vez nas elições
Pesquisas de intenção de voto colocam Romeu 
Zema no Palácio da Liberdade em 2019

O povo  mine i ro 
resolveu desarticular 
de vez da velha políti-
ca. Resolveu retirar da 
briga pelo Palácio da 
Liberdade em 2019 o 
governo de Fernando 
Pimentel do PT. Ele-
geu um segundo turno 
diferente e com gran-
de surpresa, pois às 
pesquisas à época, 
não davam a Romeu 
Zema nem a Segunda 
colocação e ele che-
gou em primeiro lugar 
com o senador Antonio 
Anastasia com mais 
de 42% dos votos. 

Na pesquisa Ibope 
(não confiável), está 
com 66% das inten-
ções de voto contra 
41% de Anastasia. 

O Ibope, foi o que 
mais errou em todo o 
Brasil em suas pesqui-
sas. Em Minas Gerais, 
Dilma Rousseff, que 
foi candidata a uma 
cadeira no senado 
pelo estado, tinha 29% 

das intenções de voto. 
Ela amargou um quar-
to lugar com apenas 
14% dos votos. Como 
explicar isso? Pode-
mos analisar que foi 
uma pesquisa furada e 
de indução que o povo 
mineiro não se deixou 
levar. Nas intenções 
de voto para presiden-
te o Ibope dava a cinco 
dias da elição, Bolso-
naro com 30% da inte-
ção de voto. Bolsonaro 
teve 46% dos votos no 
primeiro turno. 

No segundo turno,  
o Inst i tuto Paraná 
aponta Bolsonaro com 
69% das intenções de 
voto. No Ibope ele tem 
dez pontos percentua-
is a menos. 

Será que o eleitor 
muda de opinião tão 
rapidamente assim do 
dia para a noite, ou é 
um erro de pesquisa e 
indução? Em quem 
confiar?

A imprudência continua matando nas estradas de Minas Gerais 

Segundo a PRF, as 
ultrapassagens em 
locais proibidos são as 
responsáveis por aci-
dentes fatais. 

Os veículos se cho-
cam na maioria das 
vezes de frente cau-
sando estragos irrepa-
ráveis e até mesmo a 
morte. Os feriados são 

campeões de aciden-
tes, principalmente em 
Minas Gerais. O con-
dutor acha que sabe 
tudo e o tempo é seu 
amigo. Aí, é que mora 
o perigo. os automóve-
is tem limites e o moto-
rista desconhece os 
limites, levando-o à 
morte.  

 Anuncie
    aqui

35 - 3221-0556
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Prefeitura de Varginha inaugura Unidade de 
Saúde do bairro Novo Tempo

A Prefeitura de Var-
ginha inaugurou no 
dia, 11, a Unidade de 
Saúde “Enfermeira Sel-
ma Maria Tobias”, loca-
lizada no bairro Novo 
Tempo, que irá aten-
der  aos moradores 
dos bairros Novo Tem-
po, Carvalhos e Cru-
zeiro do Sul.

O r ç a d a  e m  R $ 
750.000,00, a nova 
UBS conta com uma 
equipe do Programa 
Saúda da Famí l ia 
(PSF), composta por 
uma enfermeira, uma 
técnica de enferma-
gem, um médico de 
família, uma agente de 
saúde, uma profissio-
nal de limpeza e uma 
recepcionista, que terá 
o apoio de um Núcleo 
Ampliado de Saúde da 
Família (NASF), que 
inclui uma psicóloga, 

uma fonoaudióloga, 
uma nutricionista e 
uma assistente social.

No local serão ofe-
recidos os seguintes 
serviços e atendimen-
tos  à população: ativi-
dades de promoção à 
saúde e prevenção de 
doenças; acompanha-
mento das famílias e 
pessoas em todos os 
ciclos de vida, com con-
sultas médicas e de 
enfermagem; educa-
ção em saúde com gru-
pos específicos de 
usuários; pré – natal; 
acompanhamento do 
crescimento e desen-
volvimento de bebês e 
crianças; coletas para 
exame preventivo de 
câncer de colo de úte-
ro; curativos; retiradas 
de pontos; administra-
ção de medicamentos 
e nebulização em sala 

própria e testes rápi-
dos, além do atendi-
mento odontológico.

A UBS faz  uma 
homenagem a enfer-
meira Selma Maria 
Tobias, falecida Aos 48 
anos, em janeiro de 
2013, após sua luta 
contra o câncer. Uma 
forma de reconheci-
mento  por  toda a 
extensão de sua carre-
ira, pelo êxito na área 
profissional, compe-
tência, profissionalis-
mo e carisma. 

A solenidade con-
tou com s presenças 
do esposo da homena-
geada,  José Cláudio 
Gonçalves Pereira e 
de suas filhas, Carol 
Tob ias  Gonça lves 
Pereira e Gabriela Tobi-
as Gonçalves Pereira, 
além de amigos e cole-
gas de trabalho.

 “Hoje para nós é 
um dia especial, quan-
do estregamos mais 
uma Unidade Básica 
de Saúde, desta vez 
para atender a uma 
região tão populosa 
como a dos bairros 

Carvalhos, Cruzeiro 
do Sul e Novo Tempo”, 
disse o Prefeito Antô-
nio Silva lembrando 
que mesmo diante a 
todas as dificuldades, 
incluindo os atrasos de 
repasses por parte do 
Estado e União, a pre-
feitura tem conseguido 
sobreviver.  “  Hoje 
entregamos esta uni-
dade, mas já inaugura-
mos nessa região um 
CRAS, um Centro de 
Educação Infantil e 
agora estamos conclu-
indo as obras e uma 
grande escola de Edu-
cação Infantil”, decla-
rou o prefeito que ao 
final saudou a família 
da  homenageada, 
enfermeira Selma Tobi-
as.

Saudando as auto-
ridades presentes, os 
servidores e em espe-
cial os moradores da 
região, o vice-prefeito 
Verdi Melo falou da ale-
gria de compartilhar 
este mento feliz com a 
comunidade que rece-
be um local que dará o 
atendimento merecido 

por todos. ‘Enquanto 
grande parte dos muni-
cípios estão parados, 
nós caminhamos na 
contra mão de direção, 
t r a b a l h a n d o  p a r a 
melhorar a vida das 
pessoas. Nossa admi-
nistração é séria, aqui 
se se paga fornecedor, 
aqui se paga servido-
res, e aqui se  realiza 
obras”.

Mário terra, secre-
tário municipal de Saú-
de, agradeceu a equi-
pe da Semus e da 
UBS, “que não mediu 
esforços para entregar 
a comunidade um ser-
v iço de qual idade 
c o m o  e s t a  U B S .  
Falou da homenagem 
merecida e enfermeira 
Selma. “Todos que tra-
balham na saúde são 
merecedores de reco-
nhecimento”.

Já o presidente da 
Câmara, vereador Leo-
nardo Ciacci cumpri-
mentou a prefeitura 
pela inauguração de 
mais numa UBS que 
certamente fará a dife-
rença para os morado-

res da região,  “a 6ª 
UBS inaugurada este 
ano levando conforto e 
atenção a todos”.

Obras na Saúde
Com esta inaugura-

ção, são seis o número 
de UBS inauguradas 
este ano pela atual 
administração (Cente-
nário, Mont Serrat, Vila 
Mendes, Bom Pastor, 
Imaculada e agora 
Novo tempo). Isso 
sem contar a reforma e 
ampliação do Pronto 
Atendimento do Hos-
pital Bom Pastor, a 
reforma do Centro de 
Oncologia, a constru-
ção de uma sede pró-
pria para o Centro de 
Fisioterapia. Já é uma 
realidade o projeto de 
construção do Hospi-
tal da Criança em uma 
área próxima ao Hos-
pital Bom Pastor que 
fará daquela região 
um complexo na área 
da saúde com desta-
que para o atendimen-
to de traumas, trata-
mento de câncer e 
especialização infantil.

Nesta quarta-feira, 
17,  o vice-prefeito Vér-
di Melo participou na 
sede da Mangels, em 
Três Corações, das 
comemorações dos 90 
anos de implantação 
da fábrica no Brasil, 
onde foi recebido pelo 
Diretor Geral Fábio 
Mazzini e outros exe-

cutivos.
Na oportunidade 

Vérdi ressaltou a traje-
tória da empresa no 
país, que sobreviveu 
às diversas crises ao 
longo desses anos e 
continua oferecendo 
tanto para o mercado 
interno quanto para o 
mercado externo pro-

dutos inovadores e 
competitivos.

“Ademais,  tanto 
aqui em Três Cora-
ções, onde está insta-
l ada  há  43  anos ,  
como nas outras uni-
dades instaladas no 
Brasil, a Mangels des-
taca-se pela geração 
de emprego e renda, 

mas sobretudo pri-
mando sempre pela 
responsabilidade soci-
al”.

Vérdi ainda parabe-
nizou os executivos, 
diretores, funcionários 
e demais parceiros da 
Mangels.

A empresa chegou 
a TCorações em 1976.

Vice-prefeito participa das comemorações dos 90 anos da Mangels no Brasil



Página 06 Edição 044


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

