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O Presidente da 
Repúbl ica ,  Miche l 
Temer, vive um dia a 
dia de matemático  da 
sobrevivência. Pois, a 
cada 24 horas ele con-
tabiliza o que lhe favo-
rece para continuar no 
poder. Se portou, até 
então, como um ver-
dadeiro jurista. Criti-
cou a forma em que o 
questionário elabora-
do pelo Ministro Edson 
Fachin, chegou até ele 
e, em silêncio, o devol-
veu para que os trâmi-
tes fossem feitos na for-
ma da lei .  Talvez, 
Fachin tenha esqueci-
do que o presidente é 
professor da área. 

Por outro lado, Edu-
ardo Cunha, revelou 
em depoimento que 
não foi procurado por 
Joesley Batista em 
nenhuma situação e 
nunca negociou seu 
silêncio com quem 
quer que seja. «Nunca 
foi procurado pelo pre-
sidente e nunca nego-
ciei com Joesley». Se 
Joesley mentiu, cabe 
aí, uma prisão por 
enganar o judiciário, 
não cabe? 

A absolvição da cha-
pa Dilma/Temer, foi 
outra subtração que o 
presidente fez, sendo 
absolvido por excesso 
de provas. É mole! 

Eram tantas as provas 
que ele foi absolvido. 
Não deu para enten-
der o princípio de Gil-
ma r  Mendes .  Po r 
essas e por outras o 
presidente vai sobrevi-
vendo por aparelhos. 
Temer, costuma usar 
uma linguagem jar-
gão, e assim, vai adi-
ando seu dia de Tira-
dentes do mal. Agora, 
já pensa na próxima 
ameaça a sua oxige-
nação. Será Lúcio 
Funaro, o doleiro que 
diz ter material sufici-
ente para estourar de 
vez a presidência da 
república e vários de 
seus seguidores.

  Um ponto a seu 
favor é o apoio político 
que é construído pela 
maioria, isso ameniza 
e muito a pressão 
sobre ele. 

O que vem ator-
mentando mais os 
estados? As finanças.  
Temer tratou imediata-
mente de trocar o apo-
io político por apoio 
financeiro, dando um 
jantar aos comandan-
tes dos estados.  

Com a manutenção 
do PSDB no governo, 
torna-se um gancho a 
mais, mas ainda incer-
to, pois os caras pretas 
tucanos não concor-
dam, mas os homens 

fortes do partido não 
endossam a saída do 
PSDB do governo.

As reformas anunci-
adas por ele devem 
ser aprovadas e pode 
colocá-lo futuramente 
como o presidente que 
teve coragem sem se 
preocupar com a ima-
gem política à frente. 

Se forem aprovadas a 
tempo, o Brasil pode 
reagir,  economica-
mente falando, e pode 
amenizar a crise tem-
porariamente, gerando 
empregos e dando 
estabilidade ao país. 
Será que ele cai? 
Quem vai tirá-lo da pre-
sidência? 

Até quando Temer irá respirar por aparelhos? 

Mondial du Fromage - Tours - França
No concurso mundi-

al de queijos, Minas 
ganha um Ouro, sete 
medalhas de Prata e 
três de Bronze. O con-
curso foi representado 
por 20 países num total 
de 700 produtos. O que-
ijo de Minas, foi classifi-
cado como um dos 
melhores do mundo. 
Os queijos premiados 
foram: Canastra; Quei-
jo do Serro, com casca 
lavada; Queijo dos Ser-
ro com casca ácaros; 

Queijo canastra do 
vale da Gurita;  Queijo 
Canastra de Reinaldo 
Costa; Queijo Kankrej 
de Túlio Madeira; Quei-
jo Santo Casamenteiro 
de Queijos Cruzília; 
Extra curado, produzi-
do por Lúcia do Campo 
das Vertentes; Queijo 
D’Alagoa, produzido 
por Osvaldo Martins.

Este concurso é o 
mais importante do 
mundo na produção de 
queijos. Isto vem mos-

trar a importância de 
Minas e a seriedade  

com que seus produto-
res trabalham.

Decanter World Wine Award 2017
Decanter - Uma das 

maiores revistas tradi-
cionais e respeitadas 
em publicações em 
vinho no mundo, pro-
moveu o Decanter 
World Wine Award 
2017, com a avaliação 
de 17 mil vinhos e jul-
gados por 219 experts, 
sendo 65 mestres na 
área e 20  sommeliers. 

O  v i n h o  M a r i a 
Maria, safra 2015, do 
Trespontano Eduardo 
Junqueira, ganha o 
prêmio de melhor do 
mundo na categoria 
bronze. O vinho tem 
esse nome por causa 
da música de Milton 
Nascimento. Eduardo 

já está de malas pron-
tas para Londres, onde 
receberá a premiação. 
Eduardo destaca a 
importância da parce-
ria com a Epamig,  que 
veio desde a compra 
de mudas, com asses-
sorias técnicas remo-
tas de sua propriedade

Fabrizia Zucherato, 
gerente da vinícula 
Guaspari, explica: « 
“Nosso impulso foi o 
uso das podas inverti-
das, para que pudés-
semos colher uvas no 
meio do ano, pois, só 
assim, poderíamos pro-
duz i r  v inhos  finos 
numa altitude como 
essa, em um país tropi-

cal”. “São 50 hectares 
de parreiras, todas 
plantadas com a tec-
nologia da Epamig. 
Além do prêmio deste 
ano, vencemos tam-
b é m  o  D e c a n t e r 
2016”. O método con-
siste na realização de 
duas podas: uma de 
formação dos ramos 
no mês de agosto; e 
outra de produção no 
mês de janeiro. A infor-
mação é do pesquisa-
dor Murillo Albuquer-
que Regina, da Epa-
mig em Caldas (MG), 
r e s p o n s á v e l  p o r 
desenvolver a iniciati-
va. 

O  v i n h o  M a r i a 

Maria Bel Sauvignon 
Blanc 2015, vencedor 
da categoria bronze, é 
de Três Pontas (MG). 
A uva é plantada na 
fazenda Capetinga, do 
produtor Eduardo Jun-
queira, e processada 
na vinícola experimen-

tal da Epamig em Cal-
das. 

Parabéns, ao Edu-
ardo e a Epamig, pois 
visionar uma planta-
ção de uva na cidade 
de Três Pontas com a 
finalidade de produzir 
vinhos finos, com tem-

peraturas adversas e 
ganhar um prêmio 
mundial de degusta-
ção é motivo de muita 
alegria. Assim, Minas 
vai sendo conhecida 
com a cachaça, Cer-
vejas artesanais, quei-
jos e agora, vinhos.  
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A música que John 
Lennon compôs em 
1971 «Imagine», é con-
siderada pela National 
Music Associantion 
como a música do 
século. Segundo a pró-
pria National Music, 
John deu uma entre-
vista em 1980, um pou-
co antes de ser assas-
sinado, revelando que 
«Imagine» foi inspira-
da em parte no livro de 
arte conceitual de 
Yoko Ono, «Grapefru-
it». Nesta entrevista, 
John, diz que deveria 
ser creditado a Yoko 
Ono a parceria. Tudo 
isso aconteceu quan-
do Yoko foi receber o 
prêmio pela  música 
do século, o anúncio 
veio que ela seria cre-
ditada como parceira 
de John, daqui por 
diante. Yoko Ono, cho-
rou ao receber o anún-
cio e Sean Lennon, 
filho do casal, diz ter 
sido o dia de maior 
orgulho de sua vida.

John, foi assassina-

do por ironia do desti-
no em 08 de dezembro 
de 1980, o DVD das 
gravações do disco 
Imagine, foram publi-
cadas há anos, e não 
há indícios de que 
Yoko tenha sido parce-
ira de Lennon, no pró-
prio DVD, Lennon, sen-
ta-se ao piano e mos-
tra a música e letra fei-
ta por ele a Yoko. Ago-
ra, ao ler um livro ele 
se inspirou na letra, 
não dá a ela o crédito 
da canção, isso na 
minha opinião e de vári-
os entendidos de auto-
ria musical. Voltando 
ao DVD, Yoko se mani-
festa dizendo que «es-
sa era a música que 
Lennon se transforma-
va quando estava com-
pondo-a. Realmente, 
o DVD mostra isso, 
nas atitudes de John 
Lennon. O prêmio foi 
muito bem escolhido 
pela National Music, 
Imagine, soma letra e 
música, numa harmo-
nia sensacional, digna 

de um grande compo-
sitor como foi Lennon. 
Talvez, não exista no 
mundo uma música 
tão direta em relação a 
paz que o mundo tanto 
necessita, principal-
mente, nos dias de 
hoje. Muitos acham 
que John já previa o 
futuro. Não é bem 
assim. É que John nas-

ceu na guerra e foi 
abandonado pelos 
pais. Existe aí, uma 
relação, pessoa ver-
sos fatos. Daí, pode ter 
surgido a letra. A pró-
pria narrativa de vida e 
as letras de Lennon 
mostram claramente 
isso. Há um concomi-
tante entre letra e músi-
ca.

«Imagine» Eleita pela National Music como a
música do século, agora tem Yoko Ono como 
compositora devido a «Grapefruit» 

Museu Dona Beja, em Araxá, irá reabrir em 2018 
por Joaquim Inácio Sil-
veira da Mota, ouvidor 
do rei na época. Foi 
amante de Joaquim 
por doia anos, até que 
o rei D. João VI, o cha-
mou de volta para o 
Rio de Janeiro. Dona 
Beja, acumulou fortu-
na nestes anos em 
que prestou seus ser-
viços ao ouvidor. Com 
a ida de Joaquim para 
o Rio, Dona Beja resol-
veu voltar para Araxá. 
Não tinha uma boa 
reputação em Araxá, 

principalmente, por 
parte das mulheres. 
Então, construiu uma 
bela casa e montou na 
um luxuoso bordel, 
conhecido como a 
«Chacará do Jatobá». 
Assis Chateaubriand 
fundou a Instituição 
em sobrado colonial 
de dois pavimentos, 
localizado no centro 
de Araxá. O museu 
será restaurado e aber-
to ao público em 2018, 
no 145º aniversário de 
Dona Beja.

Dona Beja, nasceu 
em Formiga no ano de 
1800. Foi para Araxá 
em 1805 onde residiu 
por muitos anos. Era 

muito bonita e chama-
va a  a tenção dos 
homens causando 
inveja nas mulheres 
da  cidade. Foi raptada 

Novo CD com músicas
inéditas dos Paralamas
está pronto e chega no
mercado em agosto

Para os amantes do 
rock brasileiro dos 
anos 80, vem aí um 
presente e tanto. O 
novo CD dos Parala-
mas do Sucesso deve 
chegar as lojas em 
agosto. O último CD 
da banda foi gravado 
em 2009. Este é o 21º 
CD da banda e o 13º 
com músicas inéditas. 
O CD foi mixado em 
Los Angeles nos Esta-
dos Unidos com o 
acompanhamento do 
baixista Bi Ribeiro con-
forme foto acima. O 
trio é formado por 
Hebert Vianna, João 
Barone e Bi Ribeiro. 
Os  Pa ra lamas  do 
Sucesso é uma das 
bandas mais  bem 
sucedidas do rock bra-
sileiro dos anos 80. 
E m p l a c o u  v á r i o s 
sucesso e implantou 
uma nova forma de 
fazer rock no Brasil. 
Tem músicas diferen-
ciadas que dão a ban-
da um destaque não 
só no Brasil, mas em 
toda América Latina. 
Sucessos como:  Vital 
e sua Moto, Alagados, 
Lanterna dos Afoga-
dos, Meu Erro, Melô 

do Marinheiro, Óculos, 
Quase um Segundo, 
Lourinha Bombril, Aon-
de quer que eu vá, Cui-
de Bem do Amor, Ela 
Disse Adeus, Tendo a 
Lua, Me Liga, e La Bel-
la Luna, fizeram dos 
Paralamas uma das 
maiores bandas de 
rock nacional. Por 
onde passa, a venda 
de ingressos para 
assistir seus shows é 
total. Já fez várias apre-
sentações no Rock in 
Rio. São três músicos 
dedicados e preocu-
pados com a qualida-
de e direcionamento 
do sucesso da banda. 
Por isso, Os Parala-
mas tem lugar garanti-
do na história da músi-
ca e do rock brasileiro. 
Sinais de Sim é uma 
das músicas novas do 
trio que também inclui-
ram no CD, Cuando 
P a s e  e l  Te m b l o r, 
sucesso da banda 
argentina  Soda Ste-
reo. A foto acima é do 
produtor Mário Calda-
to Jr e Bi Ribeiro, bai-
xista da banda desde 
seu início. Vem coisa 
boa por aí.
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Governo amplia prazo e idade na
vacinação contra HPV 

Com a medida do 
governo federal, meni-
nos  de 11 a 15 anos já 
podem ser vacinados. 
Ela está disponibiliza-
da no SUS.

Com isso, o gover-
no espera imunizar 
3,3milhões de adoles-
centes com meta de 
proteger 80% dos 7,1 
milhões de meninos e 
4,3 milhões de meni-
nas. 

A vacina funciona 

estimulando a produ-
ção de anticorpos espe-
cíficos para cada tipo 
de HPV. A proteção con-
t ra  a  in fecção vai 
depender da quantida-
de de anticorpos pro-
duzidos pelo indivíduo 
vacinado e a sua per-
sistência durante um 
longo período de tem-
po.

A duração da imuni-
dade conferida pela 
vacina ainda não foi 

determinada, principal-
mente pelo pouco tem-
po em que é comercia-
lizada no mundo, des-
de 2006. Na verdade, 
embora se saiba que 
ela oferece ótima pro-
teção ? dão que a torna 
a mais importante novi-
dade surgida na pre-
venção à infecção pelo 
HPV?, ainda é preciso 
d e t e r m i n a r  o  s e u 
impacto no longo pra-
zo, do ponto de vista da 
saúde pública, sobre a 
incidência e a mortali-
dade do câncer de colo 
do útero.

Em países como a 
Austrália, que adotam 
a vacinação desde 
2007, conseguiram 
reduzir substancial-
mente os casos de ver-
rugas genitais e de 
l e s õ e s  p r é -

cancerígenas no colo 
do útero.

É importante desta-
car que a vacina con-
tra HPV não substitui a 
realização regular do 
exame de citologia, 
Papanicolau (preven-
t i v o ) .  A p e s a r  d e 
menos comum, outros 
tipos de HPV não con-
templados na vacina 
podem causar o cân-
cer de colo do útero.-
Doenças que a vaci-
na previne

O HPV (vírus do 
papiloma humano, na 
sigla em inglês) infecta 
cerca de 80% da popu-
lação sexualmente ati-
va. Existem mais de 
100 tipos que atingem 
os seres humanos, 
dos quais aproxima-
damente 40 afetam o 
trato genital.

Eles são classifica-
dos em oncogênicos 
(que podem causar 
câncer) e não oncogê-
nicos (que causam ver-
rugas genitais). Entre 
os oncogênicos, des-
tacam-se dois: o 16 e 
18, responsáveis por 
cerca de 70% dos 
casos de câncer de 
colo do útero e pela 
maioria dos casos de 
câncer em outros síti-
os anatômicos, como 
boca, anus, pênis, vagi-
na e vulva. Os tipos 6 e 
11, não oncogênicos, 
são a causa de 90% 
das verrugas genitais. 

O governo pede 
aos pais que levem 
seus filhos para vaci-
nar.

Governo pretende viabilizar
medicamento contra sífilis

O surto de sífilis no 
Brasil tem causado 
apreensão na popula-
ção, desta forma o 
governo busca uma 
solução rápida para 
restabelecer a produ-
ção de penicilina, usa-
da para o tratamento 
de sífilis.

"O governo prepara 
solução para o abaste-
cimento de medica-
mentos que são funda-
mentais. Temos uma 
epidemia de sífilis por 
falta de penicilina. Pre-
cisamos dar solução, 
viabilizar economica-
mente a produção des-
se medicamento", afir-
mou o ministro da Saú-
de, Ricardo Barros, 
após part icipar de 
encontro com empre-
sários do setor na 
sede da Fiesp, na cida-
de de São Paulo.

O Ministério da Saú-
de aguarda a definição 
da estima de preços a 
novos medicamentos 
para fazer o reajuste 
de remédios não pro-
duzidos no País. Além 
disso o ministério vem 
cobrando agilidade à 
Anvisa na aprovação 
dos novos medica-
mentos. "Esperamos 
que novas tecnologias 
sejam aprovadas e 
colocadas à disposi-
ção da população", 
comentou o ministro 
Ricardo Barros.

Entre 2014 e 2015, 
os registros aumenta-
ram 32,7% em adul-
tos, 20,9% em gestan-
tes e 19% sífilis congê-
nita em bebês. Pelos 
cálculos atribuídos ao 
Ministério da Saúde, o 
aumento está em tor-
no de 202%.

Seja nosso parceiro
O primeiro jornal impresso
     e digital da cidade

(35) 3221-0556 ou
(35) 99987-2718

Campeonato

Brasileiro
O campeonato bra-

sileiro, apesar de lon-
go, já começam a des-
tacar os melhores 
times da competição e 
provavelmente a cami-
nho do título. Como 
sempre foi desde a era 
de pontos corridos. 
Surpresas positivas e 
negativas sempre vão 
existir, como é o caso 

de Corinthians, Grê-
mio, Palmeiras e Fla-
mengo. Sempre fala-
mos que futebol para 
ter um diferencial nos 
dias de hoje, tem que 
ter dinheiro. Este ano 
não está sendo bem 
assim, com exceção 
do Flamengo. O Grê-
mio está com um plan-
tel 70% da sua base. 

Vem realizando uma 
bela competição e pos-
sui o melhor jogador 
do brasileirão,  Luan. 

O Corinthians, não 
fez investimentos em 
relação ao time que 
veio do campeonato 
paulista, e faz um 

começo de campeona-
to fantástico, com cara 
de campeão. 

O Flamengo acaba 
de comprar Everton 
Ribeiro, campeão pelo 
Cruzeiro em 2013/14. 
É um grande investi-
mento, principalmen-
te, se Everton estiver 
jogando o que sabe 
jogar. 

O  me lhor  cus to 
benefício do brasileiro 

é o Botafogo. Uma 
grande surpresa. Sem 
m e d a l h õ e s ,  v e m 
fazendo uma grande 
Libertadores e um 
grande brasileiro. 

As surpresas nega-
tivas do campeonato 
são: Cruzeiro e Atlético 
Mineiro. O Cruzeiro 
tem um time de 253 
milhões no papel, mas 
não consegue evoluir 
dentro de campo, o 

time não se encontra, 
tem muita dificuldade 
de entrar nas defesas 
adversárias e a falta do 
homem gol. No Atléti-
co, a coisa é pior ain-
da. Se esperava muito 
do time atleticano, e o 
que se vê em campo é 
uma falta de entrosa-
mento, além da quanti-
dade de jogadores que 
vão para o departa-
mento médico.  
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Prefeitura de Varginha inaugurou no dia 
21, obras de revitalização da Escola 
Municipal Cláudio Figueiredo Nogueira

A Pre fe i tu ra  de 
Varginha, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Educação, entre-
gou no dia 21, as obras 
de revi ta l ização e 
reforma da Escola 
Munic ipa l  C láud io 
Figueiredo Nogueira. 

Criada em 1936 
com o nome de Escola 
M u n i c i p a l  P e d r a 
Negra, na Fazenda 
Pedra Negra, em 1976 
passou a denominar-
se Escola Municipal 
J o ã o  U r b a n o  d e 
Figueiredo Filho. A par-
tir de 1991 iniciou gra-
dualmente o atendi-
mento das séries finais 
do ensino fundamental 
– antigas 5ª a 8ª séri-
es.

Em 2004, após um 
processo de nuclea-
ção das escolas próxi-
mas, foi construída 
uma nova sede para a 
Escola João Urbano 
na Fazenda Remanso, 
sendo que após con-

sulta à comunidade, 
passou a denominar-
se Escola Municipal 
Cláudio Figueiredo 
Nogueira.

 Em 2017 foi nuclea-
da, recebendo alunos 
oriundos da E. M. 
Pedro Reghin e da 
E .M .  Masca t i nho . 
Atualmente atende a 
uma demanda de apro-
ximadamente 150 alu-
n o s  d e  e d u c a ç ã o 
infantil ao 5º ano em 
período integral, por 
meio do projeto campo 
integral.

O projeto campo 
integral é resultado do 
apoio da Prefeitura 
Municipal/ Seduc; do 
Governo Federal com 
o programa novo mais 
educação; do Centro 
Universitário do Sul de 
Minas – Unis; e da Coo-
perativa dos Produto-
res de Café especial 
dos Martins – Cooper-
cafem.

Para oferecer mais 

conforto em melhor 
atendimento, a obra 
contemplou as seguin-
tes melhorias: pintura 
geral da escola com 
temas infantis; otimi-
zação dos espaços 
externos, com a pintu-
ra de quadras e jogos 
educativos; reforma 
do parquinho e campo 
de futebol; nova entra-
da com portão e cerca 
em torno da escola 
para maior segurança; 
criação de uma área 
coberta para ativida-
des de recreação, edu-
cação física,  apresen-
tações artísticas e ofi-
cinas do projeto cam-
po integral; cerca da 
horta com sala ambi-
ental; instalação da 
sala de informática 
com  um computador 
por aluno; manuten-
ção na estação de tra-
tamento  de água; 
reforma de portas e 
janelas; e reforma de 
toda rede elétrica.

Prefeitura de Varginha irá
inaugurar o Aterro Sanitário

O que é coleta cole-
tiva?

Coleta seletiva é o 
recolhimento dos resí-
duos orgânicos e inor-
gânicos, secos ou úmi-
dos, recicláveis e não 
recicláveis que são pre-
viamente separados 
na fonte geradora, 
recolhidos e levados 
para o reaproveita-
mento.

 A Coleta Seletiva é 
uma alternativa para 
minimizar o impacto 
da produção maciça 
de lixo que é jogado na 
natureza, uma vez que 
a l g u n s  m a t e r i a i s 
levam muito tempo 
para se degradar. O 
papel leva de três a 
seis meses, o filtro do 
cigarro e o chiclete 
levam cinco anos, a 
lata de aço de cinco a 
dez anos, o náilon 
mais de 30 anos, o 
plástico e o alumínio 
centenas de anos, o 
vidro mais de mil anos 
e a borracha leva um 
tempo indeterminado 
para degradar.

 A Coleta Seletiva 
em Varginha será feita 
por um caminhão pró-
prio que a partir desse 
sábado, 24, começa a 
percorrer junto com 

 V a r g i n h a  s e 
p r e p a r a  p a r a  u m 
momento histórico. A 
inauguração do Aterro 
Sanitário, dia 1º de 
julho, que culminará 
com o início da Coleta 
Seletiva em alguns 
bairros da cidade, que 
foi dividida em cinco 
regiões, incluindo a 
área rural, que além da 
coleta tradicional, terá 
o  r e c o l h i m e n t o 
exclusivo de materiais 
r e c i c l á v e i s  c o m o 
papel, plástico, vidro e 
metal.

 Instalado em uma 
área de 20 hectares, a 
10km do centro de Var-
ginha, na estrada que 
liga Varginha a Carmo 
da Cachoeira, o aterro 
sanitário uti l iza as 
melhores técnicas de 
engenharia para esse 
tipo de obra. Com a ina-
uguração do Aterro, 
ficará definitivamente 
desativado o antigo 
Lixão, localizado no 
ba i r ro  Corcet t i .  O 
secretário municipal 
de Meio Ambiente, 
Joadylson Barra Fer-
reira explica que para 
o  Ater ro  Sani tár io 
serão destinados uni-
c a m e n t e  o s  l i x o s 
domésticos.

um carro de som, os 
bairros onde haverá a 
coleta seletiva. Vale 
ressaltar que as pes-
soas não precisam 
separar o vidro, do 
plástico ou do papel ou 
do metal. “O importan-
te é que esses tipos de 
materiais não estejam 
misturados com restos 
de comidas ou com o 
lixo do banheiro, por 
exemplo”, ensina o 
secretário.

Lixão
A Prefeitura já reali-

zou reuniões com os 
e m p r e s á r i o s  d e 
caçambas, pois a par-
tir do dia 1º de julho, os 
resíduos terão que ter 
uma destinação corre-
ta também.  O lixo 
industrial também terá 
que ser o destino cor-
reto. Para isso, os 
empresários deverão 
entrar em contato com 
a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (Se-
mea), na Prefeitura do 
Centro para obter 
todas as informações 
e realizar o cadastro. 
Portanto, o lixão será 
desativado no dia 30 
de junho e após essa 
data será fechado 
para as providências 
cabíveis nessas locali-
dades, ou seja, não 
r e c e b e r á  m a i s 
nenhum descarte.

 “Pedimos, inclusive 
para a população, que 
agora é a hora de cola-
borar para que real-
mente Varginha avan-
ce mais na preserva-
ção ambiental, por 
isso, as pessoas não 
devem jogar lixo como 
sofá nas beiras de 
estradas ou terrenos 
baldios”, avisa Joady-
lson.
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Traga este cupom até
a loja cambos de Varginha 
e ganhe 20% de desconto
em qualquer formas de 
pagamento

Sempre combina com você

Especializado em moda Plus Size
Alfenas Loja 1: Rua Juscelino Barbosa, nº 1087 - Centro
Fone: (35) 3292-4462
Alfenas Loja 2: Rua Cônego José Carlos, nº 113 - Centro
Fone: (35) 3291-1190
Eloi Mendas: Rua Coronel Horácio Alves Pereira, nº 91 - Centro
Fone: (35) 98876-1784
Varginha: Rua Presidente Antônio Carlos, nº 415 - Centro
Fone: (35) 3221-1783
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ESTA LINDA MULHER ,  chama-se Vanessa 
Capitaneo *( para mim uma semelhança 
muito grande com Maitê Proença), inaugurou  
uma loja super charmosa; a V.Charme, a qual 
lá você encontra, tanto presentes finos, além 
de uma opção muito grande de produtos, 
todos de muito bom gosto Uma mistura de 
artigos  decorativos, que deu muito certo. 
Vale a pena conferir .....No final da Rua santa 
Cruz , próximo ao Colégio Santos Anjos !

Dr. Adrian Nogueira 
Bueno, será o novo 
P r e s i d e n t e  d a 
Associação Médica de 
Va r g i n h a ,  a  q u a l 
provavelmente será 
em possado ao mês de 
julho, e ou de agosto; 
desejo-lhe todas as 
real izações diante 
deste  cargo.  Uma 
pessoa  a l tamente 
a t u a n t e ,  e  q u e m 
sempre acreditou na 
mídia, além de ter uma 
educação altamente 

Quanto a Michel Temer, tem um ditado que diz:

Quem não deve não Teme(r)

Dr. Armando Martins Pinto , de ponta à ponta, 
um reconhecido cardiologista, por toda nos-
sas ̈ bandas¨...sempre atualizado, ou antena-
do as últimas novidades sobre o que envol-
ve, o nosso órgão que pulsa; mesmo quando 
dormimos ¨o coração¨, acabou de chegar de 
um recente Congresso em Washington, nos 
EUA . Consultório lotado, agendamento, se 
não for de extrema urgência: só em setem-
bro!  


