
O DEBATE
EDIÇÃO 033 Sul de Minas, 25 de fevereiro de 2018

Escolas de samba que fizeram críticas 
a situação política do país, ocuparam
os primeiros lugares no Rio de Janeiro

Beija Flor - Campeã 2018

desse povo em função 
do momento em que o 
país vem atravessan-
do. 

Todas as escolas 
que fizeram críticas a 
deputados, ao presi-

Críticas do povo bra-
sileiro são reafirmadas 
pelos resultados dos 
desfiles das escolas 
do grupo A do Rio de 
Janeiro, mas não justi-
ficam a comodidade 

dente da república, a 
segurança, a saúde, a 
educação e a situação 
econômica do Brasil, 
tiveram notas que as 
colocaram na disputa 
pelo título de 2018. A 
Beija-Flor (campeã), a   
Paraíso do Tuiuti, vice-
campeã, focaram seus 
enredos e associaram 
suas fantasias na atual 
situação política e eco-
nômica brasileira. Mas 
não podemos deixar 
de criticar o brasileiro 
pela inércia aos pro-
testos, mas que, não 
deixa o carnaval em 
segundo plano.

Ponte levou 30 anos
para ser entregue

A ponte que liga 
Três Corações a São 
Bento Abade e São 
Thomé das Letras 
ficou pronta após 30 
anos do primeiro pedi-
do da população. 

A ponte antiga que 
ligava os três municípi-
os tem apenas uma 
mão, dificultando o 
trânsito e o perigo 
constante na rodovia. 
Por esse motivo os 
usuários e moradores, 
além dos turistas, soli-
c i taram que fosse 
construída uma nova 
ponte de duas vias. 
Isto foi prometido há 
30 anos atrás e só ago-
ra, veio a se concreti-
zar. A obra custou 5 
milhões de reais e pas-
sa sobre o Rio do Pei-
xe LMG-862, foi entre-

gue antes do carnaval 
2018. A antiga ponte 
não foi demolida, ela é 
responsável por vários 
acidentes fatais como 
o de 2013, quando um 
casal em uma moto 
que passava pelo local 
bateu contra um ôni-
bus, os dois morreram 

na o local. 
Passar 30 anos 

para atender um pedi-
do de cidades turísti-
cas como Três Cora-
ções e São Thomé é 
brincadeira! O povo já  
tinha se esquecido da 
data do primeiro pedi-
do. 
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Carnaval, Copa do Mundo e Eleições
Será que o povo faria protesto reivindicando seus direito de cidadão?

Essa é uma pergun-
ta que muitos brasilei-
ros e críticos sociais se 
fazem. Porque o povo 
brasileiro não sai nas 
ruas para reivindicar  
seu direito de cida-
dão? O brasileiro vai 
às ruas durante não 
só, quatro dias, mas, 
às vezes, até por sete 
dias de folia no carna-
val. Mas, reivindicar 
seus direitos de cida-
dão não é a sua praia. 

Este ano, teremos 
mais um grande even-
to futebolístico que é 
outra paixão do povo 
brasileiro, a Copa do 
Mundo. O povo torce, 
vai ao comércio fazer 
suas compras de tudo 
que está ligado a sele-
ção brasileira, se pre-
para dias antes dos 

jogos para torcer por 
mais um título mundial 
brasileiro. 

Em outubro, vem às 
eleições para presi-
dente do Brasil. Esse é 
o passo decisivo para 
o futuro do nosso país 
em um mundo globali-
zado onde a tecnolo-
gia desbancou empre-
gos, mundo à fora. 
Tudo que se faz lá fora 
é visto aqui, e vice e 
versa. As respostas 
são imediatas, como 
num piscar de olhos. 

O povo está enxer-
gando o que está acon-
tecendo no Brasil. A 
política do mensalão 
até os dias de Lava- 
Jato. Será que o povo 
se interessa pela 
nação, como se inte-
ressa por carnaval e 

futebol? 
O Brasil é uma péro-

la preciosa no planeta. 
Em posição geográfi-
ca  privilegiada possui 
uma terra abençoada 
por Deus. O que se 
planta dá. É o país da 
agricultura, porque se 
não fosse assim, com 
toda essa corrupção, o 
Brasil seria uma misé-
ria sem fim. Está na 
mão do povo brasileiro 
a consciência do voto, 
o voto que irá solidifi-
car de vez, o trilhos de 
um país que está ama-
durecendo politica-
mente, lentamente 
sim, mas está. O povo 
precisa buscar a solu-
ção para um Brasil 
melhor e a resposta 
está nas urnas em 
outubro deste ano.

O deputado federal 
Rodrigo Pacheco, foi 
derrotado pelo MDB-
MG e tem caminho cer-
to para lançar sua can-
didatura ao governo 
de  M inas  Ge ra i s . 
Pacheco deverá ir 
para o DEM ou PSDB. 
Ele é o preferido de 
Antônio Anastasia. Há 
um movimento entre 
PSDB e Democratas, 
para que Rodrigo seja 
o candidato opositor a 

Fernando Pimentel 
nas e le ições para 
governador do Estado. 

Disse em entrevista 
ontem o deputado:  
“Vou tomar essa deci-
são por ocasião da 
janela e o que entendo 
da decisão de 19/02 é 
uma formalização des-
sa intenção de parte 
do MDB de entregar o 
par t ido ao PT em 
2018, é uma coisa que 
não concordo e, a se 

confirmar, irei sair do 
partido”, disse. 

“Isso cria um ambi-
ente de insegurança e 
pouca credibilidade. 
Não é possível cons-
truir uma candidatura 
assim na iminência de 
reedição da aliança 
com o PT”, disse. 

A  j a n e l a  p a r a 
mudança de partido, 
abrirá no dia 6 de mar-
ço e irá até o dia 6 de 
abril.

Rodrigo Pacheco deve ir para o DEM 
para se candidatar ao governo de Minas Gerais
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Festival Nacional da Canção abre
inscrições para a sua 48ª edição 
Já são quarenta e oito 
anos de histórias des-
de a primeira edição 
do Festival Nacional 
da Canção, que é res-
ponsável por abrir por-
tas para músicos e 
compositores de todo 
o país, além de contar 
com a participação de 
artistas já consagra-
dos. Este ano as ins-
crições já estão aber-
tas para todos que 
desejam inscrever 
suas músicas no even-
to que é considerado o 
maior festival de músi-
ca do país.

Os interessados em 
concorrer ao cobiçado 
troféu Lamartine Babo 
devem fazer a inscri-
ção até o dia 4 de 
junho por meio do site 
do Fenac (www.festi-
valnacionaldacanca-
o.com.br) ou pelos cor-
reios. O endereço para 
a postagem e mais 
informações sobre o 
evento também pode-
rão ser encontrados 
no site do festival.
De todas as músicas 
inscritas apenas 120 
serão selecionadas 
para as etapas classifi-

catórias que vão come-
çar no dia 27 de julho. 
Este ano, a primeira 
cidade a receber o fes-
tival é São Lourenço, 
no circuito das águas 
(27 e 28/7), logo em 
segu ida  o  even to 
segue para Extrema (3 
e 4/08), São Tomé das 
Letras (10 e 11/08), 
Coqueiral (17 e 18/8), 
Guapé (24 e 25/08) e 
Nepomuceno (31/08 e 
01/09). A grande final 
do festival acontecerá 
em Boa Esperança 
nos dias 6, 7 e 8 de 
setembro.

Leonardo Castilho vai treinar no
Corinthians 

O atleta Leonardo 
Castilho Pereira, da 
natação a SEMEL-
Varginha, foi chamado 
para treinar em uma 
das maiores equipes 
de natação do Brasil, o 
Corinthians. O atleta 
d e  1 4  a n o s  v e m 
colhendo bons resulta-
dos de 1º e 2º lugares 
em diversas competi-
ções regionais e esta-
duais, mas o que o 
levou a ser chamado 
para treinar na equipe 
paulista foram os bons 
índices alcançados. 
Sua melhora de tempo 
no decorrer dos anos 
despertou o interesse 
e olhares da equipe  
que está entre as três 
melhores do país.

O atleta já havia fei-
to clínicas realizada 
pela equipe paulista e 
também teve a oportu-
nidade anteriormente 
de conhecer a estrutu-

nadar no Corinthians 
no final no de 2018 
mas felizmente recebi 
o convite com um ano 
de antecedência. Acre-
dito que poderei me 
desenvolver mui to 
com a estrutura que 
me será oferecida”, dis-
se Leonardo Castilho.

ra do clube. Com isso 
seu interesse se tor-
nou maior e facilitou 
sua ida para a equipe.

 "Me sinto muito feliz 
pois no ano de 2017 fiz 
um treinamento muito 
forte e constante o que 
me possibilitou alcan-
çar os resultados dese-
jados. Pretendia ir 

Cruzeiro ganha 11.000 sócios em 
apenas 50 dias e quer muito mais

A diretoria do Cru-
zeiro Esporte Clube 
está em lua de mel  
com o torcedor. Em 
apenas 4 jogos pelo 
Campeonato Mineiro 
neste ano, já colocou 
mais de 100.000 pes-
soas no Mineirão. 

Por outro lado, a 
nova diretoria de mar-

keting da celeste tem o 
objetivo de chegar a 
marca de 100.000 sóci-
os ainda este ano. 
Esse trabalho vem sen-
do feito junto com a tor-
cida. O resultado já se 
mostra em apenas ses-
senta dias de campa-
nha, mais de 13.000 
novos sócios entraram 

para o cadastro do clu-
be mineiro no ano de 
2018. O Cruzeiro vive 
uma grande fase no 
estadual, é o líder iso-
lado da competição e 
agora, vai começar a 
disputa pelo Tri Cam-
peonato da Libertado-
res das Américas e 
com grande chances. 

Arrascae ta
tem contrato
ampliado no
Cruzeiro  que 
eleva multa 
rescisória

O meia uruguaio  
Arrascaeta teve seu 
contrato renovado e 
agora, tem contrato até 
2021 com o clube mine-
iro. O Cruzeiro, tam-
bém aumentou o valor 
da multa rescisória 
para R$ 120 Milhões 
de Reais  Arrascaeta 
teve seu salário tam-
bém renovado, mas 
não foi divulgado por 
ambas às partes.

O Cruzeiro voltou a 
renegociar com repre-
sentantes do Defensor 
do Uruguai o restante 
do pagamento cobra-

do pelo time uruguaio 
no valor de 1.151 
milhão de euros, ou 
seja, R$ 4.364.185,00.

Arrascaeta foi con-
tratado pelo Cruzeiro 
em janeiro de 2015 e já 
realizou 148 partidas 
pelo time celeste e mar-
cou 36 gols. Foi cam-
peão da Copa do Bra-
sil de 2017, inclusive 
tendo feito o gol de 
empate da raposa con-
tra o Flamengo no jogo 
de ida e conquistando 
o penta campeonato 

nos pênaltis no Minei-
rão. O gol mais bonito 
do meia uruguaio, foi 
contra o América pel 
Quinta rodada do Cam-
peonato Mineiro deste 
ano, num voleio raro e 
certeiro (gol de placa).

Arrascaeta é hoje 
um xodó da torcida e 
um dos principais joga-
dores do atual elenco, 
deve jogar a Copa do 
Mundo pela seleção 
uruguaia e certamen-
te, seu passe elevado 
nas alturas.
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Dr. Marcelo de F. Filardi fala sobre
Bactérias Intestinais não patogências
e patogências 

A título de curiosi-
dade, estudos mos-
tram que metade das 
fezes humanas é com-
posta por restos ali-
mentares, a primeira é 
a água e a outra meta-
de por bactérias. O 
órgão humano que 
contém maior quanti-
dade de bactérias é o 
intestino. 

Cabe ressaltar que 
essas bactérias vivem 
em simbiose com o 
organismo, ou seja, 
equilíbrio. Bactérias 
não patogênicas (que 
não causam doenças) 
e patogênicas (causa-
doras de doenças) em 
situação harmônica. 
Chamamos de disbio-
se intestinal quando 
ocorre o rompimento 
do equilíbrio, neste 
caso, bactérias pato-
gênicas sobrepõem 
aquelas não patogêni-
cas, causando enfer-
midades.

O mecanismo prin-
cipal da ocorrência 
deste desequilíbrio, 
em pessoas suposta-
mente  saudáve is , 
seria a ingestão de ali-
mentos, água, frutos 
do mar contaminados 
pelos patógenos e o 
uso indiscriminado de 
antibióticos que alte-
ram a microbiota (flora 
intestinal).

Entre as bactérias 
pa togên icas  ma is 
comuns causadoras 
de infecções instetina-
is citamos: Samonella, 
Escheria Coli Patogê-
nica, Shigella, Vibrio 
Cholerae, Yersínia, 
Helicobacter, Clostridi-
um Botulinum entre 
outras. Elas podem 
ser detectadas por exa-
mes ou meios de cultu-
ra.

Lembramos ainda 
que, às bases para 
combater esses male-
fícios, consistem em 

medidas de sanea-
mento básico, cuida-
dos na manipulação 
dos alimentos. Outro 
fator de suma impor-
tância seria uma ali-
mentação rica e diver-
sificada em nutrientes  
na tu ra is  r i cos  em 
fibras e antioxidantes. 

O uso de prebióti-
cos e probióticos é de 
grande importância 
para  a  microb io ta 
intestinal. Os prebióti-
cos seriam alimentos 
para bactérias proteto-
ras (não patogênicas) 
e os probióticos seriam 
as próprias bactérias 
protetoras isoladas e 
comercializadas em 
produtos específicos.

Finalizamos ressal-
tando que, as bactéri-
as correspondem em 
menos de 10% das 
infecções intestinais, 
sendo que as viroses e 
parasitoses são os 
m i c r o o r g a n i s m o s 
envolvidos na maior 
parte dessas enfermi-
dades.
 Obs: Neste sucinto arti-
go não citamos paci-
entes hospitalizados 
e/ou imunodeprimi-
dos.
Dr. Marcelo de Figuei-
redo Filardi é especia-
lizado em Gastroente-
rologista e Clínica 
Médica especializada. 
Atua na cidade de Var-
ginha - Minas Gerais.

Hospitais de Minas são referência 
no país em transplante de fígado

Hospital Felício Roxo

Com os casos de 
hepatite fulminante 
causado pela febre 
amarela, o Ministério 
da Saúde incluiu o Hos-
pital Felício Rocho e a 
Santa Casa de Belo 
Horizonte na lista de 
instituições de referên-
cia para os transplan-
tes de fígado.

A t é  o  p r e s e n t e 
momento, o Ministério 
da Saúde já referen-
dou sete hospitais 
entre os estados de 
Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo, 
com o objetivo de ter 
uma força-tarefa, quan-
do houver a necessi-
dade de intervenção 
cirúrgica para trans-
plante do órgão. É 
bom lembrar que a 
hepatite causada pela 
febre amarela pode 

levar a óbito em pou-
cas horas, por isso, a 
intervenção cirúrgica 
deve ser feito o mais 
rápido possível. 

O diretor de Assis-
tência a Saúde da San-
ta casa de Belo Hori-
zonte, Dr. Guilherme 
Riccio, fala dos fatores 
e complicações causa-
dos pela doença: “Di-
ferentemente do qua-
dro de outros pacien-
tes com casos agudos 
de hepatite, há um ris-
co maior quando essa 
inflamação hepática é 
consequente da febre 
amarela, já que há 
complicações renais, 
hematológicas, entre 
outras, que tornam o 
caso complexo, com 
elevado índice de mor-
talidade”.

Já houve casos de 

transplantes bem suce-
didos na cidade de 
Campinas no estado 
de São Paulo.

O doutor e profes-
sor da faculdade de 
Medicina da UFMG, 
Dr.  Agnaldo Soares 
Lima,  é um dos res-
ponsáveis pela inclu-
são da Santa Casa de 
Belo Horizonte no sele-
to grupo de hospitais 
credenciados para os 
transplantes.

A Santa Casa, já 
tem um know-how em 
transplantes de cór-
nea, rim e captação de 
órgãos para doação.

M a r t a  M o u r a , 
gerente do hospital, 
diz que serão realiza-
dos transplantes de 
coração e ósseo, -
aguardando apenas o 
credenciamento.

Com o baixo nível da Represa de 
Furnas devemos ter surpresas na
conta de energia elétrica em 2018

A s  c h u v a s
aconteceram. 
Mas a geração
d e  e n e r g i a
manteve o lago
bem abaixo do
admissível. 

A preocupação com 
o Lago de furnas tor-
na-se muito maior no 
ano de 2018. Os níveis 
chegaram a um pata-
mar bem abaixo do 
mínimo admissível. A 
necessidade de gerar 
energia é prioritário 
aos invest imentos 
turísticos realizados  
ao longo da represa. 
Se 2017, foi um ano de 
seca, 2018 deve ser 
pior ainda. Temos 
mais um mês para o 

e n c e r r a m e n t o  d o 
verão. Mesmo com às 
águas de março, a 
represa deve continu-
ar bem abaixo do espe-
rado. As comportas 
estão abertas e não há 
como elevar o nível da 
represa mesmo com 
constantes chuvas. 

O nível de Furnas é 
o menor de toda sua 
história. Os pescado-
res não sabem mais o 
que fazer, a situação é 
caótica, os hangares 

ao longo da represa 
estão cada dia mais 
vazios, proprietários 
de lanchas, estão ven-
dendo suas embarca-
ções por preços bem 
abaixo de mercado 
para não ter altos gas-
tos com alugueis sem 
poder  usu f ru i r  da 
embarcação. 

Por outro lado, a 
população irá sentir no 
bolso o peso das con-
tas de energia. 
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Prefeitura de Vareginha entrega duas  novas Unidades Básicas de Saúde

Cumprindo mais um  
c o m p r o m i s s o  d e 
governo, a Prefeitura 
de Varginha, por meio 
da Secretaria Munici-
pal de Saúde, entre-
gou neste final de 
semana, sábado, 17, 
duas novas Unidades 
Básicas de Saúde,  do 
Bom Pastor e do Mont 
Serrat.
As solenidades conta-
ram com as presenças 
do prefeito Antônio Sil-
va, do vice-prefeito 
Vérdi Melo, de secre-
tários municipais, vere-
adores, servidores da 
saúde e representan-
tes de classe.

Em seu pronuncia-
mento o prefeito Antô-
nio Silva falou da ale-
gria de entregar estas 
obras para a popula-
ção de Varginha. “Ina-
uguramos recente-
mente as UBSs do 
Centenário e da Vila 
Mendes, entregamos 
a obra de reforma e 
reest ru turação do 
Pronto Atendimento 

do Hospital Bom Pas-
tor, e hoje temos a feli-
cidade de inaugura-
mos estas duas obras, 
cada uma com sua 
característica, mas 
ambas em perfeitas 
condições de atende-
rem os anseios da 
população”, ressaltou 
o prefeito.

Complementando a 
fala do prefeito, o vice 
Vérdi Melo relembrou 
as  inaugurações em 
Varginha como da 
UBS do Centenário, o 
Centro de Fisioterapia 
em anexo à Semel, a 
UBS o Monte Serrat 
há pouco e o momento 
é de reflexão e compa-
r a ç ã o .  E n q u a n t o 
assistimos hospitais e 
policlínicas em estado 
de calamidade alunos 
sem escolas, perce-
bemos que nossa cida-
de é abençoada, pois 
nossas escolas foram 
todas reformadas e 
temos outras em cons-
trução, as policlínicas 
estão funcionando, 

nossos hospitais tam-
bém; isso quer dizer 
que a política depende 
muito da gestão públi-
ca e não de politica-
gem; e o prefeito Antô-
nio Silva tem mostra-
d o  p e r f e i t a m e n t e 
como fazer essa ges-
tão, mesmo com a situ-
ação nacional difícil”.

F i n a l i z a n d o  o 
Secretário Mário de 
Carvalho Terra enfati-
zou o propósito da 
Secretaria Municipal 
de Saúde de priorizar 
a atenção básica para 
evitar casos mais com-
plexos.  “Sabemos 
onde estamos pisan-
do e nosso objetivo é 
sempre melhorar”.
UBS Mont Serrat

Orçada em R$ 600 
m i l  com moderna 
infraestrutura, a UBS 
“Ci rurg iã Dent is ta 
Kátia Diogo Esteves” 
é de porte 1, para uma 
equipe do Programa 
Saúde da Família.  A 
obra foi construída na 
Rua Nelson Freitas, 

para  atender  aos 
3.200 moradores do 
bairro Mont Serrat.

A UBS leva o nome 
da cirurgiã dentista 
Kátia Diogo Esteves, 
filha de Orozimbo Bas-
tos Esteves e Terezi-
nha Diogo Esteves, 
nascida em três de 
julho de 1955 na cida-
de de Alfenas, onde 
passou sua infância e 
juventude e onde   ten-
do concluído o curso 
em 1979.

Quando se graduou 
Kátia foi trabalhar em 
Itajubá, exercendo sua 
profissão com muito 
empenho, onde con-
solidou sua carreira e 
t e v e  d u a s  fi l h a s , 
Kariny (1985) e Krisle-
iny (1988).

Em 1988 mudou-se 
para Varginha ingres-
sando  no  se rv i ço 
púb l i co  mun ic ipa l 
como dentista atuando 
em diversos setores e 
instituições.

Kátia faleceu em 30 
de setembro de 2011, 

aos 56 anos de idade, 
deixando um grande 
vazio ao redor de 
todos que conviviam 
com sua alegria.

A solenidade de ina-
uguração contou com 
a presença de familia-
res de Kátia, suas 
filhas, irmã, amigas e 
seu pai Orozimbo Bas-
tos Esteves, que não 
se conteve com a emo-
ção. “Nunca imaginei 
que aos 90 anos de ida-
de fosse vivenciar um 
momento tão impor-
tante como este, onde 
o nome de minha que-
rida filha é perpetuado 
na história de Vargi-
nha”.
UBS Bom Pastor

O r ç a d a  e m 
R$1.400.000,00, a 
nova sede da UBS do 
bairro Bom Pastor, foi 
construída na Rua 
J o s é  Te i x e i r a  d e 
Resende, parque Boa 
Vista.

De porte III, com 
capacidade para com-
portar três equipes do 

Programa Saúde da 
Família, foi projetada 
para atender morado-
res dos bairros Bom 
Pastor, Boa Vista, Bela 
Vista, Centro, Vila San-
ta Cruz, Vista Alegre, 
Bouganville, Parque 
das Palmeiras, Belo 
Horizonte, Vila Pinto I 
e II.

A UBS faz uma 
homenagem ao médi-
co Dr. José Marcos 
Xavier de Resende, 
filho do Coronel Antô-
n io  Jus t in iano  de 
Resende Xavier, médi-
co–farmacêutico e de 
A n n a  J a c i n t a  d e 
Resende, pai do médi-
co Cardiologista, Dr. 
José  Marcos de Olive-
ira Resende, conheci-
do como Dr. José Mar-
quinho, já falecido, e 
avô do cardiologista 
Dr.  Car los Alberto 
Resende, que partici-
pou da solenidade e 
agradeceu a adminis-
tração municipal pela 
recordação.

Rossano de Oliveira

Veículo oficial da Prefeitura
de Coqueiral é roubado e
deixa prefeito à beira da estrada 

Com destino a Bra-
sília, Rossano de Oli-
veira esperava o pre-
feito de Santana do 
Jacaré na beira da 
estrada para irem jun-

tos a capital Brasileira. 
Mas foi surpreendido 
por assaltantes na BR-
354 em Campo Belo. 
Deixaram o gol e leva-
ram o carro oficial do 
prefeito. Segundo a 

polícia, o gol foi rouba-
do em Boa esperança.

Daqui à pouco, vão 
levar até ambulância 
com o paciente dentro. 
Não há mais limites 
para furtos no Brasil.
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Lula vai a BH lançar sua campanha
para presidente e olhem o que ele
encontra nos postes da Capital Mineira

Se o ex-presidente 
espera encontrar um 
clima favorável e que 
pudesse lhe dar sus-
tentabi l idade para 
uma campanha bem 
sucedida na capital 
ficou decepcionado 
com o que viu. Por 
toda a capital e no cen-
tro da cidade, foram 
espalhados cartazes 
demonstrando assim, 
que o povo mineiro 
não é mais o mesmo 
que ele encontrou 
anos atrás. Todo o 
envolvimento com a 
justiça e denúncias do 
MPF, a Lava-Jato, o Tri-
plex, o Sítio de Atibaia 

e a própria desenvoltu-
ra do seu partido com 
os resultados da eco-
nomia, desfavorecem 
o ex-presidente. 

Nas viagens reali-
zadas por Lula de 
junho do ano passado, 
até dezembro, foi uma 
calamidade por todo o 
Brasil. Além de não ter 
ibope,  às  c r í t i cas 
foram pesadas. 

O povo não é mais 
aquele de 2008 e 
2012. O Brasil quer um 
país transparente de 
verdade. O povo mine-
iro é aquele que deci-
de uma eleição a qual-
quer nível, até mesmo, 

devido ao número de 
eleitores do estado. 
Minas é um estado 
conhecido como um 
dos centros dos gran-
des políticos do país. 
Estão entre os gran-
des políticos do Brasil, 
Juscelino Kubitschek, 
Ta n c r e d o ,  A f o n s o 
Pena e Itamar Franco.  

Apenas os sindica-
listas e MST foram ver 
o ex-presidente no 
palanque. Foi uma 
decepção total para o 
PT e aliados do ex-
presidente. Por isso, o 
caminho de Lula vai 
ser árduo para chegar 
a presidência.

Antonio Anastasia sofre pressão do PSDB 
Nacional e Estadual para ser candidato em Minas

A cúpula do PSDB 
mineiro, não admite 
que o part ido não 
tenha candidato pró-
prio. E o diretório naci-
ona l  dos  t ucanos 
cobram uma chapa de  
ponta com o nome 

tucano.  Mas, há ape-
nas um candidato que 
consegue reunir tan-
tos aliados para des-
bancar o PT, chama-
se Antonio Anastasia. 
Já foi governador de 
Minas e é um dos 

representantes minei-
ros no senado federal 
na atualidade. Anasta-
sia tem tentado colo-
car Rodrigo Pacheco à 
frente e apoiá-lo, jun-
tamente com o seu par-
tido. Mas o PSDB, não 
aceita.  Para piorar ain-
da mais a situação do 
senador, Geraldo Alki-
min cobra a candidatu-
ra do senador mineiro 
a governo do estado. 
Todos sabem que é 
uma chapa muito forte 

para solidificar tam-
bém, o nome de Alki-
min para o Palácio do 
Planalto. O deputado 
federal e presidente do 
PSDB, Minas aguarda 
a  confi rmação  do 
nome de Anastasia 
como candidato ao 
governo do estado. 
Nesta semana serão 
realizadas várias reu-
niões em Belo Hori-
zonte com a participa-
ção da cúpula nacional 
do PSDB, mas o cen-

tro da conversa é a dis-
ponibilidade do sena-
dor. Sávio diz que não 
é a única solução, mas 
a melhor e a que mais 
agrega para Minas.

“Não vamos cami-
nhar em outra direção 
antes de esgotar esse 
debate.  O homem 
público às vezes não 
tem muita condição de 
pensar o que é melhor 
para ele, tem que pen-
sar o que é melhor 
para o conjunto da soci-

edade que representa. 
Quem abraça a vida 
pública sabe que é 
assim”, disse o presi-
dente do PSDB. 

O secretário geral 
do PSDB Marcus Pes-
tana, reiterou sua posi-
ção dizendo que: “Can-
didatura não é só ques-
tão de viabilidade polí-
tica, tem decisões pes-
soais também e não 
existe essa história de 
obrigar ninguém a 
nada.

Alberto Pinto Coelho deixa o PP
após perder a presidência do 
 partido no Estado 

A bruxa está solta 
em Belo Horizonte. 
Alberto Pinto Coelho 
deixa o PP após ter 
sido substituído na pre-
sidência da legenda 
estadual. Toda essa 
conturbada troca de 
comando, refere-se as 
eleições que levarão 

ao Palácio da Liberda-
de. Renzo Braz é o 
novo presidente da 
legenda. 

“Em minha decisão 
está, por um lado, o 
repúdio ao oportunis-
mo e a visão persona-
lista que têm levado 
partidos ao descom-

promisso com sua his-
tória e com aqueles 
que integram as suas 
fileiras, deixando lide-
ranças regionais e 
municipais à mercê de 
interesses congressu-
ais”, disse Alberto em 
carta de desfiliação.

“Como já bem disse 

lho defendia uma apro-
ximação com Márcio 
Lacerda. 

Coelho foi presiden-

o poeta, é tempo de tra-
vessia e se não ousar-
mos a fazê-la ficare-
mos à margem de nós 
mesmos. Aos mineiros 
e mineiras fica o meu 
compromisso perma-
nente e contínuo da 
minha atuação na boa 
política, e do breve 
reencontro”, despe-
diu-se Pinto Coelho.

A bancada nacional 
do PP de Minas quer 
apoiar o deputado 
f e d e r a l  R o d r i g o 
Pacheco (MDB) e Coe-

te da Assembleia por 
duas vezes e vice-
governador de Antonio 
Anastasia.


