
O DEBATE
EDIÇÃO 018 Sul de Minas, 16 de junho de 2017

Caso haja um aumento do PIB em 2017, 
a agropecuária será responsável por 75%
do crescimento 

A grande notícia nes-
te começo de mês foi o 
crescimento do PIB, 
mesmo sem ser um 
número expressivo  e 
com o desemprego dei-
xando de cair como 
anunciado no mês de 
maio, o Brasil pode ter 
dias melhores à partir 
do segundo semestre 
deste ano. 
O fator responsável 
pela alta do PIB foi  a 
agropecuária e será 
bom um bom tempo. 
Ela tem segurado o Bra-
sil nestes períodos de 
crise. O setor é respon-
sável por 75% deste 
crescimento, números 
divulgados pelo Banco 
Central e pelo boletim 
Focus. Está havendo 
uma inversão na procu-

ra de emprego. As famí-
lias estão deixando às 
zonas urbanas e vol-
tando para o campo, 
onde tem aparecido as 
melhores ofertas. Se 
analisarmos que mui-
tos deles não são for-
mais, o Brasil pode ter 
números mais satisfa-
tórios em relação ao 
aumento de empregos. 
É uma boa notícia, 
pois, o setor ajuda a 
melhorar outros seg-
m e n t o s ,  c o m o  o 
comércio.  

A agropecuária no 
Brasil terá significado a 
peso de ouro. Pois, a 
indústria não dá sinais 
de crescimento, sendo 
atingida de forma brutal 
pela crise política pela 
qual o país enfrenta. 

Os números compro-
vam este fato, pois, os 
dados de crescimento 
de emprego que foram 
gerados no país, 41 mil 
vagas, foram nos muni-
cípios do interior. 

Onde as cidades em 
que a agropecuária é a 
força maior, o comércio 
tem se favorecido por 
tabela. 

Igor Velocico, do Bra-
desco, disse: « Com a 
produção agrícola em 
alta e a inflação em bai-
xa, mesmo com núme-
ros ainda pequenos, 
estamos otimistas».

Já é um motivo de 
alegria e esperamos 
que venha acontecer 
durante o decorrer de 
2017. 

O povo chama de vergonha a votação
da chapa Dilma/Temer no TSE

Após muitas farpas 
entre Gilmar Mendes e 
o relator Herman Ben-
jamin que votou à 
favor da cassação da 
chapa Dilma/Temer, 
seguido por Luiz Fux e 
Rosa Weber, foram 
votos vencidos por 
N a p o l e ã o  M a i a , 
Admar Gonzaga, Tar-
císio Vieira e o presi-

des, queriam usar o 
TSE e jogar o país 
numa out ra  cr ise. 
Segundo ele, não se 
pode ficar trocando de 
presidente a qualquer 
hora e estabelecer 
uma nova crise neste 
país. Justificou seu 
voto dizendo que o 
afastamento do presi-
dente nesta hora, seria 
um caos para a nação. 

Mas o interessante 
é que não houve pro-
testos pelo país. Será 
porque o nome de Dil-
ma e do PT estavam 
envolvidos no proces-
so, pairou sobre a opo-
sição um silêncio inex-
plicável?

dente Gilmar Mendes 
dando o seu voto de 
desempate. Dando 
assim, como improce-
dente o processo de 
cassação da chapa. 

Imediatamente, nas 
ruas e nas redes soci-
ais, começaram os pro-
testos e a indignação 
do povo brasileiro. 

Para Gilmar Men-

O mais novo presidente
da França, governará
com apoio da maioria

O velho continente 
está mesmo mudan-
do. O povo francês  ele-
geu o mais jovem pre-
sidente de seu país 
Emmanuel Macron, 
com apenas 39 anos 
de idade que deve 

governar com o apoio 
da maioria. Provavel-
mente, o República 
em Frente que foi cria-
do a um ano, terá de 
415 a 455 das 577 
cadeiras na Assem-
bleia Nacional, uma 

d i f e r e n ç a  a m p l a . 
Números assim, só foi 
registrado em 1993 
com 472 cadeiras. 
Hoje, há uma grande 
confiança em Macron 
por todos os lados do 
país. O povo francês 
vê em Macron, as tão 
sonhadas mudanças 
no país, principalmen-
te, em relação a cria-
ção de empregos. 
Macron deve lutar con-
tra o terrorismo e a cri-
se da União Europeia. 
A permanência ou não 
da França na zona do 
euro. 

A respos ta  nas 
urnas francesas, dão 
s inais de grandes 
mudanças no velho 
continente. O conser-
vadorismo deve dar 
lugar aos mais jovens. 
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Eterno ídolo do Atlético e do futebol mundial. Reinaldo, até as
torcidas adversárias o reverenciaram. Eis aí, o substituto de Pelé 

Ídolo do Galo e do 
futebol brasileiro, con-
siderado por Pelé, Tos-
tão, Zico, Romário, 
Procópio, Marcelo Oli-
veira e pelos amantes 
do futebol arte de todo 
o mundo, um gênio da 
bola, ele veio a Vargi-
nha prestigiar o evento 
dos Atleticanos e lan-

çar o seu livro, «Punho 
Cerrado»,  que fo i 
escrito por Philipe Van 
R. Lima (seu filho). Foi 
um encontro emocio-
nante, descontraído e 
familiar. Um momento 
único para os presen-
tes. Reinaldo, esteve 
no Via Café Garden 
Shopping na noite que 

antecedeu o evento 
autografando seu livro 
e tirando fotos com os 
amantes do futebol 
que por lá estiveram. 
O jornal «O Debate» 
esteve no Clube Cam-
pestre e numa entre-
vista muita descontraí-
da revela o que Reinal-
do pensa do momento 

por atual do Brasil. 
Pelé disse: « Olha, 

até nisso eu dei sorte. 
Se o Reinaldo fosse 
fisicamente perfeito, 
poderia bem ser capaz 
de  me re legar  ao 
segundo plano». Tos-
tão: «Um dos maiores 
de todos os Tempos. 
Sem Bairrismo».

Reinaldo, como o fute-
bol apareceu na sua 
vida?
Reinaldo: Desde que 
me entendo por gen-
te, sempre estive 
com a bola no pé. 
Não me via sem ela.
E como foi descoberto 
pelo Atlético?
Reinaldo: Eu jogava 
no Pontinovense (ti-
me de Ponte Nova), 
tinha 14 anos. O Atlé-
tico (juvenil), foi fazer 
um amistoso na cida-
de de Ponte Nova 
que era treinada por 
J o ã o  L a c e r d a , 
conhecido como: 
Barbatana. Então, ele 
escutou rumores 
sobre o Zé, como eu 
era conhecido e cha-
mou o Sinval Mar-
tins, diretor do Atléti-
co na época. Aí, foi 
que tudo começou.
A sua carre i ra  fo i 
encerrada precoce-
mente, devido às con-
tusões nos joelhos. 
Foram poucos anos de 
futebol profissional, 
mas que encantaram o 
Brasil e o mundo sen-
do considerado por 
muitos, o novo Pelé. 
Como foi tudo isso 
para você, deixar o 
futebol tão cedo e par-
tir para caminhos total-
mente desconheci-
dos? 
Reinaldo: No mundo, 

estamos sujeito a tudo, 
estamos aqui para 
a p r e n d e r ,  é  u m a 
aprendizagem cons-
tante. A vida me mostra 
muita coisa a cada dia. 
Fui morar na Holanda 
onde fiquei por um 
ano. Voltei, fui deputa-
do Estadual, uma vida 
totalmente fora do fute-
bol. Cheguei a ser téc-
nico de futebol.
E a família, como foi o 
convívio após o fute-
bol?
Reinaldo: Meus filhos 
viveram uma vida 
totalmente diferente 
da minha, eu venho 
de uma família sim-
ples, meu pai era sim-
ples.
E por falar na vida polí-
tica, e o Reinaldo como 
cidadão brasileiro, o 
que acha do Brasil atu-
al?
Reinaldo: Eu acho que 
o Brasil está sendo pas-
sado a limpo. É um 
momento de tristeza 
muito grande tudo 
isso. O povo brasileiro 
é simples e muito 
sociável, temos que ter 
calma. Para mim, é um 
momento de limpeza. 
O Brasil vai mudar mui-
to e na hora em que 
tudo isso acabar. O Bra-
sil será um país muito 
melhor. Do jeito que 
está, não pode conti-
nuar.

Foi realizado no dia 
2 8  d e  m a i o ,  n a s 
dependências do Clu-
be Campestre em Var-
g inha ,  o  segundo 
encontro de Atletica-
nos. «Aqui é Galo».

Foi um evento a altu-
ra de todos, de direto-
res ao mesário que 
estava colhendo assi-
natura dos presentes. 
O grupo tem uma dire-
toria que trabalha para 
realizar o evento, anu-
almente. Estiveram 
presentes, aproxima-
damente, 220 atletica-
nos com suas esposas 
e filhos. O churrasco e 
o chopp, foi digno de 
um grande evento. 

A grande surpresa 
foi a presença do ídolo 
máximo do Atlético 
Mineiro, Reinaldo. 

Descontraído e mui-
to simples, já chegou 
batendo um pênalti. 
Mas, ele consagrou o 
goleiro que o pegou.

Foi um dia de mui-
tas fotos, autógrafos 
nas camisas, bandei-
ras e nos livros que 
estavam à venda para 
quem se interessasse.

 Punho Cerrado, é 
um livro que conta o 
começo com a família, 
a inda  men ino ,  os 
momentos do ex-atleta 
no Atlético e na sele-
ção brasileira. Revela-
ções de jornalistas 

esportivos, críticos da 
área, imprensa televi-
siva, até mesmo, de 
alguns que já não 
estão mais entre nós. 
E  a  reve lação  do 
Punho Cerrado. O por 
quê do Punho Cerra-
do?

Reinaldo revela em 
seu livro que  foi resul-
tado do sistema políti-
co pelo qual o Brasil 
passava. O golpe de 
Estado de 1964 até 
quando  em 1977 , 
resolveu comemorar 
seus gols passando 
uma mensagem e 
representando um pou-
co do que sentia. A sau-
dação Black Power 
dos Panteras Negras 
que surgiu nos Esta-
dos Unidos com o obje-
tivo de lutar pelos direi-
t os  da  popu lação 
negra. 

Parabéns, aos orga-
nizadores do evento, 
não foi um dia qual-
quer. Foi uma come-
moração em alto estilo, 
bem mineiro e bem alvi-
negro. A altura do time 
de Belo Horizonte que 
tem seu nome registra-
do em todo o mundo. 
Grandes jogadores do 
futebol brasileiro come-
çaram no Galo.  Eder, 
Cerezo, João Leite etc. 
Uma placa comemora-
tiva foi oferecida a Rei-
naldo.

A diretoria

O segundo encontro de Atleticanos no 
Clube Campestre foi um grande sucesso
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Andando na Contra-mão,
Trump deixa EUA fora do
acordo de Paris

D o n a l d  T r u m p , 
anunciou a saída dos 
Estados Unidos do 
acordo de Paris sobre 
mudanças climáticas 
alegando que o acordo 
atual não é bom para 
os americanos, que vê 
desvantagens  para os 
EUA, que o acordo atu-
al é para ajudar outros 
países e promete vol-
tar a apresentar uma 
nova proposta que 
seja de interesse de 
sua nação.

Os Estados Unidos 
é o segundo maior pro-
dutor mundial de gás 
de efeito estufa.  Com 
essa atitude o acordo 
com 195 países pode 
acabar. 

Na proposta inicial, 
assinada em 2015, os 
americanos reduziri-
am em 28% a produ-
ção de gás efeito estu-
fa e transfeririam uma 
v e r b a  d e  U S $  3 
bilhões para países 
menos desenvolvidos 
como forma de ajuda 
para lutar contra o 
aquecimento global.

Em sua campanha 

eleitoral, Trump já 
dava sinais que era 
contra a assinatura do 
acordo, alegando que 
é uma enganação cria-
da pela China para pre-
judicar empresas nor-
te-americanas, e já 
tinha anunciado a saí-
da dos Estados Uni-
dos, se eleito.

 O acordo prevê que 
o aquecimento global 
não ultrapasse a 2ºC, 
buscando limitá-lo a 
1,5ºC. 

Trump não está sozi-
nho nesta, há uma car-
ta de intenção assina-
da por 22 senadores à 
favor da saída desse 
tratado. 

Louco é pouco! O 
menino loiro mimado 
não entende nada de 
nada e além de tudo, 
brinca com a saúde do 
planeta como se esti-
vesse brincando de 
boneca. Trump, cada 
vez mais detestado no 
restante do mundo, 
com essa atitude vai 
deixando o EUA, cada 
dia mais afastado dos 
interesses mundiais.

«O Brasil está sendo passado a limpo»
Se Lula for condenado você sabe o 
que pode acontecer neste país?

Apesar  de  toda 
essa instabilidade eco-
nômica causada pelos 
bombardeios da políti-
ca e de políticos brasi-
leiros o Brasil está sen-
do passado a limpo. 
Pois, quando a poeira 
baixar, o País será 
outro. Quanto tempo 
isso levará? Não sabe-
mos. A cada dia apare-
ce um fato novo.

Dizemos isso de 
uma forma geral, pois, 
não só uns tem que 

pagar, mas todos os 
políticos, assessores, 
doleiros e empresários 
que estão envolvidos 
em operações ilícitas 
tem que ser responsá-
vel pelos seus atos.

Se o ex-presidente 
Lula for condenado, o 
mercado financeiro irá 
reagir de forma positi-
va, imediatamente. Os 
investidores estrange-
iros irão ter uma cono-
tação diferente do Bra-
sil. Lula hoje, está res-

pondendo a c inco 
inquéritos diretos e 
c i tados em vár ios 
outros. No caso de 
uma condenação, a 
esquerda iria ter que-
brada sua linha suces-
sória e com poucas 
poss ib i l i dades  de 
obter sucesso com 
outro candidato. 

No exterior, às críti-
cas seriam dirigidas 
ao País, de forma posi-
tiva. Ou seja, o Brasil 
achou o caminho defi-

nitivo contra a corrup-
ção. A confiança iria 
crescer e naturalmen-
te a economia brasilei-
ra iria reagir rápida e 
com solidez. Pois, o 
mundo inteiro tem inte-
resse no mercado bra-
sileiro. Portanto, caso 
a condenação se con-
cretize, podemos afir-
mar que «O Brasil  
está sendo passado a 
limpo».  Dias melho-
res virão!

Cabral leva
14 anos e
dois meses
prisãoO ex-governador do 

Rio de Janeiro, Sérigo 
Cabral, leva 14 anos e 
dois meses de reclu-
são no seu primeiro jul-
gamento por corrup-
ção passiva e lavagem 
de dinheiro. Cabral 
tem mais nove ações 
contra e le e deve 
pegar uns noventa 
anos de prisão no total. 
O juiz Sérgio Moro, 
decretou a sentença 
na manhã dessa Ter-
ça, dia 13. A esposa de 
Cabral, Adriana Ansel-
mo, foi absolvida por 
falta de provas sufici-

entes de autoria e par-
ticipação. Juntamente 
com Cabral, foram con-
denados também: Wil-
son Carlos - Secretário 
de Governo - 10 anos e 
8 meses; Carlos Ema-
nuel - Sócio de Cabral - 
12 anos de reclusão. 
Além da sentença, 
Cabral foi multado em 
5 salários mínimos dia, 
num total de 150 dias. 
Rogério Nora e Clovis 
Peixoto, estão em pro-
cesso colaboração pre-
miada.

STF nega liberdade a
Andrea Neves, irmã do
senador Aécio Neves

O STF nega liber-
dade a Andrea Neves, 
irmã do senador afas-
tado Aécio Neves. A 
corte entendeu que 
Andrea ainda apre-
senta riscos de conti-
nuísmo de novos cri-
mes. Presa desde 
maio, após pedir 2 
milhões de reais a 
Joesley Batista. 

Votaram pela manu-
tenção da pena Luís 
R o b e r t o  B a r r o s o , 
Rosa Weber e Luiz 

Fux. Foram votos ven-
cidos, Marco Aurélio 
Me lo  e  A lexandre 
Morais.

Segundo Andrea, 
ela foi ao encontro de 
Joesley para vender o 
apartamento do irmão 
e que os dois milhões, 
foi um empréstimo con-
traído pelo irmão a 
Joesley, para pagar os 
advogados de Aécio 
Neves na operação 
Lava-Jato.

S e g u i u  p a r a  o 
Min is tér io  Públ ico 
Federal o inquérito 
que apura crimes de 
corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro 
supostamente pratica-
dos pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Sil-
va, na Lils, sua empre-
sa de eventos, pales-
tras e publicações. 
Essa é uma ação que 
deve virar denúncia cri-
minal em Curit iba, 
assim que chegar as 

mãos do juiz Sérgio 
Moro. O delegado Dan-
te Pegoraro, assumiu 
o inquérito no dia 8, e 
encaminhou para a 
Curitiba, aos procura-
dores da Lava-Jato. 
Serão acrescidas ao 
processo as delações 
de  Marce lo  Odre-
b rech t ,  umas  das 
empreiteiras que fatia 
obras na Petrobras. 
Estão envolvidas tam-
bém, OAS, Camargo 
Correia e A. Gutierrez. 

PF encaminha a Procuradoria
inquérito sobre palestras de Lula
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O futebol mineiro perdeu seu maior
diretor de todos os tempos. Eduardo
Maluf, morre aos 61 anos de câncer

Minas, e o futebol 
brasileiro perderam 
neste dia 8, o maior 
gerente de futebol da 
história de Atlético e 
Cruzeiro.

Edua rdo  Ma lu f , 
jogou futsal no Valério 
onde começou o seu 
trabalho como diretor 
de futebol. Em 1998, 
se transferiu para o 
Cruze i ro  para ser 
gerente de futebol e 
logo foi para o Atlético, 

retornando ao Cruzei-
ro em 2001. Daí pra 
frente, foi só alegria. 
Assumiu o cargo de 
diretor de futebol da 
raposa onde conquis-
tou 13 títulos oficiais, 
contratado pelo ex-
presidente Zezé Per-
rela. Era um grande 
entendido de futebol e 
de supostos valores. 
Sabia como ninguém, 
contratar jogadores 
que pudessem dar fru-
tos aos time. Contrata-
va o atleta certo para a 
posição certa. Assim, o 
fez nos dois times 
mineiros. 

Maluf, contraiu um 
câncer em 2016 e se 
afastou do Atlético por 
alguns meses, retor-
nando apenas, em 
janeiro deste ano. 
Mas, a doença voltou a 
aparecer e Eduardo 

Maluf se afastou defi-
nitivamente, não mais 
retornando. 

Eduardo Maluf, foi 
responsável pelo time 
do pela Tríplice Coroa 
Ce les te ,  t í tu lo  só 
alcançado pelo time 
mineiro, até então. Foi 
demitido do Cruzeiro 
em 2010, quando foi 
convidado por Kalil 
para assumir no Atléti-
co a função de diretor 
de futebol. No galo, 
Maluf teve muitas ale-
grias. Foi campeão 
mineiro várias vezes, 
campeão da Copa 
Libertadores. 

O futebol perdeu 
um grande profissional 
, respeitado em todo 
território  nacional. 
Todos nós, Cruzeiren-
ses e Atleticanos pres-
tamos nossa solidarie-
dade a Maluf.

Retaliações ao grupo das
empresas JBS e J&F são
agilizadas por órgãos do
Governo Federal

O Governo Federal 
e sua equipe, estão 
fechando a torneira 
das empresas de Joes-
ley e Wesley Batista. 
Já foram solicitados a 
revisão de negócios 
com o BNDES, o con-
gelamento de financia-
mentos junto ao Banco 
do Brasil e Caixa Eco-
n ô m i c a  F e d e r a l , 
encerramento de con-
trato antecipado pela 
Petrobras da âmbar, 
empresa do grupo, res-

trição a financiamen-
tos junto ao governo e 
bancos privados, par-
celamento da dívida 
com o Funrural, e a 
monstruosa dívida 
com o INSS. E para 
incrementar, a anteci-
pação da MP 784, que 
aumenta o poder de 
punição e irregularida-
des junto no ãmbito do 
Banco Central e da 
CVM (Comissão de 
Valores Imobiliários).

Depois que tudo 

veio à tona, é que se 
toma medidas de fis-
calização e restrição. 
Por qual motivo não se 
realizou às fiscaliza-
ções e suas devidas 
restrições antes da 
bomba estourar? Quer 
dizer que restrições 
aos grandes são ape-
nas quando se atinge 
o governo, como foi o 
caso das delações da 
JBS? Só se cobra dívi-
da quando se é atingi-
do? Está aí, a quebra 
da Previdência Social 
e do BNDES, que tem 
várias empresas na 
mesma situação, só 
que não atingiram o 
governo, por isso, não 
são cobradas. Por quê 
u m a  e m p r e s a  d e 
pequeno porte é per-
seguida pelos Òrgãos 
Federais, enquanto tri-
lhões estão jogados 
ao léu sem interesse 
do governo de retornar 
com esses valores aos 
cofres públicos? Dois 
pesos e duas medi-
das, não é o que acon-
tece na esfera federal. 

Um estádio de 2,3bilhões
em São Petersburgo...

Será que os russos 
aprenderam com os 
brasileiros? A arena 
Zenit custou a reforma 
do Maracanã e o está-
dio do Corinthians, jun-
tos. O estádio demo-
rou 10 anos para ser 
construído, há indícios 
de corrupção e traba-
lho escravo. O projeto 
foi iniciado em 2007 
com previsão de uma 
ano de construção e 

gastos de 6 bilhões de 
rublos, ou seja, R$ 
366,6 milhões. Com o 
p a s s a r  d o  t e m p o 
foram prorrogando as 
datas de inauguração 
e elevando o custo da 
obra. Passou para 
2010, depois para 
2013, mas só chegou 
a ser inaugurado em 
abril de 2017, com um 
custo final  de 2,3 
bilhões de reais. Exis-

tem algumas particu-
laridades que os está-
dios brasileiros não 
tem, como por exem-
plo, a cobertura móvel 
pois, temperaturas do 
i n v e r n o  d e  S ã o 
Petersburgo chegam 
até -10ºc. A cobertura 
se abre por intermédio 
de trilhos que são vis-
tos na parte superior 
do estádio. A parte 
móvel é um plástico 
resistente «ETFE» e 
garante uma tempera-
tura na parte interna 
de 15ºc. Outro diferen-
c ia l  é  o  g ramado  
móvel. Chamado de 
tecnologia «Sliding 
Field», uma estrutura 
com 8 toneladas reti-
ram o campo de fute-
bol para a parte exter-
na do estádio, no caso 
de shows e ventos dife-
renciados.
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Trinta anos de «The Josua Tree» e
o presente é: U2 de volta ao Brasil

Uma das maiores 
banda de Rock and 
Roll do mundo está de 
volta ao Brasil. Acaba 
de ser confirmado. O 
s h o w  v a i  s e r  n o 
Morumbi no dia 19 de 
outubro. A turnê será 
em comemoração aos 
trinta anos do disco « 
The Josua Treee», lan-
çado em 1987 e um 
dos mais vendidos na 
história do rock. Um 
disco clássico que 
mostra a banda em evi-
dência e colocando 
nas paradas, vários de 
seus sucessos que 
são tocados, até hoje, 
nas rádios e nos clips 
de emissoras de TV. 

O U2 é uma banda 

irlandesa e coloca em 
suas canções vários 
episódios sobre a revo-
lução de seu país. 
«Sunday bloody Sun-
day». O tão falado «Do-
mingo Sangrento», 
onde 14 membros da 
inteligência britãnica 
f o r a m  m o r t o s  e m 
Dublin. Em retaliação, 
soldados ingleses abri-
ram fogo contra civis 
que assistiam uma par-
tida de futebol, matan-
do vários inocentes.

A banda irlandesa é 
uma das mais famo-
sas do mundo. Pode 
ser considerada uma 
das poucas bandas 
que tem um estilo pró-
prio e clássico de fazer 

rock. A história da ban-
da é um rechear de 
detalhes com grandes 
p a r t i c i p a ç õ e s  d e 
outros músicos de vári-
os gêneros da musica 
mundial. BB king, foi 
um deles. O rei do Blu-
es era um grande admi-
rador da banda. Assim 
como, Eric Clapton, 
n a d a  m a i s  n a d a 
menos que o maior gui-
tarrista do mundo de 
todos os tempos e o rei 
do Blues branco, como 
é conhecido. Quem 
nunca viu ao vivo, vale 
à pena conferir, serão 
duas horas e meia de 
clássicos do rock, e 
São Paulo está bem 
perto daqui. 

Quem se lembra deles? Art Garfunkel
e Paul Simon

O mundo da música 
pode se surpreender 
novamente. Após uma 
entrevista arrojada e 
sincera à respeito de 
seu ex-parceiro Paul 
Simon, a dupla pode 
se reunir mais uma vez 
e dar ao mundo da 
música mais esse pre-
sente. A dupla que fez 
sucesso no mundo 
inteiro nas décadas de 
60 e 70 com sucessos 
que são considerados 
pelos críticos musica-
is, como uma das maio-
res obras de arte já pro-
duzidas, até hoje, 
como: The Sound of 
The  S i l ence ,  The 
Boxer, Mrs. Robinson, 
El Condor Pasa, Ame-

rica,  e a mais tocada e 
gravada de todos os 
tempos, Bridge Over 
Trouble Water. Fize-
ram sua última apre-
sentação em 2010 nos 
Estados Unidos com 
um show que foi edita-
do em DVD. Garfun-
kel, diz que torce para 
que isso se realize, e 
rápido, enquanto este-
jam vivos. Diz que há 

uma sintonia muito 
grande entre os dois 
quando entram no pal-
co, se for por vontade 
própria, esse show já 
estava sendo trabalho, 
pois daqui à pouco 
poderemos não estar 
mais por aqui. Bem 
que poderia ser verda-
de. Só quem os curtiu, 
sabe o que eles repre-
sentam.

Album com músicas inéditas de 
Chico Buarque de Holanda deve 
sair no segundo semestre deste ano

Um dos maiores 
compositores brasilei-
ros de todos os tem-
pos deve ter seu mais 
novo CD lançado no 
segundo semestre des-
te ano. Chico Buarque, 

apesar de ter se envol-
vido na política e ficou 
um pouco afastado de 
seus fãs pela postura 
de defesa ao PT, volta 
à mídia e com canções 
que estão guardadas 

desde 2011, resolven-
do lançá-las, agora.

Fico eu a me per-
guntar. Será que suas 
letras serão tais quais 
foram na época da dita-
dura? O que será que 
ele irá dizer sobre o 
momento atual do Bra-
sil? Será que ele irá 
colocar sua posição 
pessoal, político parti-
dário, nas mesmas? 
Ou, será um Chico apa-
ziguador e romântico 
deixando a política de 
lado?

Com ou sem políti-
ca, temos que admitir 
que Chico Buarque é 
um grande compositor 
brasileiro. Dono das 
letras mais inteligen-
tes, já apresentadas 
na música popular bra-
sileira. Vamos esperar 
para ver.

Sir Paul McCartney vai fazer 75 anos
e fecha contrato com a Capitol Records
para o lançamento mais um CD duplo

Quando se pensa 
que a idade não nos 
permite mais certos 
a b u s o s ,  s o m o s 
surpreendidos com 
certas notícias. Quem 
vo l ta  aos  S tud ios 
Abbey Road é Sir. Paul 

McCartney, aos 75 
anos de idade. Com 
contrato assinado com 
a Capitol Records, 
Paul McCartney tem 
guardado com sigo, 
u m  n ú m e r o  d e 
músicas inéditas para 

o lançamento de mais 
um CD duplo. Um dos 
quatro cabeludos que 
sacudiu o mundo da 
música nos anos 60 
não deixa a peteca 
cair.  Paul, revela que 
i r á  d i m i n u i r  s u a s 
turnês pelo mundo 
afora, pois a própria 
i d a d e  e  a  v o z  j á 
começam a mexer 
com o organismo. 
M a s ,  n ã o  i r á  s e 
separar dos estúdios e 
p r e p a r a  m a i s  u m 
p r e s e n t e  p a r a  o s 
beatlemaníacos de 
todo o mundo. Vale à 
pena esperar. Dalí 
Paul...
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Canil renomado no Brasil vende filhotes de cães pastores Alemães para 
entregar daqui 40 dias

Nucha vom Chispa

Renomado canil de 
pastores alemães em 
Varginha, proprietário  
de grandes reproduto-
res e campeões pelo 

Brasil, vende filhotes 
para entrega dentro de 
40 dias. Todos já com 
registros, vermifuga-
dos, microchipados e 

vacinados.
General de La Sere-

na é Campeão Brasile-
iro 2013, filho de pais 
alemães, já consagra-

do como grande repro-
dutor no Brasil, foi V4 
na Sieger Brasil 2016, 
(Pai). Nucha vom Chis-
p a ,  i m p o r t a d a  d a 

Argentina é filha de 
pais Alemães. Vice-
siger na Argentina 
uma cadela diferencia-
da com traços e tem-

peramento excelente. 
Vendo em 3 vezes no 
cartão. A primeira na 
reserva. Contato (35) -
99987-2718

General de La Serena -
Campeão Brasileiro 2013

Na segunda-feira, 
19 de junho, a Prefei-
tura de Varginha, em 
parceria com a empre-
sa Myr Projetos Sus-
tentáveis de Belo Hori-
zonte, apresentará à 
população, o diagnós-
tico desenvolvido para 
subsidiar o novo Plano 
Diretor de Varginha. A 
Audiência  Públ ica 
será realizada às 19 h, 
no Theatro Capitólio, e 
será aberta a todos 
que tiverem interesse. 
O documento a ser exi-
bido aborda a situação 
atual de temas essen-
ciais para o desenvol-
vimento do Município, 
tais como: Meio Ambi-
ente; Saúde; Educa-
ção; Esporte; Lazer; 

Assistência Social; 
Transporte; Logística 
Urbana; Energia Elétri-
ca; Telecomunicações; 
Economia; Cultura; 
Café; Turismo; Habita-
ção e Planejamento 
Territorial. Para a con-
clusão dessa etapa do 
trabalho, foram levan-
tados dados a partir de 
pesquisas desenvolvi-
das junto aos acervos 
disponíveis, assim 
como da sistematiza-
ção de informações 
extraídas por meio de 
metodologias partici-
pativas denominadas 
Leituras Técnicas e Lei-
turas Comunitárias, 
r e a l i z a d a s  n e s t e 
semestre com diferen-
tes públ icos e em 

diversos locais de Var-
ginha.

Iniciado no final do 
ano passado, o pro-
cesso de revisão do 
Plano Diretor é uma ini-
ciativa da Prefeitura de 
Varginha em sintonia 
com as diretrizes do 
Estatuto da Cidade 
( L e i  F e d e r a l  n º 
10.257/2001), que ins-
titui a importância e a 
obrigatoriedade da ela-
boração e atualização 
do Plano Diretor Parti-
cipativo para todas as 
cidades brasileiras 
com mais de 20 mil 
habitantes. A partir des-
se contexto, o Plano 
torna-se a Lei Munici-
pal criada para organi-
zar o crescimento do 
município e planejar o 
futuro da cidade, tanto 
para as áreas urbanas 
como para as áreas 
rurais.

Realizada de forma 
técnica, dinâmica e 
democrática, a parce-
ria entre a Administra-
ção Municipal e a Myr 

Projetos Sustentáveis 
tem como objetivo iden-
tificar as principais 
vocações do Município 
de Varginha frente aos 
acontecimentos recen-
tes; pontuar os desafi-
os existentes diante do 
cenário atual, sejam 
eles sociais econômi-
cos ou urbanísticos, e 
propor ações estraté-
gicas de curto, médio e 
longo prazo, conside-
rando as insuficiências 
e potencialidades loca-
is. Segundo Marina 
Paes de Barros, soció-
loga e demógrafa que 
compõe a equipe de 
Belo Horizonte, “Políti-
cas complementares 
como a fiscalização 
efetiva, a educação 
ambiental, patrimonial, 
dentre outras, devem 
s e r  c o n s i d e r a d a s 
como ar t icu lações 
constantes. Só assim 
se tornará viável o ple-
no estabelecimento 
das diretrizes a serem 
estabelecidas pelo Pla-
no Diretor”.

Além de revisar a 
última versão do docu-
mento existente, a 
equipe de elaboração 
do Plano Diretor deve-
rá propor adequações 
às leis que o acompa-
nham como a Lei de 
Perímetro Urbano; a 
Lei de Uso e Ocupa-
ção; a Lei de Parcela-
mento do Solo; o Códi-
go de Obras; o Código 
de Posturas; o Código 
de Meio Ambiente e o 
Plano de Mobilidade. 
Para o Secretário Muni-
cipal de Planejamento, 
José Manoel Maga-
lhães Ferreira “é fun-
damental atualizar e 
disseminar as informa-
ções sobre a realidade 
do município para que 
todo o planejamento 
possa ser feito de acor-
do com as prioridades 
e necessidades da 
população.  Nessa 
perspectiva, a atuali-
zação do amparo legal 
é essencial”.

Com a finalização 
do Diagnóstico, a equi-

pe responsável pelo 
Plano Diretor passa a 
ter o subsídio suficien-
te para a construção 
do novo documento, 
assim como definir as 
adequações legais 
necessárias a serem 
propostas às normati-
vas municipais vigen-
tes.

Para participar da 
fase atual do processo 
de revisão do plano, 
além do compareci-
mento ao Theatro Capi-
tólio no dia 19, a popu-
lação poderá ter aces-
so as informações con-
tidas no site: www.pla-
nodiretordevarginha.-
com.br; ou se comuni-
car com a equipe téc-
nica responsável pelo 
e -ma i l :  p lanod i re-
tor@varginha.gov.br. 
Assim como diz o lema 
central da campanha 
municipal de divulga-
ção do Plano Diretor: 
Participe! Você é peça 
fundamental para o 
futuro da nossa cida-
de!

     Anuncie aqui
Seja nosso parceiro

    O primeiro jornal 
 impresso e digital da
cidade + redes sociais

35 - 3221-0556 e 99987-2718


