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Mais uma denúncia. A
jararaca vai apertar o 
seu pescoço de vez 

Delação de Palocci está 
chegando. Vai sacudir...

Ex-ministro Antônio 
Palocci, já está adian-
tando sua delação pre-
miada, baseado na 
delação da JBS, pois 
acha que a Lava-Jato 
ficou enfraquecida 
com às revelações de 
Joesley Batista.

Palocci fez há pou-
cos dias a troca de  
advogado, justamen-
te, pensando na dela-
ção e contratando um 

profissional que já esti-
vesse no meio. Adria-
no Bretas é o nome 
dele. Adriano, já atuou 
em outros acordos da 
operação. 

Se Palocci susten-
tar o que disse no pri-
meiro depoimento ao 
juiz Sérgio Moro, pode-
mos esperar outra 
bomba na delação do 
ex-ministerio e funda-
dor do PT. Os próprios 

petistas estão com 
receio dessa delação. 

C o m  c e r t e z a , 
Palocci tem muito a 
revelar, tanto do lado 
em que era assessor e 
fundador, no caso o 
PT, quanto do outro 
lado. 

Que houve uma pro-
pina sem limite, disso 
ninguém tem dúvida, 
por isso, empresas pri-
vadas e os políticos de 

Brasília estão receo-
sos com a tal delação. 
Esperamos que, logo 
após sua delação, não 
o coloquem em liber-
dade imediata, colo-
cando-o uma tornoze-
leira e achando que o 
problema está resolvi-
d o .  N e m  m e s m o , 
enviá-lo para os Esta-
dos Unidos, alegando 
risco de morte. 

Mais uma denúncia  
pela força-tarefa da 
Operação-Lava-jato. 
Agora, Lula irá somar 
a t é  o  p r e s e n t e 
momento se acatado 
por Sérgio Moro,  seis 
denúncias, sendo qua-
tro na Lava-Jato. Des-
ta vez, por lavagem de 
dinheiro no sítio de Ati-
baia (SP). O dinheiro 
no valor de R$ 1,02 
milhão foram financia-
dos por Marcelo Ode-
brecht, Léo Pinheiro e 
José Carlos Bumlai. 
Foi também denuncia-

do Fernando Bittar, 
proprietário formal do 
sítio. Segundo o Minis-
tério Público Federal, 
o dinheiro é oriundo de 
contratos das emprei-
teiras na Petrobras, 
repassado com van-
tangens ilícitas ao ex-
presidente. Para o 
MPF, não há dúvida de 
que o sítio de Atibaia é 
de Lula e que Fernan-
do Bittar é um laranja 
nessa história. Lula, já 
é réu em cinco proces-
sos. Posse do triplex 
em Guarujá, financia-

mentos do BNDES 
para Odebrecht em 
Angola, (propinas para 
o Instituto Lula), obs-
trução da lava-Jato, 
por tentar calar Nestor 
Cerveró, e tráfego de 
influência na compra 
de caças Grippen atra-
vés do governo brasi-
leiro e incentivos fisca-
is a montadoras. 
    No seu depoimento 
em relação ao Triplex 
de Guarujá, Lula caiu 
em contradição e deve 
sofrer sua primeira con-
denação. No mesmo 

depoimento, ele deixa 
escapar  sobre a refor-
ma da cozinha do sítio 
e provavelmente, deve 
sofre sua Segunda 
condenação. Segundo 
a Procuradoria da 
República, Lula é o 
real proprietário do 
sítio que foi adquirido 
por meio de José Car-
los Bumlai. Foi adquiri-
do no final do segundo 
mandato  de  Lu la . 
Hoje, existem fotos vei-
culando na internet de 
Lula, Bumlai e Léo 
Pinheiro no sítio.
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Cassação da chapa Dilma/
Temer pode sair ainda este
ano. Conforme MPE 

O julgamento da 
chapa Dilma/Temer, 
deve ser retomado em 
junho, mas com um 
adento. Dilma deve 
ficar inelegível por oito 
anos. A ação se dá por 
abuso de poder para 
se reeleger presidente 
em 2014. Segundo 
advogados, há provas 
documentais no pro-
cesso e relatos que jus-
tifique o pedido de ine-
legibilidade de Dilma, 

por oito anos.
A cada dia os fatos 

vão se encaixando de 
acordo com o que já se 
esperava. O que não 
pode acontecer é a 
impunidade. Em rela-
ção a Temer, não há 
nada que comprove 
sua participação em 
propinas.  Di f íc i l  é 
saber se será inocen-
tado ou virá num paco-
te integral de afasta-
mento da chapa.

São perguntas sem 
respostas dos coman-
dantes, do povo e até 
do MPF de País.

Por  quê Oesley 
B a t i s t a  e  We s l e y 
Batista estão soltos 
nos Estados Unidos?

Por quê fizeram 
uma delação sem esta-
rem indiciados, pois 
estavam apenas sob 
investigação?

Com revelações 
como essas não eram 
para estarem imedia-
tamente presos, tão 
logo  te rminassem  
suas delações? 

São sonegadores 
de impostos, foram 
liberados 12,8 bilhões 
em financiamentos 
com recursos públicos 
do (BNDES), entre 
2002 e 2013, para 
empresas do grupo, 
como: Eldorado (12,8 
bilhões), Bertin (2,7 
bilhões), Bracol Hol-
ding (425,9 milhões), 
Vigor (250,2 milhões) 
e J B S  S A . ( 6 , 6 
m i l hões ) .  Não  há 
garantia em nenhum 
empréstimo realizado 
por eles junto ao Ban-
co de Desenvolvimen-
to.  Compraram as 
empresas no exterior 
com dinheiro público 
brasileiro. Oesley, con-
fessa que recebia do 
BNDES e fomentava 
políticos no Brasil, tota-
l i z a n d o  R $  6 1 6 
milhões destinados ao 
PT e 453 milhões ao 
PMDB, maior parceiro 
de Lula naquela épo-
ca. Ou seja, o BNDES, 

com fina l idade de 
fomentar empresas e 
investimentos no Bra-
sil com juros baixos a 
empresários, estava 
fomentando políticos 
por tabela. Com dinhe-
iro do povo brasileiro 
as empresas de Oes-
ley elevaram seus fatu-
ramentos em 4000%. 
Hoje atuando em mais 
de 150 países e 300 
unidades industriais e 
g e r a n d o  2 0 0  m i l 
empregos pelo mun-
do.

Joesley em sua dela-
ção, confessa ter pago 
200 milhões em propi-
nas a Guido Mantega e 
lideranças do PT para 
facilitar as liberações 
de recursos juntos ao 
BNDES. Para comple-
tar, um dos diretores 
do BNDES (José Cláu-
dio Rego Aranha), res-
ponsável por avaliar 
o p e r a ç õ e s  c o m 
empresas envolvendo 
aporte de capital, era 
também, membro do 
Conselho da JBS, 
segundo a reportagem 
do Fantástico, exibida 
no dia 21. Adquiriram a 
norte-americana Swi-
fit&Co e a Pilgrins nos 
Estados Unidos, sen-
do que, US$ 5,125 
m i l h õ e s  f o r a m 
e m p r é s t i m o  d o 
B N D E S .  C o m o  j á 
tinham adquirido a Ber-
tin e a Seara, passa-
ram a ser a maior pro-
cessadora de carne 
bovina do mundo. 
Adquirindo, posterior-
mente, a australiana 

Primo Smallgood, por 
1,2 bilhão de dólares. 

E m  2 0 0 8 ,  e l e s 
resolveram comprar a 
National Beef, fizeram 
um empréstimo ao 
BNDES no valor de R$ 
700 milhões, mas o 
negócio não se con-
cretizou e o dinheiro 
não voltou para o 
BNDES. 

Vimos que a mãe 
de tudo isso foi o 
BNDES. Já foi pedido 
uma investigação no 
banco e deve ser mais 
uma bomba tipo Hiros-
hima nos jornais e pro-
gramas de TV do Bra-
sil. O brasileiro já está 
se acostumando com 
tanta «inhaca» divul-
gada nos meios de 
comunicação e lá vem 
mais uma. 

É cada dia mais 
revoltante ver nos can-
tos do país a falta de 
estrutura em saúde, 
em  edução, em manu-
tenção de estradas 
etc. 

Entre a farsa e a tra-
gédia, o País está a 
beira de um novo 
colapso financeiro e 
uma crise política enor-
me. Todos os dias a 
Polícia Federal, colo-
ca um político na cade-
ia. A crise política tem 
dois caminhos. Ou con-
tinua, ou será feito um 
arrastão em Brasília 
deixando de vez, polí-
ticos oportunistas e 
sangue-sugas, presos 
ou afastados definiti-
vamente, do quadro 
político brasileiro. Mas 
vem uma pergunta: 
Quem assumirá o Bra-
sil? Se o Impeachment 
se confirmar, teremos 
dois presidentes em 
dois anos expurgados 
do poder, temos um 
ex-presidente, envol-
vidos em seis inquéri-
tos onde a maior cita-
ção é a propina e ocul-
tação de patrimônio. 
Então, quem será o 
novo presidente? Eis a 
questão.

Um delinquente e fanfarrão
que o brasileiro não quer 
mais ver

Governador quer
vender 6 mil imóveis
públicos em todo o
estado.

O TJMG cassou a 
liminar que suspendeu 
nesta sexta-feira, a tra-
mitação do Projeto de 
Lei do Governo do 
Estado que cria os Fun-
dos Imobiliários.

Fernando Pimentel 
quer vender o patrimô-
nio do estado e pagar 
aluguel. É uma atitude 
um tanto quanto estra-
nha. Pois, quem irá dar 
crédito a um governo 
quebrado. Por que ven-
der o patrimônio do 
estado se estão sendo 
usados e suprindo às 
necessidades sem 
despesas extras? Não 
há explicação cabível 
por parte do governo 
de Minas para criar um 
Fundo Imobiliário sem 
um projeto convincen-
te , pois o que foi apre-
sentado pelo governo 
não convenceu nem 
o s  d e p u t a d o s  d a 
assembléia. O projeto 
apresentado não é 
transparente nem para 
os deputados quanto 
para o TJMG. Qual o 
motivo da cassação da 
liminar?      
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Orlando e Miami são grandes opções para viajar

Orlando e Miami 
são grandes opções 
para ir ao exterior a 
passeio.

Orlando - Localiza-
da na região central do 
Estado da Flórida é 
um paraíso infantil.

Walt Disney decide 
construir em 1965 o 
Walt Disney Woeld 
Resort e o magic King-
dom, obras que foram 
finalizadas em 1971. 
Levando a cidade a 
um crescimento e reco-
nhecimento mundial 
fantástico, sendo que 
atualmente  é um dos 
principais destinos de 
férias de pessoas do 
mundo todo. Recebe 
aproximadamente 60 
milhões de visitantes 
por ano. Hoje é a 
Segunda cidade mais 
visitada do mundo. 

Entretanto, Orlando 
é conhecida por mui-
tos como «a cidade 
que não existe». Isso 
porque não se ouve as 
pessoas  d ize rem: 
«quero ir para Orlan-
do» ou «vou passar às 
férias em Orlando», e 
sim, «papai, quero ir 
para a Disney», ou 
«quero passar às féri-
as na Disney». Na ver-
dade a Disney é um 
complexo de entrete-
nimento composto por 
uma série de atrações 
em diversos setores. 
As pessoas confun-
dem muito, pois o que 
chamamos de Disney 
World é, na verdade, o 
magic Kingdom (o prin-

cipal parque do com-
plexo), uma réplica 
maior, mais moderna e 
atualizada da Dysney-
lândia da California.

Na cidade de Orlan-
do existe uma infinida-
de de atrações dife-
rentes. Para se ter 
uma ideia, se você qui-
ser conhecer todas, 
vai precisar de 65 dias 
na cidade para conse-
guir fazê-lo. Existem 
dois grandes comple-
xos que são mais pro-
curados: o Walt Dis-
ney World resort e o 
Universal Studios. É 
importante saber que 
são atrações distintas, 
que não tem nenhuma 
ligação, e que, port-
santo é necessário 
comprar passaportes 
diferentes para se ter 
acesso aos diferentes 
p a r q u e s .  M e s m o 
assim a cidade de 
Orlando possui muitas 
outras atrações que 
encantam todas as ida-
des, basta se informar 
bem, pois com certe-
za, vai despertar sua 
curiosidade e agradá-
lo. 

para assistir ao nascer 
do sol, admirar águas 
de diferentes cores e 
castelos de areia, cur-
tir as ondas e surfar. 
Esse é o paraíso cha-
mado Miami. 

Em seguida,  vá 
conhecer toda a mági-
ca que acontece fora 
dos grandes parques, 
embarcando em navi-
os piratas, assistindo 
ao lançamento de 
espaço-naves ou cru-
zando pântanos em 
aerobarcos. Caminha-
das, passeios de peda-
linhos ou cruzeiros ao 
longo de milhares de 
quilômetros de trilhas 
e canais, com chances 
de avistar jacarés, pei-
xe-boi e 500 espécies 
de pássaros em lagos, 
nascentes e florestas. 
Visite o incomparável 
Everglades ou o para-
disíaco arquipélago de 
Flórida Keys. Cidades 
sofisticadas também 
esperam por você na 
região. Conehça muse-
us de nível internacio-
nal e locais de arte per-
fomáticas, além de 
ruas animadas e reple-
tas de sabores globa-
is, ponto de encontro 
para as festas e muita 
gente simpática.

Na Flórida você 
pode curtir às férias 
como desejar. Come-
ce o dia praticando 

mergulho com snorkel 
em meios a peixes 
coloridos e encerre-o 
saboreando uma refei-
ção cinco estrelas. 
Não deixe de conhe-
cer parques temáticos 
e volte para casa guar-
dando na memória 
uma noite de salsa e 
exploração espacial.-
Há uma infinidade de 
opções que vão tornar 
seu passeio inesque-
cível. Escolha seu pon-
to de partida e planeje 
às férias dos seus 
sonhos na Flória.  

D e s c u b r a  o s 
melhores passeios 
que você pode fazer 
na cidade de Tampa, a 
Segunda maior cidade 
do estado da Flórida. 
Localizada na costa 
oeste do estado, Tam-
pa é muito famosa, 
principalmente pelo 
parque Busch Gar-
dens. Muitos turistas 
que vão a Orlando dão 
uma esticadinha até 
Tampa, cerca de 1:30, 
só para conhecer o par-
que e acabam explo-
rando a beleza da cida-
de vizinha. 

zado e flui muito bem.

Além disso, Orlan-
do é uma cidade muito 
bonita, plana com mui-
tas árvores verdes e 
largas avenidas bem 
sinalizadas.

O tráfego é organi-

Cidade de Tampa

valer à pena.

O zoológico Lowry 
Park é um passeio 
maravilhoso para se 
fazer em família. Este-
ja preparado para 
andar, pois ele é enor-
me e tem diversas atra-
ções que o fazem úni-
co.

O museu de Ciên-
cia e Indústria é sim-
plesmente incrível. 
Muito educativo e ao 
mesmo tempo diverti-
do, conhecê-lo, irá 

Clearwater Marine Aquarium

Essa é outra opção 
de aquário em Tampa, 
mas com outra pega-
da. É uma instituição 
que resgata animais 
marinhos, cuida e 
depois devolve para o 
mar.

Clearwater é uma 
cidade de praia para 
quem quer conhecer o 
melhor da costa da Fló-
rida e ficar bem perto 
de Orlando. O bate e 
volta para essa cidade 
é um passeio e tanto 
para os turistas, que 
sempre tem vontade 
de voltar. O mar é azul 
e claro. A areia é bran-
ca e bem macia, sendo 
um lugar muito atrati-
vo, pr incipalmente 
para se curtir a dois. 

Daytona Beach e 
Cocoa Beach, são 
dois lugares que não 
p o d e m  d e i x a r  d e 
serem visitados e que 
estão bem próximos a 
Orlando.

Você encontrará 
uma infinidade de dias 
perfeitos para curtir o 
estado ensolarado. 
Comece pela opção 
mais óbvia: são 1.327 
quilômetros de pontos 

Everglades

Flórida Keys

Flórida Keys

Flórida Keys
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Canil renomado no Brasil vende filhotes de cães pastores Alemães para 
entregar daqui 60 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 
60 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 

Taça Libertadores tem seis 
times brasileiros nas oitavas

Este ano aconteceu 
no futebol brasileiro o 
que nunca tinha acon-
tecido no passado. 
Estão nas oitavas de 
final da Taça Liberta-
dores da América, seis 
times brasileiros. Até 
os times que entraram 
na primeira fase ten-
tando se classificar 
para a fase de grupos, 
estão dentro da com-
petição. A grande sur-
presa dessa fase eli-
minatória foi o Botafo-
go. Se compararmos 
is investimentos reali-
zados pela maioria 
dos times brasileiros 
para a competição, o 
Botafogo é o time de 
maior custo benefício 
de todo o torneio, entre 
os brasileiros. Com um 
time sem estrelas, 
vem realizando uma 
grande campanha 

com resultados sur-
p r e e n d e n t e s  a t é 
então. Mesmo com a 
derrota para o Estudi-
antes o time brasileiro 
se classificou em pri-
meiro da sua chave 
para as oitavas. 

O sorteio para a pró-
xima fase acontecerá 
no dia 14 de junho, o 
que determina a for-
mação dos novos gru-
pos  para a próxima 
fase. O Brasil, será 
representado por Atlé-
tico/MG, Grêmio, San-
tos, Palmeiras, Botafo-
go e Atlético/PR. 

Nesta Libertadores, 
há uma grande chance 
de termos uma final 
brasileira, pois a pri-
meira colocação nesta 
fase, poderemos ter 
apenas um confronto 
entre brasileiros. Que 
será o Atlético/PR. 

Renan dá espaços a novos
e encerra lista para o mundial

Depois de muito 
bafafá com a saída do 
técnico Bernardinho 
do comando da sele-
ção brasileira de volei 
masculino, logo após 
ter ganho a medalha 
de ouro nas olimpía-
das ,  aos  poucos , 
Renan vai se familiari-
zando e formando sua 
seleção para o mundi-
al que está chegando.

Já estão definidos 
os convocados para o 
novo time brasileiro 
para a competição. 
São eles: Murilo Rad-
ke, Otávio, Rodrigui-
nho, Thales,  Bruni-
nho, Maurício, Luca-
relli, Lucão, Eder, Thia-
go, Evandro e Renan.  
Os demais, só devem 
jogar na terceira fase 
que será realizada na 
Argentina. O Brasil 
estréia na Itália jogan-

do contra a Polônia. As 
novidade dessa esca-
lação é Murilo Radke. 
Ele nunca tinha vesti-
do a camisa da sele-
ção brasileira. Agora 
estará em quadra jun-
to com Rapahel e Lipe.

O volei brasileiro, 
nas duas modalidades 
é um dos melhores do 
mundo. Hoje, trata-se 
do segundo maior 
esporte de massa no 
Brasil. Resultado de 
um trabalho que come-
çou no início dos anos 
80 na era Bernar, Willi-
an e Bernardinho. 
Com certeza, o volei 
brasileiro nos dará 
grandes alegrias e ire-
mos trazer novos títu-
los e medalhas  para o 
Brasil. Muita sorte ao 
grande Renan que 
sabe da sua responsa-
bilidade.

A Fórmula 1 cada dia mais
disputada entre os pilotos

A Fórmula 1 está 
em jejum de pilotos 
brasileiros desde a 
morte de Ayrton Sen-
na. Todos que estive-
ram por lá, não soube-
ram ou não tiveram 
capacidade de estar 
entre os grandes da 
categoria.  O mais pró-
ximo, foi Felipe Massa 
que chegou a ser vice-
campeão. 

Em relação aos 
dois últimos anos, sem-
pre tivemos um novo 
ou um piloto que cha-
masse  a  a tenção 
pelos acidentes. Isso, 
se dá com pilotos que 
sobem para a Fórmula 
1. A ansiedade e a von-
tade, juntado a inexpe-
riência, resultam  em 
acidentes. Este ano o 
nome dele é «Lance 
Stroll». Já apelidado 
como, Stroll The Wall. 

Stroll é um canadense 
de apenas 18 anos e 
companheiro de Feli-
pe Massa na Willians. 
Mas até o momento, 
não acrescentou nada 
para a equipe e nem 
para ele próprio. Stroll 
foi o campeão de aci-
dentes nos treinos que 
antecederam o Gran-
de Prêmio de Mônaco. 
Não bastasse isso, 
Stroll em uma entre-
vista, logo após um aci-
dente causado por ele, 
disse: «Isso realmen-
te me irrita, pois toda 
vez que jogo no Play 
Station, erro sempre 
nas mesmas cur-
vas». Esse é o cara do 
Play Station. Então, 
pra quê correr na F-1? 
Volta pra casa e conti-
nua no vídeo game. 
Deixa um novo brasile-
iro se apresentar!
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Base do governo acha inevitável
a permanência de Temer no poder

Os comandantes 
dos partidos que apoi-
am o governo Temer 
tentam de todas às for-
mas conter seus pupi-
los apoiando o atual 
presidente. Mas, mui-
tos deles só pensam 
em aguardar o julga-
mento do TSE sem se 
manifestar. Ou seja, 
caso a chapa Di l-
ma/Temer, seja cassa-
da, por um lado, será 
melhor para Temer e 
por outro não, pois 
sem foro privilegiado, 
Curitiba o espera. 

PPS, PSDB e DEM, 
não vêem muita saída 
para se manter aliado 
ao presidente. Se isso 
vier a acontecer, antes 
mesmo do julgamen-
to, Temer estará fora 
da presidência. Tasso 
Jerreissati (CE), atual 
presidente do PSDB, 
está com um discurso 
de que é melhor para o 
país tentar manter 
essa sustentabilidade. 
Achamos muito difícil 
uma sustentabilidade.   
Mas quem será o novo 
presidente? O PSDB, 

já vem conversando 
com líderes de outros 
partidos para que seu 
partido, seja o partido 
a assumir o cargo tam-
pão, até 2018. Mas, 
quem? Quem seria o 
candidato do PSDB? 
Fernando Henrique, já 
se posicionou contra a 
i nd i cação  de  seu 
nome. 

O Brasil passa por 
uma crise não só polí-
tica, mas de lideran-
ças. Hoje, não se tem 
um nome que agrade 
a nação de ambos os 
lados, que seja feito 
um pacto, uma coali-
são entre os partidos 
para que possamos 
sair dessa enrascada 
toda. Se correr o bicho 
pega, se ficar o bicho 
come. A maioria dos 
políticos em Brasília, 
estão envolvidos em 
corrupção. Todos os 
dias, temos um novo 
nome citado, nessa ou 
naquela delação. Uma 
tirania, um calvário 
político sem propor-
ção. Mas, o Brasil pre-
cisa de solução! Onde 

buscar? Onde encon-
trar? Existem políticos 
que querem ver o circo 
pegar fogo. Ao invés, 
de tentarem encontrar 
u m a  s a í d a .  N u m 
momen to  em que 
temos que ter muita 
cau te la ,  po is ,  um 
sucessor errado, será 
uma desgraça para a 
nação, e com um deta-
lhe: «Estamos à beira 
de uma guerra civil. Os 
políticos que amam 
esse país,  tentam 
achar um a saída e os 
oportunistas, susten-
tam seus grupos nas 
ruas patrocinando vân-
dalos, proporcionando 
uma quebradeira, a 
ponto das forças arma-
das serem chamadas 
para colocar ordem 
em Brasília. 

O governo vinha cor-
tando custos e fazen-
do às reformas que 
são necessárias, com 
isso, o Brasil estava 
começando a ver uma 
luz no fim do túnel. Ago-
ra, o que fazer, o que 
será do amanhã? Só 
Deus sabe!

No dia 4 de junho, 
domingo, das 9h às 
15h acontecerá no 
Zoológico de Varginha 
um evento especial 
em comemoração ao 
Dia do Meio Ambiente.

Diversas atividades 
fazem parte da progra-
mação, com destaque 
para a visitação por 
monitoramento aos 
recintos dos animais, 
com a participação 
dos alunos de Medici-
na  Ve te r iná r ia  do 
UNIS; a realização de 
eco-trilha interpretati-
va, em um trecho da 
mata do Parque Zoo-
botânico, e ainda uma 
exposição de diversas 
entidades que atuam 
na área, dentre elas a 
Pol íc ia  Ambienta l , 
COPASA, OAB, UFLA 
(CBEE) e Corpo de 
Bombeiros.

Para a parte da tar-
de está prevista uma 
atividade especial-
mente desenvolvida 
para as crianças, pelo 
grupo “Piquenique Lite-
rário”, que tem como 
objetivo promover o 

hábito da leitura na 
infância, com a leitura 
de livros, contos de 
estórias de animais do 
zôo e ilustrações.

Para agregar ainda 
mais valor a este even-
to, de caráter educati-
vo, a direção do Zoo 
promoverá ainda uma 
ação social através da 
arrecadação de 1 litro 
de leite ou 1 kg de ali-
mento não perecível, 
em troca do valor da 
entrada no zôo. Além 
desta ação promovida 
no dia do evento, algu-
mas entidades parcei-
ras como o UNIS e 
CEFET promoverão 
entre os alunos a arre-
cadação de agasa-
lhos. Todo o material 
arrecadado será doa-
do a entidades assis-
tenciais.

Esta ação promovi-
da pelo Zoológico, 
com o apoio da Prefei-
tura de Varginha, por 
meio da Secretaria de 
Turismo, tem o objeti-
vo de promover, de for-
m a  e d u c a t i v a ,  o 
conhecimento sobre o 

trabalho do Parque 
Zoobotânico em prol 
do meio ambiente, 
seja na manutenção 
de animais silvestres 
em cativeiro ou na con-
servação da mata 
atlântica e de outros 
biomas. E que este 
aprendizado aconteça 
de maneira lúdica, pro-
porcionando aos visi-
tantes uma rica expe-
riência no conheci-
mento da fauna e flora 
do local.

Com certerza, será 
motivo de muita ale-
gria para a criançada, 
vale à pena conferir.

Parque Zoobotânico de Varginha
terá  programação espec ia l  em
comemoração ao dia do meio ambiente

    ANUNCIE AQUI
    O DEBATE É O 
   ÚNICO JORNAL 
DIGITAL DA CIDADE
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Museu Municipal de Varginha 
inaugura Sala Nico Vidal
 No dia 19 de maio o 
Prefeito Antônio Silva 
e o vice-prefeito Vérdi 
Melo, participaram da 
inauguração da Sala 
Nico Vidal,  no Museu 
Municipal, um espaço 
com fotos históricas, 
documentos, manus-
critos e jornais antigos, 
que ficarão expostos 
de forma alternada, ou 
seja, periodicamente a 
exposição será reno-
vada com fotos inédi-
tas.
    Todo o acervo foi cui-
dadosamente guarda-
do pelos descenden-
tes de Nico Vidal que, 
seis anos após o seu 

falecimento, decidiram 
doar o patrimônio ao 
Museu Municipal, para 
que fosse preservado 
e ficasse ao alcance 
de todos. O conjunto é 
bastante extenso, pois 
Nico Vidal era dono de 
um dos maiores acer-
vos particulares de 
fotos da cidade.
 An tôn io  Vida l  de 
Carva lho,  o  “Nico 
Vidal”, era conhecido 
como o “homem que 
carregava a história”. 
Sempre disposto a 
receber as pessoas e 
contar inúmeras curio-
s i d a d e s  s o b r e 
Varginha, foi acumu-

lando, ao longo de 
seus 99 anos, cente-
nas de fotos, docu-
mentos, livros e jorna-
is que retratam e des-
c r e v e m  p e r í o d o s 
importantes da histó-
ria de Varginha.

Este para nos é um 
momento marcante, 
quando inauguramos 
um espaço com um 
acervo tão preciso da 
nossa cidade. Um dia 
em que perpetuamos 
a memoria do nosso 
amigo Nico Vidal, que 
tanto contribuiu para 
com o desenvolvimen-
to de Varginha.

1ª Conferência Municipal de saúde 
das Mulheres

O Conselho Munici-
pal de Saúde (CMSV),  
a Secretaria Municipal 
d e S a ú d e 
(SEMUS/Prefeitura de 
Varginha) e o Sistema 
Ú n i c o  d e  S a ú d e 
(SUS), convidam para 
a 1ª Conferência Muni-

cipal de Saúde das 
Mulheres, que ocorre-
rá no dia 01 de junho, 
das 7 às 17h, no audi-
tório da Universidade 
Federal de Alfenas 
(UNIFAL – Campus 
Varginha, localizado 
na Avenida Celina Fer-

reira Ottoni, 4.000, 
Padre Vítor.

Invreva-se via inter-
net até o dia 30/05 (ou 
pessoalmente no dia e 
local do evento às 7h). 
ww.conselhodesaude-
devarginha.org

Fone: 3690-2211 

 em Varginha

Audiência pública para renovação
do contrato Prefeitura/Copasa 

Na noite desta ter-
ça-feira (23) o presi-
dente da Câmara Muni-
cipal de Varginha, vere-
ador Zacarias Piva, a 
vice-presidente, vere-
adora Zilda Silva e os 
vereadores Delgado 
Celso Ávila, Joãozinho 
Enfermeiro e Marqui-
nho da Cooperativa 
p a r t i c i p a r a m  d a 
Audiênc ia  Públ ica 
para apresentação do 
contrato entre a Prefei-
tura e a Copasa para 
prestação dos servi-
ços públicos municipa-
is de abastecimento 
de água e de esgota-
mento sanitário, que 
será renovado por 
mais 30 anos.
A audiência, promovi-
da pela Prefeitura e 
pela Copasa, foi reali-
zada no Propac II e 
também contou com a 
presença de dirigentes 

técnicos das duas enti-
dades promotoras, 
além de representan-
tes de entidades civis.

Em sua fala durante 
a audiência, o presi-
dente da Câmara, vere-
ador Zacarias Piva, 
ressaltou a importân-
cia da renovação des-
te contrato, principal-
mente por a Copasa 
ter sido solidária com o 
Município e aceitado a 
emenda de sua autoria 
no referido contrato, 
que resultou na cria-
ção do Fundo Munici-
pal de Saneamento 
Básico – a Lei Piva - e 
garante que a empre-
sa repasse 3% do seu 
lucro líquido mensal à 
Prefeitura, para que 
ela possa investir em 
saneamento básico. O 
valor deste repasse 
varia de R$ 150 mil a 
R$ 180 mil por mês e 

total desse repasse 
pode chegar a R$ 65 
milhões no final do con-
trato. “Podemos clas-
sificar a Copasa como 
uma empresa cidadã. 
Com essa emenda de 
minha autoria, a con-
cessionária tem a opor-
tunidade de mostrar 
que não quer apenas 
lucrar com os serviços 
prestados, mas quer, 
também, investir no 
Município e ajudar a 
promover a melhoria 
da qualidade de vida 
da população”, desta-
cou Zacarias.
Os demais presentes 
também acompanha-
ram a apresentação 
de detalhes sobre o 
contrato e puderam 
fazer seus questiona-
mentos sobre o assun-
to.

CDCA inaugura exposição «Caminhos
do Café» no via Garden Shopping

Com a presença do 
Prefeito Antônio Silva 
e demais autoridades, 
o CDCA inaugurou na 
noite de quarta-feira, 
24, Dia Nacional do 
Café, no Via Café Gar-
den Shopping, a Expo-
sição Caminhos do 
café, ação que integra 
o calendário do Café 
com Tudo. A mostra de 
uma cozinha rural ilus-
trando a história da 
juta e sua importância 

na história do café 
está montada no cor-
redor que dá acesso 
ao cinema e pode ser 
vista durante o horário 
de funcionamento do 
shopping.
A exposição, construí-
da junto aos alunos 
d a s  u n i d a d e s  d o 
CDCA, apresentará 
amostras de jutas em 
di ferentes etapas, 
com textos e imagens, 
onde o público conhe-

cerá mais sobre o mer-
cado da sacaria de juta 
após a introdução das 
fibras s intét icas e 
transformações na 
logística, ressaltando 
também a importância 
do conceito de susten-
tabilidade em que a 
produção e industriali-
zação da juta está inse-
rida, como por exem-
plo com a confecção 
de materiais de deco-
ração.
    “O que vemos aqui é 
o resultado de um tra-
balho cuidadoso feito 
pela equipe do CDCA, 
que mais uma vez nos 
surpreende com a qua-
lidade e o cuidado  

com suas ações. Só 
temos de agradecer a 
toda equipe,  assim 
como a Associação 
Comercial, Centro do 
Comércio do Café, Via 
Café Garden Shop-
ping por possibilitarem 
ações como esta, que 
elevam o nome de Var-

ginha como a Princesa 
do Café para todo o 
mundo”, disse o prefei-
to Antônio Silva.

São eventos impor-
tantes e realizados 
nos lugares certos. 
Hoje, o Via Café Gar-
den Shopping, é um 
dos lugares mais visi-

tados na cidade. Por 
isso, a realização des-
te evento lá, será um 
sucesso grande, ante-
cipando às expectati-
vas dos realizadores. 
Varginha é uma das 
c idades que mais 
exporta café no Brasil. 


