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«Amnésia Moral». João Santana 
referindo-se   a   Dilma Rousseff

Agora, mais com-
prometida do que nun-
ca, ela tenta de todas 
às formas desviar das 
acusações a ela defe-
ridas. Anteriormente, 
ela dizia não ter tido 
conhecimento algum 
sobre caixa 2 ou des-
vio de verbas nas suas 
campanhas. Acontece 
o inesperado. Todos os 
envolvidos nas gran-
des estatais e nos 
comandos de suas 
campanhas, confir-
mam em delações que 
ela tinha ciência de 
tudo e que além de dis-

so, foi ela que determi-
nou que: Dos 105 
milhões, 70 milhões 
seriam via oficial e 35 
milhões seriam via cai-
xa 2 e administrados 
por João Santana e 
Mônica Moura. Na 
delação de Mônica 
Moura, ela afirma que 
estiveram na reunião o 
ex-ministro Guido Man-
tega e Edinho Silva, 
atual  prefeito de Ara-
raquara. «Infelizmen-
te , ela sabia». Digo 
infelizmente, porque 
ao me dar confiança 
para tratar desse 
assunto, isso refor-
çou uma espécie de 
«Amnésia Moral». 
Esse depoimento foi 
prestado ao TSE. 

Será que ela estava 

imaginando que pas-
saria imune a todas 
essas aberrações? 
Que seu nome seria 
isento deste quadro de 
corrupção eleitoral, 
sendo ela a maior inte-
ressada, por ser a can-
didata a presidente 
pelo seu partido? Ela 
pode segurar as cal-
ças, pois vem aí, Rena-
to Duque (preso há 
alguns anos), ex dire-
tor de serviços da 
Petrobras e o Italiano ( 
Antônio Palocci), ex-
ministro e segundo 
delatores, era o articu-
lador financeiro de Dil-
ma nas suas campa-
nhas a presidência da 
república. O que será 
que eles tem  guarda-
do na manga? 

Num discurso político, Lula cai em contradição a Renato Duque e
transfere responsabilidades a Marisa Letícia Lula da Silva 

D e p o i s  d e  u m 
esquema de seguran-
ça que deve ter custa-
do uma fortuna no bol-
so do povo, Lula tenta 
fazer de seu depoi-
mento um discurso 
político, mas não con-
segue.

O juiz Sérgio Moro, 
logo no início do depoi-
mento, faz suas obser-
vações para que tudo 
ocorra dentro de um 
clima jurídico e não 
político de arruaças, 
como é o costume do 
PT.

Ao ser indagado 
sobre o triplex de Gua-
rujá, Lula muito sagaz, 
transfere responsabili-
dades a Marisa Letí-

cia, ainda por cima, 
z o m b a  d e  S é r g i o 
Moro. «Se o Sr. tem 
mulher, sabe como 
elas são, por muitas 
vezes, escondem da 
gente a realidade». 
Ou seja, jogando para 
Marisa Letícia, toda 
responsabilidade do 
triplex. Lula ironiza 
quando d iz  a  Léo 
Pinheiro, não querer 
mais o apartamento: 
«Eu cheguei a con-
clusão que só pode-
ria ir a praia no dia de 
finados». Por isso 
não queria mais o 
apartamento. Lula diz 
que o processo do tri-
plex é de responsabili-
dade da imprensa. 

Fala sobre Rede Glo-
bo,  Época e a Veja. O 
juiz Sérgio Moro reba-
te «não é a imprensa 
que está fazendo este 
processo». 

Lula acusa o Minis-
tério Público durante 
todo o depoimento e 
denomina de «Power 
Point mentiroso». 

Enfim, a contradi-
ção. Lula, afirma que 
encontrou Duque no 
hangar do aeroporto 
de Congonhas. Lula 
cai em contradição 
quando o juiz Sérgio 
Moro que lhe pergunta 
sobre João Vacari em 
re lação  a  Duque . 
Depois afirma que per-
guntou a Duque sobre 
as contas no exterior. 
«Por que Lula, já ex-
presidente, foi inda-
gar a Duque sobre 
contas no exterior no 
hangar do aeropor-
to?» Qual o receio do 
ex-presidente? 

Lula, ao ser indaga-
do pelo procurador do 
Ministério Público, 
Robson Martins, sobre 

João Vacari,  respon-
de:«Não interessa se 
e u  p e r g u n t e i  o u 
não». Aí, está a prime-
ira contradição de Luiz 
Inácio, que pode levá-
lo a condenação. 

Sobre a Petrobras, 
Lula negou ter conhe-
cimento do esquema 
de corrupção. «Então, 
por que ir indagar 
Renato Duque no 
aeroporto?»  Mais 
um enrosco para Lula, 
seus atos não condi-
zem com o depoimen-
to. E a resposta dada 
ao procurador do Min-
sitério Público, ficou 
vazia. 

Lula, tentou não 
envolver José Dirceu 
em seu depoimento, 
pois, todos nós sabe-
mos que Duque, foi 
indicação de José Dir-
ceu para a Petrobras, 
se limitando a dizer 
que o Presidente da 
República escolheu o 
primeiro escalão de 
seu governo. Aí, vem 
outra grande mentira. « 
Daí para frente o pre-

sidente delega pode-
res». Todos nós sabe-
mos que em qualquer 
lugar do mundo os car-
gos de confiança são 
concedidos em uma 
reunião de cúpula par-
tidária com a presença 
de seu comandante, 
ou o endosso de seu 
comandante. Não se 
delega poderes em 
indicações. O presi-
dente, no caso, tem 
que endossar. Aí, ele 
envolve José Dirceu, 
então, Ministro da 
Casa Civil. Escorrega 
mais uma vez, quando 
perguntado sobre Nes-
tor Cerveró, dizendo 
não saber o por que da 
indicação e o motivo 
da troca.  Nestor, era 
ligado a Dilma quando 
era presidente do Con-
selho da Petrobras. 
Todos nós sabemos 
disso. 

Ficou muito claro 
que havia uma relação 
promíscua com as 
grandes empreiteiras 
do Brasil, a aproxima-
ção com Léo Pinheiro 

e Marcelo Odebrecht 
mostram isso. 

O  c a s o  P e d r o 
Barusco que devolveu 
97 milhões de dólares 
aos cofres públicos, 
Lula negou ter conhe-
cimento. Ora, ninguém 
leva para o exterior 97 
milhões de dólares de 
uma empresa se não 
estiver acobertado por 
seus superiores! Ou, 
você  ac red i ta  em 
Papai  Noel? Lula, 
negou até, não conhe-
cer Pedro Barusco. 

Perguntado pelo 
juiz Sérgio Moro sobre 
declarações em palan-
que, como: «Se eles 
não me prenderem 
até eu ser presidente, 
vou prender todos 
e l e s » .  F o r ç a  d e 
expressão.  Agora, 
você pode ameaçar os 
poderes judiciais e na 
frente do juiz dizer sim-
plesmente que é força 
de expressão? Quan-
do o Dr. estiver no 
palanque, o Dr. vai 
entender.
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Prefeito Antônio Si lva é homenageado durante solenidade 
comemorativa do primeiro ano do BOA - «Batalhão de Operações aéreas»

Em retribuição a par-
ceria da Prefeitura de 
Varginha, por ocasião 
da instalação do BOA 
–  B ATA L H Ã O  D E 
O P E R A Ç Õ E S 
AÉREAS, o prefeito 
Antônio Silva foi um 
dos homenageados 
durante a solenidade 
comemorativa do pri-
meiro ano  de opera-
ção do Boa, que ocor-
reu na sexta-feira, 28, 
no Sest Senat, com a 
presença de autorida-
des civis e militares, 
representares do Cor-
po de Bombeiro Militar 
de Minas Gerais e do 
S A M U .   O  v i c e -
prefeito Vérdi Melo 
também compareceu 
ao evento. 

Em seu pronuncia-
mento o prefeito falou 

da alegria de participar 
da solenidade, uma 
oportunidade de reco-
nhecer e demonstrar 
publicamente a grati-
dão àquele que se 
dedicam diuturnamen-
te ao salvamento de 
vidas. “Agradeço a 
todos em nome do 
povo de Varginha, a 
quem represento nes-
te momento”.

Em funcionamento 
no Sul de Minas Gera-
is desde o dia 28 de 
abril de 2016, o Servi-
ço Aeromédico Avan-
çado de Vida, coorde-
nado pela 2ª Compa-
nhia de Operações 
Aéreas em Varginha 
do Corpo de Bombei-
ros Militar, conta com 
uma aeronave modelo 
Esquilo AS 350 B2, 

trouxe mais qualidade 
e agilidade para o aten-
dimento médico na 
região.

O serviço, que é 
uma parceria entre o 
Corpo de Bombeiros e 
o Consórcio Intermuni-
cipal de Saúde da 
Macro Região do Sul 
d e  M i n a s 
(CISSUL/SAMU), com-
pleta um, ano de ativi-
dades nessa sexta-
feira e já realizou cerca 
de 160 atendimentos 
de urgência na região 
nesse primeiro ano de 
funcionamento, onde 
computamos um total 
de 50 atendimentos clí-
nicos; 85 traumáticos 
(acidentes), 23 Pediá-
trico; 02 Obstétricos, 
todos de alta comple-
xidade e necessário a 

intervenção do trans-
porte aéreo. O presi-
dente do Consórcio, 
S r .  R O D R I G O 
APARECIDO LOPES 
ressalta que a utiliza-
ção do serviço aero-
médico tem como obje-
tivo principal a redu-
ção do tempo resposta 
no socorro às vitimas, 
o encaminhamento de 
pacientes em estado 
grave para hospitais 
d e  r e f e r ê n c i a  n a 
r e g i ã o  d o  S u l  d e 
Minas.

Funcionando de 
segunda a segunda, 
com uma equipe alta-
mente qual ificada, 
composta por sete 
médicos, sete enfer-
meiros, dois pilotos, 
dois co-pilotos e quatro 
tripulantes, além do 

a t e n d i m e n t o  p r é -
hospitalar em casos de 
urgências graves, o 
transporte aeromédico 
também atua na logís-
tica de captação de 
órgãos, e em ocorrên-
cias próprias do Corpo 
de Bombeiros, entre 
elas a prevenção aquá-
tica, salvamento em 
a l tura ,  combate  a 
incêndios florestais, 
transporte e resgate 
em locais de difícil 
acesso.

O helicóptero tem 
capacidade para trans-
portar em cada atendi-
mento, 06 profissiona-
is, entre eles, por parte 
do SAMU, 01 médico e 
01 enfermeiro, e, pelo 
Corpo de Bombeiros, 
01 piloto, 01 co-piloto e 
02 tripulantes.

Faça o que quiser. Você
irá apenas usar uma 
tornozeleira eletrônica

O que dizer para o 
meu filho que está 
assistindo a um pro-
grama de «Jornalismo 
Político» na TV? Você 
ensina uma coisa e na 
TV anunciam outra. 
Meu filho me pergunta: 
Pai, este não é o José 
Dirceu que cometeu 
vários crimes de apro-
priação indébita e está 
na Lava-Jato, citado 
por corrupção e lava-
gem de dinheiro? Por-
que ele foi solto? 

Não sabemos mais 
como a lei deve ser 
interpretada, ou se ela 
surge na mente de 
uma pessoa que resol-
ve soltar um elemento 
desse de uma hora 
para outra. Se a lei 
existe é para ser cum-
prida, se a Constitui-
ção é um conjunto de 
Leis e regras que 
regem um País, ela 
deve ser cumprida. Se 
ela é a Lei máxima que 
define os direitos de 
um cidadão, o que 
está acontecendo? É 

estranho a posição de 
um Senhor  que repre-
endeu crimes de cor-
rupção  na  TV,  de 
repente, está lá, José 
Dirceu indo para casa 
acompanhado de uma 
tornozeleira. Aliás, 
estão trocando a finali-
dade da tornozeleira. 
Ela foi introduzida no 
Código Penal e na Lei 
de execução penal 
para ser utilizada em 
crimes de pequeno 
potencial para colocar 
um condenado em regi-
me semi-aberto e não 
em corruptos de alto 
escalão,  como vem 
sendo. Ou seja, em 
Curitiba se interpreta 
uma lei de encontro 
com a lei. Em Brasília, 
a Lei de Curitiba nos 
parece que não é mes-
ma interpretada por 
Curitiba. Onde nós bra-
sileiros nos coloca-
mos? O que eu vou 
dizer lá em casa  para 
o meu filho, agora? 
Dizer o quê é correto 
aonde?...

Será que Palocci terá
liberdade condicional?

Com o andar da car-
ruagem, como se diz 
popularmente, Antônio 
Palocci, assistindo a 
tudo e bem orientado 
por seus advogados, 
entra com pedido de 
liberdade condicional 
junto ao STF. Ele ale-
ga, «Constrangimento 
Ilegal». Palocci, dias 
atrás, assim disse ao 
juiz Sérgio Moro: «Eu 
encerro aqui e fico à 
sua disposição hoje e 
em outros momentos, 
p o r q u e  t o d o s  o s 
nomes e situações 
que eu optei por não 
falar aqui por sensibili-
dade da informação 
estão à sua disposição 
no dia que o senhor qui-
ser. Se o senhor esti-
ver com a agenda mui-
to ocupada, a pessoa 
que o senhor determi-
nar eu imediatamente 
apresento todos esses 
fatos, com nomes, 
endereços, operações 

realizadas, coisas que 
vão ser certamente do 
interesse da Lava 
Jato, que realiza uma 
investigação de impor-
tância e acredito que 
posso dar um caminho 
talvez que vá lhe dar 
mais um ano de traba-
lho, mas é um trabalho 
que faz bem ao Bra-
sil».

Constrangimento 
Ilegal, foi o que ele cau-
sou a nação e ao povo 
brasileiro, se fazendo 
valer de sua autorida-
de e do posto que ocu-
pa. Porque ele não 
pensou na transparên-
cia e no ato lícito como 
u m  i n t e g r a n t e  d o 
comando da nação?

Só falta agora, ele 
esperar seu julgamen-
to em casa acompa-
nhado de uma torno-
zeleira eletrônica. 

A princípio, Edson 
Fachin, negou o pedi-
do.

ANUNCIE AQUI.

AQUI VOCÊ TEM:
BLOG, REDES 
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Pesquisa inglesa 
avalia às conseqüên-
cias de fumar durante 
a gravidez. 

Vovós maternas 
que tinham hábito de 
fumar durante a sua 
gravidez, segundo 
uma pesquisa realiza-
da pela Universidade 
de Bristol na Inglater-
ra, aumentaram em 
até 53% as chances 
de ter netos autistas. 

Filhos Autistas podem vir do hábito de fumar
Resultados mostram 
que netas que fumam 
e mantém os mesmos 
h á b i t o s ,  o  r i s c o 
aumenta para 67% de 
netos desenvolverem 
hábitos repetitivos e 
dificuldades de comu-
nicação.

Segundo Jean Gol-
ding, um dos autores 
do estudo, vigiar de 
uma forma generaliza-
da e corrigindo o hábi-

to de fumar das mulhe-
res, tem que ser uma 
constante. 

Fatos relacionados 
a pesquisa, revelam 
que os riscos do fumo 
numa gravidez sem-
pre foi recriminada, 
inclusive, relacionan-
do o fumo à ocorrência 
de autismo nos bebes. 
E crianças que são 
expostas ao fumo 
pelas mães (na gravi-

dez), são mais agres-
sivas, naturalmente. 

P a r a  P e m b r e y, 
e s s a s  m u d a n ç a s 
podem não interferir 
diretamente na mãe, 
mas terão consequên-
cias graves nos filhos.

Portanto,  segue 
aqui um conselho. 
«Não seja egoísta, pen-
se nos seus filhos». 
Nossa vida continua 
através deles. 

Eles vão para Brasília ou para Curitiba?
Fernando Pimentel, 

está com a corda no 
pescoço. Já está para 
ser implantado a CPI 
do BNDES. E o caso 
da Bridge Participa-
ções,  empresa de 
Bené, amigo do gover-
nador que emprestou 
seu avião e ainda 
pagou 12 mil para 
Pimentel e sua esposa 
passarem férias na 
Bahia, é o principal 
caminho nas investi-
gações. Denominada 
de «Operação Acrôni-
mo», mais às citações 
da Odebrecht. Esca-
par? Vai ser difícil...

No caso de Lula, ele 
tentou de todas às for-
mas se levado para 
Brasília. Ele sabe que 
o processo seria mais 
moroso,  contando 
com o seu respaldo 
político. Não conse-
guiu. Agora,  enfrenta 
a 1ª Instãncia Federal 
de Sérgio Moro. O PT, 
já procura uma segun-
da via para candidato 
a presidente em 2018. 
Com às citações nas 
de lações da  Ode-
brecht , Renato Duque 
e de Leo Pinheiro, Lula 
dificilmente escapará 
de uma condenação. Marcos Andrade
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Supremo decide que STJ tem total poderes para
julgar Pimentel sem autorização da Assembleia

Com o entendimen-
to do STF de que a 
Constituição Mineira é 
ilegal, o STJ passa a 
ter total poderes para 
j u l g a r   F e r n a n d o 
Pimentel, caso aceite 
a denúncia contra ele.

Será muito difícil 
Fernando Pimentel se 

manter no cargo de 
governador, até o final 
d e  s e u  m a n d a t o . 
Pimentel, também é 
citado na Lava-Jato o 
que piora ainda mais 
sua situação. O afas-
tamento de Pimentel 
depende apenas do 
STJ, agora.

Nicolás Maduro é desumano, 
incompetente e assassino ...   

A Venezuela vive 
dias de horror,  na 
questão de sobrevi-
vência.  A fome se alas-
tra por todo o país. Os 
supermercados não 
tem mercadorias, até 
mesmo água, falta nos 
pontos de venda. As 
manifestações são 
constantes nos dois 
sentidos. Os que apói-
am Nicolás Maduro e a 
oposição a ele. 

Maduro, já fechou 
jornal, rede de TV, 
redes sociais, já fez 
inúmeras prisões e o 
país, já amarga uma 
s é r i e  d e  m o r t e s 
daqueles que são con-
tra Maduro.

Está aí, a impunida-
de de uma administra-
ção incompetente e 
d e s u m a n a .  U m 
homem que não tem a 
mínima capacidade de 
administrar um país. 
Maduro, além de men-
tiroso, é um grande 
assassino. Os hospi-
tais de Caracas, não 
tem a mínima condi-
ção de manter um paci-
ente, seja ele, em que 
estado estiver. Não 
existem medicamen-
tos e muito menos 
material hospitalar. Os 
m é d i c o s  s e n t e m 
medo, pois, não tem 
s a í d a .  E x i s t e  a 
cobrança do povo de 

um lado e a falta de 
estrutura para trabalho 
do outro. A revolta do 
povo é grande e o país 
está bem próximo de 
uma guerra civil.

O que não se enten-
de é a distância e o des-
caso da ONU em rela-
ção  a  Venezue la . 
Onde está a Organiza-
ção dos Direitos Huma-
nos? Se o país vive 
uma crise econômica 
sem precedentes e 
uma ditadura coman-
dada pelo seu líder, 
onde estão os órgãos 
de sustentabilidade e 
respeito pelo ser huma-
no que não reagem 
aos atos de Maduro?

A Venezuela é hoje, 
o segundo país mais 
violento do mundo. 
Para se ter uma idéia, 
e m  j a n e i r o  f o r a m 
assassinadas mais de 

1000 pessoas. É uma 
verdadeira tragédia 
social. O governo, por 
sua vez,  age com 
incentivo a violência 
aqueles que são con-

tra o seu governo. Ata-
ca veemente aos seus 
opositores,  até a mor-
te se for o caso. E o 
que diz o resto mun-
do?

Zacarias Piva busca 
recursos em Brasília

O presidente da 
Câmara Municipal de 
Varginha, vereador 
Zacarias Piva, foi rece-
bido pelo Secretário 
Especial do Ministro 

do Meio Ambiente, 
Belarmino Borgneth, 
nesta terça-feira (9), 
em Brasília. A reunião 
foi realizada para tra-
tar da revitalização do 
Parque São Francisco 
e foi intermediada pelo 
d e p u t a d o  f e d e r a l 
Dimas Fabiano.

A reunião aconte-
ceu no Gabinete do 
Ministro e foi concedi-
da, considerando o 
interesse do Parla-
mentar Federal e do 
Municipal de buscar 
recursos para a pro-

moção e revitalização 
do Parque São Fran-
cisco, localizado em 
Varginha-MG, e consi-
derado um dos maio-
res Parques Urbanos 
do mundo.

Na oportunidade, 
além da entrega do 
Projeto de Revitaliza-
ção do Parque, foi pro-
tocolado também um 
requerimento a fim de 
verificar a possibilida-
de de obtenção de aju-
da do Ministério para o 
Projeto.

Após o término da 
audiência, ficou acer-
tado que existe a pos-
sibilidade e que prova-
velmente os recursos 

virão através de com-
pensação ambiental, 
sob gestão do Instituto 
Chico Mendes de Bio-
diversidade (ICMBio), 
autarquia Federal em 
regime especial vincu-
lada ao Ministério visi-
tado. “Estamos muito 
esperançosos de que 
conseguiremos apoio 
para revitalizar nosso 
parque, que é um dos 
p a t r i m ô n i o s  m a i s 
i m p o r t a n t e s  q u e 
temos na nossa cida-
de. Agradeço muito ao 
apoio do deputado 
Dimas Fabiano, por ter 
agilizado este contato 
e se empenhado em 
nos ajudar. Também 

agradeço ao Secretá-
rio Municipal de Meio 
Ambiente, Joadylson 
Barra Ferreira, que 
nos confiou a entrega 
deste projeto. Espero 
que, em breve, esse 
sonho de ver o nosso 
parque ser utilizado 
com o respeito que 
merece”, disse o presi-
dente, Zacarias Piva.

O deputado Dimas 
Fabiano afirma que 
este apelo é o primeiro 
passo de uma longa 
jornada de muito tra-
balho e acredita que a 
expectativa é de um 
resultado positivo para 
o Parque do município 
de Varginha.

Nada mais justo, 
pois, sendo o Parque 
São Francisco um dos 
maiores parques urba-
nos do mundo com 
uma área de 110 hec-
tares é uma grande ini-
ciativa do vereador e 
presidente da Câma-
ra. Acreditamos que o 
Parque poderia ser 
bem aproveitado e 
uma manutenção ade-
quada, o povo e a natu-
reza irão agradecem. 
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Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro são Campeões Estaduais

Com 68 mil pesso-
as presentes no Mara-
canã, o Flamengo 
sagrou-se Campeão 
Carioca de 2017, ven-
cendo de virada o Flu-
minense. 

O time tricolor abriu 
o placar logo no início 
do jogo. Aí, se tornou 
um grande jogo, digno 
de uma final de cam-
peonato. 

O Flamengo mos-
trou porque é o melhor 
time do estado do Rio 
de Janeiro. Não se aba-
lou com o gol tomado 
no começo do jogo, e 
no segundo tempo 
Guerreiro foi o nome 
do jogo. Aliás, foi o arti-
lheiro do campeonato 
com 10 gols. O seu 
a m a d u r e c i m e n t o 
durante este tempo 
que se encontra no Fla-
mengo foi o diferencial 
e o caminho para se 
concretizar como ídolo 
da torcida do Flamen-
go. «No futebol tem 
dessas coisas. Quan-
do um time muda de 
técnico, um atleta que 
foi deixado de lado 
pelo técnico anterior, 
pode vir a ser bem 
aproveitado pelo seu 
sucessor e se encaixar 
bem na forma de jogar. 
É o caso de Guerreiro 
no Flamengo».

C o m  a  p a r t i d a 
empatada, o Flamen-
go já era o Campeão, 
pois, venceu o primei-
ro jogo por 1 x 0 e tinha 

a vantagem do empa-
te. Mostrando toda sua 
superioridade, foi para 
cima do Fluminense e 
no final do jogo, Cava-
lieri foi expulso, por ser  
o últ imo homem e 
cometendo falta em 
Rodinei, que aprovei-
tando o goleiro impro-
visado do Fluminense, 
virou o jogo. 

O Flamengo está 
com um bom time, 
mas só iremos saber 
se é um time competiti-
vo para o campeonato 
brasileiro no decorrer 
da competição. Sabe-
mos que campeonato 
estadual é uma coisa e 
campeonato brasileiro 
é totalmente diferente. 
Sempre há uma posi-
ção que precisa de um 
reforço. Por isso, os 
campeonatos regiona-
is são um grande teste 
para se avaliar o con-
junto de uma forma 
geral. 

O Fluminense tem 
um bom time, mas pre-
cisa de reforços para o 
campeonato brasilei-
ro. Realizou uma boa 
campanha no estadual 
e chegou a final com 
todos os méritos de 
um grande time, como 
sempre foi. Mas não 
rendeu o que se espe-
rava. Foi abaixo do 
esperado. Abel Braga, 
já pede reforços para a 
lateral esquerda. Abel, 
pretende realizar um 
grande brasileiro.

Fazendo um segun-
do jogo tranquilo, pois, 
jogando com o regula-
mento o Corinthians 
venceu a Ponte Preta 
na primeira partida por 
3 x 0, um placar diga-
se de passagem ines-
perado, devido ao fute-
bol que a Ponte Preta 
vinha apresentando 
durante a competição. 

O Corinthians foi o 
time que menos inves-
tiu no time principal, 
a t é  p o r q u e ,  s e u s 
recursos financeiros 
não lhe permitiam. 
Então, a maioria de 
seus jogadores vieram 
do time que venceu a 
C o p a  S ã o  P a u l o , 
2017. Caíque França - 
Goleiro; Léo Príncipe e 
Gui lherme Arana - 
Laterais; Léo Santos e 
P e d r o  h e n r i q u e  - 
Zagueiros; Léo Jabá e 
Pedrinho - Atacantes. 
Às exceções, foram 
Fagner e Jô, que come-
çaram no Corinthians 
e foram para outros 
times e agora, de vol-
ta. O cabeça de tudo 
isso, foi Fábio Carille. 
Conhecedor profundo 
do t ime Júnior  do 
Corinthians, foi ele que 
fez à indicações des-
ses jogadores para o 
time principal. Com o 
desenrolar do campe-
onato paulista, eles 
foram se firmando na 
equipe principal. Fábio 
Carille, hoje técnico da 
equipe principal,  atu-

ou como auxiliar técni-
coTite e Mano Mene-
zes.  O Corinthians fez 
um Campeonato Pau-
lista exemplar. Dos 18 
jogos que disputou, 
venceu dez, empatou 
seis e perdeu apenas 
dois, para Santo André 
e Ferroviária. O time 
sofreu apenas um gol 
na segunda fase clas-
sificatória do  campeo-
nato. Foi a defesa 
menos vazada com 
apenas, 11 gols. O 
quinto melhor ataque 
com 22 gols e a equipe 
de maior desarme do 
paulistão, com 331 
desarmes em toda a 
competição. O centro-
avante Jô, foi apelida-
do de goleador dos 
clássicos. Lembramos 
que a Ponte Preta, eli-
minou Santos e Pal-
meiras e vinha super 
embalada para a final.

Agora, vem aí o 
Campeonato Brasilei-
ro .  O  Cor in th ians 
estreia contra a Cha-
pecoense no dia 13. O 
brasileirão é um cam-
peonato recheado de 
clássicos do começo 
ao fim. Resta agora, 
aguardar para ver se 
os corintianos terão o 
mesmo prazer de ver 
seu time se destacar 
na competição nacio-
nal. O equilíbrio é forte 
e o time do Corinthians 
é um time de novos 
atletas, fica aí a dúvi-
da. 

O Atlético ficou dois 
anos sem ganhar do 
Cruzeiro, mas quando 
ganhou, levou tam-
bém o Campeonato 
Mineiro.

O técnico Roger 
Machado, muito criti-
cado pela torcida, 
pois, o time do Atlético 
tem altos e baixos 
constantes,  dessa 
vez, estudou muito 
bem o time do Cruzeiro 
e resolveu jogar com o 
regulamento.

Com a vantagem de 
jogar pelo empate, 
Roger Machado, anali-
sou muito bem o time 
celeste. Jogou o pri-
meiro jogo na retranca 
e no segundo jogo, rea-
lizou duas mudanças 
no meio de campo 
para equilibrar mais o 
jogo e reforçar a mar-
cação. Entrou em cam-
po com três volantes, 
dando maior liberdade 
a Elias, que por sinal, 
fez uma grande parti-
da. 

Com Robinho mar-
cando logo no início do 
primeiro tempo, o Atlé-
tico jogou mais soltou 
e menos preocupado. 
Tanto que o Cruzeiro 
ficou com 69% de pos-
se de bola no primeiro 
tempo, mas sem chu-
tar uma bola ao gol de 
Victor.

No segundo tempo, 
o Cruzeiro veio para 
cima e empatou o jogo 
com Ramon Ábila, que 

entrou no lugar de Hud-
son. O Cruzeiro pas-
sou quinze minutos 
mandando no jogo. 
Era superior,  teve 
chances de virar o jogo 
com Thiago Neves, 
por duas vezes. Mas, 
futebol tem dessas coi-
sas. «Quem não faz, 
leva». E assim, foi o 
retrato do jogo. Roger 
Machado colocou o 
cara que mudou a his-
tória do jogo, Cazares. 
Muita qualidade no 
passe e visão de jogo, 
o Atlético passou a 
comandar o jogo, nova-
mente. Daí pra frente, 
só alegria. Elias, fez o 
segundo gol e matou o 
jogo. 

Futebol tem dessas 
coisas. O Cruzeiro, 
mostrou ser superior 
nestes dois anos, mas 
foi muito bem estuda-
do por Roger machado 
que anulou as princi-
pais peças do Cruzei-
ro. Arrascaeta, foi um 
deles. Apareceu muito 
pouco em campo. No 
fim do jogo, Rafinha foi 
expulso pelo time do 
Cruzeiro e Adilson 
pelo Atlético. O árbitro, 
Igor Júnior Benevonu-
to, estava bem, até  a 
expulsão de Rafinha. 
Na expulsão de Adil-
son, ele compensou o 
erro cometido anterior-
mente. Parabéns ao 
Atlético. Agora, é vol-
tar para a Libertadores 
e o Brasileirão.
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Prefeitura entrega chaves do Residencial  Novo
Tempo - Mais um grande projeto realizado 

Quem não tem o 
sonho da casa pró-
pria? Neste mês, 573 
família em Varginha 
r e a l i z a r a m  s e u s 
sonhos.

O projeto da Prefei-

tura de Varginha, cria-
do na atual gestão, fin-
dou-se no dia 10  com 
a entregas das chaves 
do « O Condomínio 
Novo Tempo». 

Com a presença de 

vários vereadores, 
representantes de vári-
as classes e entidades  
da sociedade, Prefeito 
e Vice-Prefeito, junta-
mente com a Caixa 
Econômica Federal, 

concretizou-se  mais 
um grande projeto. 
Isto, vem mostrar a 
seriedade da adminis-
tração atual, investin-
do na hora certa e no 
lugar certo. 

O adeus a Nelson Xavier. De Lampião a Chico Xavier

mente, completo. 
Casado com Via 

Negromonte, atriz e 
bailarina, disse que ele 
tinha um câncer há 13 
anos, mas escondia 
das pessoas. A doen-
ça veio a se agravar e 
Nelson não resistiu.

Nelson, chegou a 
entrar na faculdade 
cursando Direito, mas 
resolveu mudar de pro-

A integridade, a dis-
ciplina e a persistên-
cia, deixam o mundo 
artístico refém de um 
de seus melhores ato-
res de todos os tem-
pos.

Nelson Xavier, foi 
sem dúvida, um dos 
maiores atores que já 
fizeram parte do time 
da Rede Globo de Tele-
visão. Ele era simples-

fissão, tamanho era 
sua paixão pela arte 
cênica. 

Nelson tem um cur-
riculum vasto na sua 
carreira, como: «Eles 
não usam Blck Tie, 
Gente como a gente, 
Julgamento em Novo 
Sol, Dona Flor e seus 
dois Maridos, e A que-
da.      

Na televisão  come-
çou com: Sangue e 
Areia, João da Silva, 
Lampião e Maria Boni-
ta, O pagador de Pro-
messas, Pedra sobre 
Pedra, Irmãos Cora-
gem (1995), Senhora 

do Destino e Babilô-
nia.

Em 2010, volta para 
o cinema para inter-
pretar um dos grandes 
papeis da sua carreira, 
«Chico Xavier». Diz 
ele, ter sido o seu mai-
or papel. Diz que ao 
interpretar Chico Xavi-
er, sentiu que foi o per-
sonagem que mexeu 
com sua vida.

Ele era o sonho que 
todo produtor de cine-
ma queria ter. Galã, 

Padre, Gigolô, Guerre-
iro, Amante e Líder 
Espíritual. Ou seja, de 
tudo um pouco. Mas, 
con jugado  a  uma 
rep resen tação  de 
fazer brilhar os olhos 
de quem o assistia. 
Incorporava o perso-
nagem, como poucos.

Nelson também foi 
diretor da Rede Globo.

Deixa esposa e a 
filha Tereza Xavier, 
também atriz.     


