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Romeu afirma que a maioria das Estatais 
servem como cabide de emprego. CEMIG
está na mira das privatizações

O governador de 
Minas Gerais, Romeu 
Zema, anunciou nesta 
quarta-feira, 9, que pre-
tende pr ivat izar  a 
CEMIG e enviará um 
projeto para privatiza-
ção à  Assemble ia 
Legislativa de Minas 
Gerais. Zema reafir-
mou o que tinha dito 
em campanha sobre a 
intenção de privatiza-
ções das estatais, 

inclusive a CEMIG, afir-
mando que é uma das 
exigências do Tesouro 
Nacional para a rene-
gociação da dívida do 
Estado com a União.
"Vamos e precisamos 
fazer uma redução 
drástica do custeio, 
principalmente pesso-
al e aposentadorias".
"Está ficando claríssi-
mo que se usa (as 
empresas públicas) 

para finalidades políti-
cas", deixando claro 
que estatais como a 
CEMIG serve de cabi-
de de empregos com 
finalidade política. 
Zema reafirma que as 
renegociações com o 
Tesou ro  Nac iona l 
dependem da privati-
zação de várias esta-
tais. "O Tesouro Nacio-
nal, dentro dessa ques-
tão de renegociação 
da dívida com Minas 
Gerais,  ex ige que 
empresas do Estado 
sejam privatizadas", 
disse. "Na lei, não está 
claro o grau de exigên-
cia, mas é objetivo nos-
so que o Estado foque 
naquilo que traz retor-
no para a população, 
que é saúde, seguran-
ça e educação".
Complementando , 
Romeu Zema diz que 
pretende cortar 80% 
dos cargos comissio-
nados e reduzir pela 
metade o número de 
secretarias.

Romeu Zema

Os milionários do Cruzeiro
O Cruzeiro acaba 

de realizar sua maior 
transação financeira 
em torno de um atleta. 
O uruguaio Arrascaeta 
rendeu ao time celeste 
n a d a  m a i s  n a d a 
menos que 13 milhões 
de euros, ou seja, R$ 
55,2 milhões. Mas o 
time celeste é um dos 
que mais rendem no 
futebol brasileiro na 
transação de atletas. 
Em 2001, Geovanni, 
rendeu aos cofres 
celeste R$ 43 milhões, 
Ricardo Goulart, foi 
negociado em 2015 
por 15 milhões de 
euros, dos quais o Cru-
zeiro  embolsou 11,25 
milhões. Fred foi nego-

ciado em 2005 para o 
Lyon da França por por 
14,9 milhões de euros, 
dos quais o Cruzeiro 
arrebatou 35 milhões. 
Em 2015, Everton 
Ribeiro foi vendido 
para Al Ahli por 15 
milhões de euros e 
depositou em seus 
cofres 9 milhões de 
euros. Lucas Silva, 
também foi negociado 
e m  2 0 1 5  p o r  1 3 
milhões de euros, o 
Cruzeiro ficou com a 
metade do valor pelos 
direitos econômicos 
do jogador. Fábio Jr, 
foi negociado com o 
Roma da Itália em 
1999 e recebeu R$ 18 
milhões pela venda do 

atleta. Ramires foi ven-
dido em 2009 por 7,5 
milhões de euros para 
o Benfica de Portugal, 
ou seja, na época R$ 
foram embolsados R$ 
16,8 milhões. Não se 
pode esquecer de Mon-
tillo, vendido ao San-
tos por 6 milhões de 
euros e o Cruzeiro 
ficou com 60% do 
valor, referente aos 
direitos econômicos. 

O Cruzeiro é o time 
brasileiro que mais 
arrecada com atletas e 
fez a maior transação 
nacional de um atleta 
na venda de Arrascae-
ta para o Flamengo. 

Nicolás Maduro assume 2º mandato
sem apoio e vai até 2025 

 O maior sanguina-
tário da história da 
Venezuela assume o 
segundo  mandato 
sem apoio dos países 
latino americano e 
deve colocar seu país 
numa das piores cri-
ses econômicas, além 

da fome e da miséria. 
Maduro é amigo de 
Lula, Maduro venceu 
uma eleição com boi-
cote total, numa elei-
ção cheia de irregulari-
dades. A Assembleia 
Nacional Venezuelana 
não reconhece o novo 

mandato de Maduro. 
O Grupo de Lima, do 
qual o Brasil faz parte, 
não apóiam e nem 
reconhecem Nicolás 
Maduro como presi-
dente. Canadá e Esta-
dos Unidos também 
não o reconhecem.

Michel Temer, Moreira Franco e Eliseu
Padilha na mira da Polícia Federal

Leia na página 3 
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Damares fala demais e explica pouco

Damares Alves - A Ministra que fala muito

A  m i n i s t r a  d a 
Mulher, Família e Dire-
itos Humanos, Dama-
res Alves, a cada dia 
se envolve em polêmi-
cas que ela mesma 
não sabe explicar o 
que fala. O povo brasi-
leiro pensou que fosse 
apenas Dilma Rous-
seff a primeira e a últi-
ma a não saber expli-
car o que fala. Mas 
não, chegou Damares 
Alves, com um portu-
guês muito próximo ao 
de Dilma Rousseff ela 
tem a mesma síndro-
me da ex-presidente, 
(síndrome da compli-
cação). 

Logo nos primeiros 
dias em que Damares 
assumiu o ministério 
da Mulher, Família e 
Direitos Humanos, 
deu uma declaração 
que provocou uma 
revolta no meio social. 
“Meninos vestem azul 
e mulheres vestem 
rosa”, Damares voltou 
a ser o centro das aten-
ções quando declarou 
que Igreja Evangélica, 
Ciência e Educação. 

“A Igreja Evangélica 
perdeu espaço na his-
tória. Nós perdemos o 
espaço na ciência 
quando nós deixamos 
a Teoria da evolução” 
entrar nas escolas, 
quando nós não ques-
tionamos, quando nós 
não fomos ocupar a 
ciência. “A Igreja Evan-
gélica deixou a ciência 
pra lá e vamos deixar a 
ciência sozinha”. E aí, 
“cientistas tomaram 
conta dessa área”, diz 
ela.

A Teoria da Evolu-
ção, é reconhecida 
mundialmente e trata 
do desenvolvimento 
da vida na terra a partir 
de ancestrais comuns, 
os seres humanos e os 
outros tipos de vida 
que sofrem mudanças 
evolut ivas de uma 
geração para outra.

A Sociedade Brasi-
leira para o Progresso 
da Ciência, através de 
Lucile Floeter Wonder, 
logo alertou para o ris-
co de se misturar ciên-
cia e religião, contes-
tando a ministra Dama-

res Alves. “A ciência 
tem um método e ela 
utiliza esse método, 
chamado método cien-
tífico, para mostrar, 
para validar essas teo-
rias ou não. E existem 
muitas evidências a 
favor da Teoria da Evo-
lução. E eu acho que a 
gente não pode mistu-
rar as coisas. A gente 
não pode misturar a fé 
com ciência”. 

Out ro  a  c r i t i ca r 
Damares, foi Luiz Araú-
jo, professor da UnB. 
“Ninguém deixou de 
ser cristão porque as 
escolas ensinam ciên-
cia. É nosso dever, na 
educação, transmitir 
conhecimentos que 
são  ge rados  pe la 
humanidade, que vão 
evoluindo. É assim 
que a humanidade evo-
lui. Se o Brasil quer dar 
um salto para o futuro, 
ele não pode voltar 
para a Idade Média”.

Será que ela foi mal 
entendida? Onde está 
Dilma para traduzir o 
imbróglio?

O adeus ao Padre Quevedo

Conhecido como 
«O caçador de Enig-
mas», Oscar Gonza-
les Quevedo Bruzan, 
mais conhecido como 
Padre Quevedo, mor-
reu em Belo Horizonte, 
neste 9 de janeiro. 

No programa «Fan-
tástico» da Rede Glo-
bo de Televisão, Padre 
Quevedo foi o protago-
nista do quadro «O 

caçador de enigmas» 
e desvendava mistéri-
os e tirava a máscara 
de charlatões. 

Muitos charlatões 
fizeram patrimônio no 
Brasil através de fal-
sas declarações e 
amostragens de tru-
ques e previsões futu-
ristas. Quando um 
charlatão era anuncia-
do no meio de semana 

pela te levisão, no 
Domingo, Quevedo o 
desmascarava dizen-
do sempre «Isso não 
existe». Nenhum dos 
desmascarados por 
Quevedo apareceu na 
TV para contestar  as 
afirmações do Padre, 
já que a Rede Globo 
dava direito de defesa. 
Todos sumiam em 
seguida.

Quem agora irá desbancar os forasteiros e grandes charlatões do futuro?

No Ceará, a bandidagem enfrenta
Lampião, a polícia e a Força Nacional  

Não há limites para a onda de violência no Ceará, o medo é constante

O Estado do Ceará 
foi  abençoado por 
Deus por lhe dar uma 
das maiores belezas 
naturais do mundo.

Fortaleza é uma 
das cidades mais boni-
tas do Brasil e do mun-
do. Com praias paradi-
síacas, o estado do 
Ceará é mundialmente 
conhecido como um 
dos mais belos do mun-
do. Mas neste início de 
2019, a onda de vio-
lência tem amedronta-
do não só turistas, mas 
os cearenses de uma 
forma geral. Já são 
mais de 250 ataques, 
172 apenas em uma 
semana. Mesmo com 
o envio de Tropas da 
Força nacional, os ata-
ques não cessaram e 

nem diminuíram, mui-
to  pe lo  con t rá r io , 
aumentaram.

As ações crimino-
sas começaram na 
capital e logo se alas-
traram para o interior. 
Ônibus, bancos, prefe-
ituras, comércios e pré-
d ios  púb l icos  são 
alvos da bandidagem. 
São facções crimino-
sas que instruídos por 
informações sigilosas, 
sabem onde estão a 
polícia e as Tropas da 
Força Nacional. Sen-
do assim, partem para 
lugares que onde não 
há suspeita e realizam 
os ataques. Tornando 
lugares tranquilos em 
um verdadeiro caos. 
Amedrontando turis-
tas e a população em 

geral. 
 Os bandidos são 

tão ousados que atra-
vés  de  p ichações 
pedem a saída do 
secretário da Segu-
rança Penitenciária, 
Mauro Albuquerque, 
que prometeu acabar 
com a entrada de celu-
lares nos presídios e 
com a divisão nas uni-
dades conforme a fac-
ção a que cada preso 
pertence.

Já são 42 municípi-
os atacados em todo o 
estado. Posto de gaso-
lina é alvo da bandida-
gem. Explosivos em 
pontes e viadutos na 
Grande Fortaleza. Até 
o momento 239 presos 
e 172 ataques só esta 
semana.
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Michel Temer, Moreira Franco 
e Eliseu Padilha na mira da PF

seriam investigados 
logo após a saída da 
presidência da repúbli-
ca.

Raquel Dodge, em 
sua posição, foi favo-
rável que a investiga-
ção dos três seja em 
conjunto, quando se 
trata do caso de propi-
nas no valor de 14 

Em relatório conclu-
sivo da Polícia Federal 
ind ica que Miche l 
Temer, Eliseu Padilha 
e  More i ra  F ranco 
cometeram crimes de 
corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. 
Até então, não é sur-
presa para nenhum 
brasileiro que os três 

milhões de reais da 
Odebrecht para a cúpu-
la do MDB. Segundo 
as investigações, a 
indícios de que no jan-
tar realizado no Palá-
c io  do Jaburu em 
2014, foram detalha-
dos acordos de cola-
boração premiada de 
executivos da Ode-

brecht com Michel 
Temer, então vice-
presidente da repúbli-
ca.

O inquérito que tra-
mita no STF foi des-
membrado, devido a 
Michel Temer não ser 
investigado e pelo moti-
vo do fato ter ocorrido 
antes dele ter assumi-
do a presidência.

O ministro Edson 
Fachin,  re lator  de 
casos relacionados à 
Operação Lava Jato 
no STF, suspendeu 
temporariamente na 
época a investigação 
c o n t r a  o  e x -
p r e s i d e n t e .  N ã o 
podendo o mesmo ser 
responsabilizado por 
fatos ocorridos antes 
de assumir a presidên-
cia.

As investigações 
contra os correligioná-
rios de Temer, foram 
para a Justiça Eleitoral  
de São Paulo a mando 
de Fachin. Raquel Dod-
ge pediu que a investi-
gação vá para a justiça 
Federal do Distrito 
Federal – pedido ainda 
não examinado. 

O próprio Moreira 
Franco recorreu ao 
STF para que não hou-
vesse desmembra-
mento de sua investi-
gação sobre a apura-
ção de Michel Temer. 
Mas, Temer não é 
mais presidente e sua 
investigação deverá ir 
para instâncias inferio-
res.

“O ministro-relator 
determinou o des-
membramento do feito 
ante a imunidade tem-
porária e personalíssi-
ma que prevê a veda-
ção de processamento 
do Presidente da Repú-
blica relativa a crimes 
cometidos antes do 
exercício do manda-
to”, observou a Procu-
radoria-Geral da Repú-
blica.

«Não há mais qual-
quer utilidade prática 
no agravo interposto 
pelo investigado (Mo-
reira Franco), uma vez 
que o mandato presi-
denc ia l  de  Temer 
encerrou em 1º de 
janeiro de 2019. Os 
fatos (investigados no 
caso do jantar) serão 

apreciados apenas 
por um juízo, a ser defi-
nido após a decisão do 
agravo regimenta l 
interposto por esta Pro-
curadoria-Geral da 
República (contra deci-
são de Fachin que 
determinou a investi-
gação de Moreira Fran-
co e Padilha para a Jus-
tiça Eleitoral de São 
Paulo), disse Dodge. 
No presente caso, há 
nítido vínculo de índo-
le subjetiva entre as 
condutas. Mas além 
disso, a motivação, o 
contexto criminoso e a 
forma de agir também 
apontam para o víncu-
lo entre as diversas 
infrações», comple-
mentou Dodge.

A apuração minuci-
osa  des te  caso  é 
imprescindível para a 
credibilidade da justiça 
brasileira que passa 
por altos e baixos devi-
d o  a  a t u a ç ã o  d e 
alguns membros da 
Corte. 

Sendo assim, Curi-
tiba deve receber mais 
um ex-presidente da 
república.
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Embraer e Boeing devem
finalizar acordo

O acordo  en t re 
Embraer e a Boeing 
deve ter um final feliz, 
já que Jair Bolsonaro 
não se opõe, deixando 
claro que a soberania 
e os interesses da 
Nação estão em pri-
meiro lugar.

Em reunião no Palá-
cio do Planalto para tra-
tar do assunto, nesta 
quinta-feira, dia 10, 
onde estiveram pre-
sentes os Ministros da 
Defesa, Ciência e Tec-
nologia, Economia, 

Forças Armadas e 
Relações Exteriores. 
O presidente deixou 
claro os interesses da 
nação e citou pontos 
e m  q u e  a s  d u a s 
empresas poderão tra-
balhar em conjunto 
sem prejuízo para 
ambos os lados com o 
acordo a ser firmado. 
Um desses pontos é a 
fabricação de carguei-
ros militares que pode-
rão ser comercializa-
dos em todo o mundo, 
citou o presidente.

O italiano Cesare 
Batisti é considerado 
foragido desde 14 de 
dezembro no Brasil 
quando Michel Temer 
assinou o decreto de 
extradição. 

Cesare Batisti, foi 
condenado na Itália a 
prisão perpétua em 
1993 sob acusação de 
ter cometido quatro 
assassinatos naquele 
país nos anos 1970. 
Ele nega os assassi-
natos e se diz vítima 
de perseguição políti-

ca. Batisti foi preso na 
noite do dia 12 na Bolí-
via.

Jair Bolsonaro para-
benizou as autorida-
des bolivianas pela pri-
são do italiano em 
publicação no Twitter.

Em 2009, o então 
presidente do Brasil 
Luiz Inácio Lula da Sil-
va negou a extradição 
de Cesare Batisti ape-
sar do Supremo Tribu-
nal Federal ter julgado 
procedente o pedido 
italiano.

De volta para a Itália

Inacreditável, mas Renan
Calheiros pode ser o novo
presidente do Senado

O senador Renan 
C a l h e i r o s  q u e 
atravessa a maior 
onda de escândalos 
e m  s u a  c a r r e i r a 
política pode ser o 
novo presidente do 
senado. Ele sempre 
esteve no centro do 
poder, desde a era 
C o l l o r  d e  M e l l o . 
Senador eleito pelo 
Estado de Alagoas, 
m e s m o 
sobrecarregado de 
processos, até mesmo 
na Operação Lava-
Jato, reelegeu-se para 
o  quar to  mandato 
consecutivo.

Eleé um malabaris-
ta político, já esteve de 
todos os lados – Collor 
de Mello – Fernando 
Henrique Cardoso – 
Luiz Inácio Lula da Sil-
va  e Dilma Rousseff.

No final de dezem-
bro ele declarou que 
“quer ajudar o presi-
dente”, mesmo tendo 
apoiado Fernando 
Haddad e ter sido a 
f a v o r  d a  p r é -
candidatura de Lula, 
mesmo condenado e 
preso.

Inacreditável, é a 

aceitação polí t ica, 
mesmo depois de tan-
ta mudança nas elei-
ções de outubro de 
2018, como sobreviver 
politicamente a tudo 
isso? Será que ele aju-
da ou atrapalha no pre-
sidente Jair Bolsona-
ro?

Nos bastidores polí-
ticos, ele tem 50 dos 
81 votos do senado. 
Disputam à presidên-
cia da casa o Major 
Olímpio (PSL), Tasso 
Jereissatti (PSDB), 
Álvaro Dias (Pode-
mos), Esperidião Amin 
(PP) e Simone Tebet 
(MDB).

O povo brasileiro 
que lutou tanto para 
que mudanças fossem 
radicalmente feitas na 
política de nosso país, 
s e r á  q u e  t e r á  d e 
a g u e n t a r  R e n a n 
Calheiros como presi-
dente do Senado? Um 
dos maiores gorilas 
políticos do Brasil, ele 
não cansou de dar 
adjetivos ao presiden-
te Jair Bolsonaro em 
sua campanha para 
tentar eleger (Fernan-
do Haddad). 

Se condenado, Lula pode ter sentença triplicada em abril

Hoje, existem dois 
processos na mesa da 
substituta de Sérgio 
Moro, Gabriela Hardt 
e m  C u r i t i b a ,  q u e 
podem ser julgados 
até abril deste ano, 
exatamente, quando 
Lula completará um 
ano na prisão.

Caso seja condena-

do nos dois processos, 
a  p e n a  d o  e x -
presidente poderá tri-
plicar. A compra do ter-
reno para o Instituto 
Lula em São Paulo, o 
apartamento adquirido 
em São Bernardo do 
Campo e o sítio de Ati-
baia (SP). Em ambos, 
Lula é acusado de 

receber propina de 
empreiteiras por meio 
dos imóveis em troca 
de contratos com a 
Petrobrás.

O caso do terreno 
do Instituto Lula está 
concluído desde 12 de 
dezembro e deve ser o 
primeiro a ser julgado.

Envolvidos judicial-
mente, acham os acer-
vos de provas contra o 
ex-presidente bem 
mais robustos do que 
a primeira condena-
ção do ex-presidente, 
no caso do Triplex do 
Guarujá.

A delação de Pal-
locci completa e ajuda 
muito nas provas que 
devem condenar mais 

uma vez Luiz Inácio 
Lula da Silva. Regis-
tros contábeis regis-
tros de custeio da cozi-
nha do sítio de Atibaia 
e as confissões de 77 
e x e c u t i v o s  e  e x -
executivos da empre-
sa, deixam Lula de cal-
ça curta perante a jus-
tiça.

Caso seja condena-
do nos demais proces-
sos, a pena de Lula 
deve, no mínimo, tripli-
car, o que deve fazer 
Lula se retirar da políti-
ca brasileira. É o qua-
dro típico “Do Império 
ao Delito”.
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Ingressos para a Copa América 
já serão comercializados com 
final a preço de ouro

A Copa América 
2019, será realizada 
no Brasil e terá início 
em 14 de julho e termi-
nará no dia 7 de julho.

O site oficial da 
Copa América já está 

vendendo ingressos 
para a competição. O 
bilhetes variam de R$ 
120,00 a R$ 890,00 
em áreas vips. 

A final da competi-
ção será realizada no 

Estádio do Maracanã 
e os ingressos custam 
de R$ 260,00 a R$ 
890,00 no setor mais 
caro. As vendas são 
exclusivamente pelo 
site copaamerica.com, 
com pagamento via 
cartão de crédito. A 
cada etapa da compe-
tição os bilhetes vão 
tendo seu preço alte-
rado. São 228 mil 
ingressos no total. O 
Mineirão irá sediar cin-
co jogos, um deles de 
semifinal.

Bruno Henrique pode
estar a caminho de
B e l o  H o r i z o n t e 

Com dinheiro em 
caixa Cruzeiro volta a 
cogitar a compra de 
Bruno Henrique, mas 
tenta colocar algum 
jogador na negociação 
com o time paulista. 
Com a venda de Arras-
caeta o Cruzeiro ficou 
fragil izado em sua 
composição no ataque 

e no meio-campo. 
Com apenas os atletas 
que estão no plantel, 
será di f íc i l  o t ime 
celeste conseguir títu-
los em 2019. Há uma 
necessidade de com-
por o ataque e um 
m e i a - a r m a d o r  d e 
peso. Jadson foi o úni-
ca aquisição. 

Manoel é confirmado no 
Corinthians, por empréstimo

Corinthians confir-
ma a contratação por 
empréstimo do zague-
iro Manoel por um ano. 
Manoel é o oitavo 
reforço do time paulis-
ta para a temporada 
2019. O time do Par-
que São Jorge arcará 
com 70% do salário do 
atleta, ou seja, R$ 315 
mil por mês, e o Cruze-
iro arcará com os 30% 
restantes (R$ 135 mil). 
Não há custos de 
transferência.

Manoel foi adquiri-
do pelo Cruzeiro junto 
ao Atlético Paranaen-
se por R$ 2,4 milhões 
d e  e u r o s  ( R $ 7 , 4 
milhões de Reais) na 
cotação da época. Dis-

putou 150 partidas 
pelo clube celeste e 
marcou 7 gols. Foi 
Campeão Brasileiro 
em 2014, e Campeão 
da Copa do Brasil em 
2017 e 2018, além de 
ter  s ido Campeão 
Mineiro em 2018.

O zagueiro nunca 
encheu os olhos de 
Mano Menezes que o 
tinha como a quarta 
opção na posição. 

Manoel tem contra-
to com o Cruzeiro até 
dezembro de 2020. 

O zagueiro cruzei-
rense terá a compa-
nhia de Henrique, Léo 
Santos, Pedro Henri-
que e Marilon na zaga 
corinthiana.

Contratações do Atlético Mineiro
para temporada 2019. Foi um dos
times que mais contratou

Com a preservação 
de Levir Culpi e a pro-
moção de Marques 
para o cargo de diretor 
do galo, o Atlético foi 
um dos times que mais 
contratou em 2019. 
Contratações certas 
ou erradas, só o tempo 
irá dizer.

O meia artilheiro 
Vinícius é o quinto joga-
dor a ser contratado 
pelo alvinegro de Belo 
Horizonte, além do 
Zagueiro Réver que 
volta ao time após ter 
s i d o  c a m p e ã o  d a 
Copa Libertadores. 

Guga, lateral direito, 
chega ao Atlético para 
cobrir a deficiência na 
posição, Jair (volante), 
quase de contrato assi-
nado. E por último, 
Igor Rabello (zaguei-
ro), irão compor o novo 
time do galo para a 
temporada 2019.

No ano de 2018, o 
Atlético foi um dos ata-
ques mais positivos do 
Campeonato Brasilei-
ro, mas foi uma das 
defesas mais vazadas 
do torneio. Réver che-
ga para suprir a defi-
ciência da defesa.

Center
Shoes

Um novo em calçados

Faça-nos uma visita
Rua Alves e Silva,99

Uma revolução em preços baixos

Centro - Varginha
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Em Varginha, LIRA aponta meio risco de
infecção pelo mosquito Aedes Aegypti 

Realizado nos dias 
07, 08 e 09 de janeiro, 
o primeiro LIRAa – 
Levantamento de Índi-
ce Rápido de Aedes 
Aegypti do ano de 
2019, classificou o 
município de Varginha 
como MÉDIO RISCO 
d e  i n f e s t a ç ã o  d o 
Aedes Aegypti,  mos-
quito transmissor da 
Dengue, Zica e Chi-
kungunya.

O levantamento con-
siste e, visitar 20% dos 
quarteirões sorteados 
pe lo  programa do 
Ministério da Saúde, 
sendo que o mesmo é 
realizado em todo ter-
ritório nacional, em 
cidades com índice de 
infestação com mais 

O levantamento con-
siste e, visitar 20% dos 
quarteirões sorteados 
pe lo  programa do 
Ministério da Saúde, 
sendo que o mesmo é 
realizado em todo ter-
ritório nacional, em 
cidades com índice de 
infestação com mais 
de dois mil imóveis. de 
dois mil imóveis. 

Após todo esse tra-
balho, todos os dados 
são lançados no siste-
ma onde o mesmo clas-
s ifica o  munic íp io 
como; Baixo Risco, 
Médio Risco ou Alto 
Risco de Infestação.

Em Varginha, no 
total geral houve um 
aumento expressivo e 
por pouco o a classifi-

cação seria de ALTO 
RISCO, onde foram 
encontrados 138 focos 
do Aedes Aegypti con-
tra 39 focos do mos-
quito Aedes Aegypti, 
no levantamento reali-
zado anteriormente no 
mês de outubro. Sen-
do que os Bairros com 
maior número de depó-
sitos com focos foram 
o  JARDIM SION, 
CENTENÁRIO II, VILA 
BARCELONA; classi-
ficação dos recipien-
tes mais comuns em 
p o s s u í r e m  f o c o s :  
TAMBORES (capta-
ção de água das chu-
v a s ) ,  VA S O S  D E 
P L A N T A S  E 
RALINHOS. 

Resultado coloca cidade em alerta 

Prefeitura de Varginha investe em 
melhorias na iluminação pública 

A Prefeitura de Var-
ginha começou a ano 
dando continuidade às 
obras de Iluminação 
Pública em diversas 
regiões da cidade, prio-
rizando as solicitações 
da população, aten-
dendo as demandas 
que estavam reprimi-
das desde 2005, atra-
vés da Selt Engenha-
ria, empresa contrata-
da pelo município para 
a realização do servi-
ço.

Esta semana equi-
pes da Selt trabalha-
ram no trevo da Aveni-
da do Contorno, que 
liga Varginha à Elói 

Mendes, com a insta-
lação de postes e lumi-
nárias, uma obra de 
R$36.767,41 e na Rua 
José Barcelona, no 
bairro Barcelona, em 
atenção a um pedido 
antigo dos moradores, 
u m a  o b r a  d e 
R$5.117,34.

P a r a  e s t e  m ê s 
estão programadas 
ainda obras de ilumi-
nação Pública na Rua 
João Martins da Pon-
te, esquina com Sílvio 
Sé r i o ,  n o  Pa rq u e 
Rinaldi (R$7.671,66), 
Rua Maria Helena, 
V i l a  M e n d e s 
(R$6.500,22), Rua 

Francisca Bernardes 
Nogueira, Via Ipiranga 
(R$7.117,53) e Rua 
Raul Salgado Filho, no 
bairro Padre Vi tor 
(R$21.546,13).

Desde que assumiu 
a Iluminação Pública, 
em 2015, por uma 
determinação da Ane-
el - Agência Nacional 
de Energia Elétrica, a 
Prefeitura de Varginha 
já instalou cerca de 
250 postes e luminári-
as, num raio de 9 quilô-
metros de ruas, um 
i n v e s t i m e n t o  d e 
R$1.725.684,65

Anuncie aqui. Lucro certo para sua empresa

Ligue já: 99987-2719

Acesse: odebatenoticias.com.br

A sua nova webradio
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