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Um novo momento jurídico no 
Brasil. É o começo da mudança
Os três desembargadores foram objetivos e sem firulas na apresentação
de suas análises para confirmar a sentença do ex-presidente Lula 

Semanas antes da 
condenação de Lula 
pelo TRF-4 no Rio 
Grande do Sul, corria 
nas redes sociais  boa-
tos dizendo que às car-
tas já estavam marca-
das para absolver o 
ex-presidente. Que o 
resultado seria 2 x 1 à 

favor de Lula. Fizeram 
uma grande pressão 
em cima dos três. Ame-
aças, badernas e mui-
to mais. Mas João 
Gebran, Vitor Laus e 
Paulsen não deixaram 
se abater por tudo 
isso. Foram técnicos, 
mostraram ao povo e a 

justiça brasileira, o por-
quê da condenação de 
Lula em 2ª estância. E 
fo ram ma is  a lém, 
aumentaram a pena 
de  9  anos  e  se is 
meses, para 12 anos e 
1 mês. Sem risos, sem 
aplausos, sem compe-
tição.

Esse é o Brasil que 
o povo brasileiro quer 
ver, essa é a justiça 
que o Brasil merece. É 
preto no branco. As 
provas estão aí, então, 
aplique-as de acordo 
com as leis. Levaram 
em conta às declara-
ções dos funcionários 
e diretores da OAS, 
documentos como 
notas fiscais de com-
pras de material e os 
depoimentos dos fun-
cionários do edifício 
Solaris. Fizeram com-
parações e mostraram 
que Lula sabia de tudo 
e de todos. Por isso, o 
condenaram a  12 
anos. Foram além dis-
so. João Gebran solici-

tou a reclusão, tão 
logo sejam julgados os 
embargos pela defesa 
do ex-presidente. 

Foi uma aula de dig-
nidade e patriotismo. 
Mostrou ao povo brasi-
leiro e a justiça brasile-
ira, como se deve jul-
gar um ser humano 
como um c idadão 
comum que infringiu a 
lei deste país. É sim-
ples: condenando-o! E 
sua pena sendo do 
tamanho da sua des-
truição. Na realidade, 
essa pena foi bem a 
quem do ele merecia. 
Mas é o começo de 
uma nova era neste 
país. E que sirva de 
exemplo para outros 

delinquentes da políti-
ca brasileira. O Brasil 
merece muito mais 
que isso. O povo brasi-
leiro merece viver em 
um país melhor, com 
justiça, com educa-
ção, com saúde e com 
segurança. E não ficar 
baixando a cabeça 
para um fora da lei 
aqui e outro ali. 

Os três desembar-
gadores estão de para-
béns. Não é preciso 
falar bonito, é preciso 
ser sério e eficiente na 
aplicação da lei. É 
focar na nação e por 
ela labutar honesta-
mente e transparente-
mente. Agora, resta ao 
povo fazer a sua parte.

Prisão de Lula já começa
a ser planejada pela PF

Luiz Inácio Lula da 
Silva foi condenado a 
12 anos e 1 mês de pri-
são em regime fecha-
do pelo Tribunal Eleito-
ra l  Federa l  da  4ª 
Região no Rio Grande 
do Sul no caso do Tri-
plex do Guarujá. Auto-
ridades já estão se 
m o b i l i z a n d o  p a r a 
estruturar como vai ser 

a prisão do petista. A 
in formação fo i  fo i 
divulgada pela jorna-
lista Andreza Matais, 
do Estadão, e é um 
dos assuntos mais 
comentados no twitter, 
logo após o resultado 
do  ju lgamento  do 
r e c u r s o  d o  e x -
presidente. 

O mandato de pri-

são será cumprido 
logo que forem julga-
dos os embargos a 
serem apresentados 
pela defesa. De acor-
do com Matais, uma 
das ideias é combinar 
com os advogados 
para que lula se apre-
sente em local deter-
minado para o cumpri-
mento da pena. A Polí-
cia Federal irá pedir 
que o juiz especifique 
o local onde será cum-
prido a pena para que 
Lula se apresente e 
para quem deve ser 

entregue. Lula não 
terá direito a prisão 
especial, pois o ex-
presidente não tem cur-
so superior. A Polícia 
Federal aguarda o judi-
ciário determinar a exe-
cução da pena. 

A prisão dos conde-
nados em Segunda 
estância com o fim dos 
recursos no próprio tri-
bunal que proferir a 
decisão foi um enten-
dimento do Supremo 
Tribunal Federal no 
ano passado. 

162 municípios estão em 
alerta em Minas Gerais

A febre amarela já 
ultrapassou a marca 
dos 100 óbitos no Bra-
sil. Um alerta aos mora-
dores do estado de 
Minas Gerais. O esta-
do é o que registra o 
maior número de mor-
tes em todo o país. Já 
passam de trinta. 

Com  os resultados 
apresentados pelo 
Ministério da Saúde os 

mineiros estão lentos 
na vacinação. As vaci-
nas estão nos postos 
de saúde, mas há uma 
lentidão por parte da 
população. A vacina-
ção neste estágio pas-
sa a ser prioridade, 
principalmente nas 
áreas de maior risco, 
como Belo Horizonte e 
cidades circunvizi-
nhas. A febre amarela, 
com certeza, será uma 
preocupação em todo 
o país durante o ano 
de 2018. E só a vaci-
nação pode tranquili-
zar o país.
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STF manda recado ao PT para abaixar  
o tom contra o judiciário

Mediante às decla-
rações da senadora e 
presidente do PT Glei-
si Hoffmann, o STF 
mandou que o  PT bai-
xasse a bola. Gleisi 
falou em greve de 
fome de Lula na cade-
ia, como fez em 1980.

O PT tem dito que 
os desembargadores 
do TRF-4 combinaram 
os votos e que vão até 

a última cartada para 
tirar o seu pupilo da pri-
são. 

É um jogo de distin-
tivo, cada um defende 
o seu, mas não se 
pode ir contra a lógica 
e a técnica. O julga-
mento de Lula no TRF-
4, foi estritamente téc-
n ico,  baseado em 
fatos, fotos e docu-
mentos que o incrimi-

nam. 
É um grito de mise-

ricórdia, pois o PT não 
tem outro nome para 
apresentar nas elei-
ções à presidente. E 
no futuro, devido à ida-
de, Lula não teria mais 
como se candidatar. O 
mito acabou. Mas a jus-
tiça não pode deixar 
de cumprir a sentença 
que lhe foi aplicada. 

O Brasil está se preparando para um futuro melhor
O povo brasileiro acompanha nas redes sociais e cobra respeito e seriedade dos políticos e da justiça 

A democracia no 
Brasil é nova com pou-
co mais de 15 anos de 
idade. A tecnologia, 
mais ainda. Mas foi 
com ela que o povo bra-
sileiro resolveu botar a 
boca no trombone e 
cobrar dos comandan-
tes deste país, dos 
deputados, senadores  
e da justiça brasileira 
maior respeitabilida-
de, maior seriedade no 
cumprimento de seus 
deveres. O político é 
eleito para fazer leis 
que beneficiem a popu-
lação, que favoreça a 
nação. Seja na educa-
ção, na saúde, na 
segurança, no bom fun-
cionamento das esta-
tais, para apontar às 
deficiências e traba-
lhar para saná-las. O 
equilíbrio das contas 
públicas é fundamen-
tal para que o país se 
mantenha estabiliza-
do, gerando empregos 
e desenvolvendo-se.

Nas próximas elei-
ções devemos ver nas 
urnas um voto diferen-

ciado. Um voto mais 
maduro, novos nomes 
eleitos, pessoas que 
ainda não estiveram 
atuando no cenário 
político, estarão elei-
tos nas próximas elei-
ções. Ainda não será a 
e l e i ç ã o  d e  u m a 
mudança ideal. Mas 
será o começo dela. 
Os novos políticos e 
mesmos os antigos 
políticos que lá perma-
necerem, estarão de 
frente com um povo 
mais jovem e partici-
pativo, mais centrado 
nos interesses da 
nação.  Hoje, grupos 
de jovens procuram 
conhecer o caminho 
da política para cobrar,  
e participar de um Bra-
sil mais sério.

Este é um país aben-
çoado por Deus, por-
que se não fosse, esta-
ríamos vivendo numa 
miséria total, tamanho 
foi o rombo do mensa-
lão e da Lava-Jato, do 
BNDES e muita coisa 
ainda não revelada. 
Estavam preparando o 

Brasil para ser um país 
comunista e extremis-
ta de esquerda. como 
está hoje a Venezuela. 
Mas o povo acordou e 
num ato de cidadania, 
através do impeach-
ment, tirou Dilma do 
poder. O que eles cha-
mam de ‘golpe’. Golpe 
é o que o povo vem 
sofrendo em todas às 
suas camadas da soci-
edade.  Uma cr ise 
financeira nunca visto 
antes. Foi um tiro no 
peito do trabalhador 
da construção civil, 
dos prestadores de 
serviço, do comércio 
em geral. Isso sim, foi 
um golpe. 

O Brasil do futuro 
será bem diferente do 
Brasil de hoje. O políti-
co do futuro será um 
político de responsabi-
lidade, aí então, che-
garemos ao objetivo 
político e social. Pelo 
povo e para o povo. É 
apenas uma questão 
de tempo. Muitos não 
estarão aqui para pre-
s e n c i a r  t a m a n h a 

mudança, mas seus 
filhos e seus netos, 
com certeza, estarão 
presentes para viver 
um novo Brasil. Essas 
mudanças começarão 
já em 2018. Não há 
mais lugar para a cor-
rupção, propina, admi-
nistrar em causa pró-
pria. A participação 
social é imediata, tudo 
isso, devido ao desen-
volvimento tecnológi-
co .  Ho je  es tamos 
assistindo nos EUA, a 
maior potência mundi-
al um Trump querendo 
se esquivar de todas 
às formas das cobran-
ças de seu povo, dos 
erros de campanha. 
Antes, apenas Water-
gate, (por acaso). E 
tirou Nixon do poder. 
Isso, na maior demo-
cracia do mundo. A tec-
nologia gera e trans-
forma opiniões mundo 
à fora. Tem formado 
etnias por toda parte. 
Não há mais espaço 
para mentiras do tipo 
«eu não sabia de 
nada, não é meu, é da 

tralizada na mão de 
bandidos, corruptos e 
aventureiros que ima-
ginavam sair ilesos 
depois de tantos frau-
des e desvios. 

O ano de 2018, será 
o início da maturidade 
política do povo brasi-
leiro. E não adianta 
buscar resposta nas 
forças armadas. A 
democracia deve e pre-
cisa continuar. Com 
certeza, elegeremos o 
próximo presidente à 
altura da nação brasi-
leira.

Marisa, o Triplex é da 
OAS, eu só estive lá 
para dizer que não me 
interessava pelo apar-
tamento, eu só pedi 
emprestado 2 milhões 
de reais, e assim por 
diante». 

O povo passa a 
cobrar o que é de direi-
to, toma consciência 
que, «Ele colocou, ele 
pode tirar». É obriga-
ção, é direito do cida-
dão. Não se pode 
desistir de uma potên-
cia como a nossa. A 
nossa riqueza é muito-
grande para ficar cen-



EDIÇÃO 032 Página 03

Elton John irá abandonar os palcos
Um gênio de todos os tempos em todo o mundo está se despedindo

Elton John come-
çou sua carreira nos 
anos 70 com Your 
Song, seu primeiro 
sucesso. E após lan-
çar Rocket Man, o bri-
tânico explodiu no 
mundo inteiro. Parcei-
ro de Bernie Taupin 
durante toda sua car-
reira, colocou nos pri-
meiros lugares das 
paradas do mundo inte-
iro, sucessos como: 
Goodbye Yellow Brick 
Road, Skyline Pigeon, 
Candle in The Wind, 

Don’t Go Breaking My 
Heart, Crocodile Rock, 
Bennie and The Jets, 
Don’t Let the Sun Go 
Down On Me e muitos 
outros.

Sir. Elton John é um 
dos cantores e compo-
sitores britânicos que 
lotam os estádios e tea-
tros por onde passa. É 
um dos poucos que 
conseguiram passar a 
m a r c a  d o s  1 5 0 
milhões de discos ven-
didos mundo à fora.

Agora, Elton John 

anunciou sua última 
turnê pelo mundo. Irá 
se dedicar à família e 
curtir um pouco mais a 
vida. 

No ano passado, 
Sir. Elton John embol-
sou nada mais nada 
menos que UU$ 60 
milhões de dólares 
com sua última turnê. 
Elton diz deixar os pal-
cos, mas não os estú-
dios. Ainda se arrisca-
rá a compor algumas 
coisas com 70 anos. 

O Senhor de Vila Isabel está de volta
O maior sambista do Brasil está de volta cantando sua história e a do samba

O DVD e Cd deno-
minado «O Samba», 
vem presentear o mai-
or sambista do Brasil 
de todos os tempos. 

Martinho da Vila é 
um verdadeiro amante 
da vida e de um tem-
peramento bem cario-
ca, ou seja, só risos. 
Consagrado na déca-
da de 70 com vários 

sucessos na carreira 
que o levaram a ser o 
dono do trono do sam-
ba brasileiro. Canta 
canta minha gente, 
Batuque na cozinha, 
Devagar devagarinho, 
C a s a  d e  S a m b a , 
Quem é do mar não 
enjoa, Clube do Sam-
ba e Mulheres, são 
algumas das canções 

que fizeram de Marti-
nho da Vila um ícone 
da história da música 
genuinamente brasile-
ira «O Samba».

O cineasta  George 
Gachot é o responsá-
vel pelo documentário 
lançado pela gravado-
ra Biscoito Fino este 
mês. É o retrato do cen-
tenário ritmo brasileiro.

Na última semana, 
estiveram reunidos o 
diretor superintenden-
te da Fundação Cultu-
ral Leandro Acayaba, o 
produtor de eventos 
Rosildo Beltrão e o jor-
nalista Agnaldo Mon-
tesso, para discutir o 
conteúdo e a formata-
ção da 1ª revista histó-
rica e informativa do 
Projeto Quinta da Boa 
Música.

O Projeto Quinta da 
Boa Música foi criado 

em agosto de 2009 
com a finalidade única 
de incentivar, apoiar, 
valorizar e divulgar a 
produção musical rea-
lizada em Varginha e 
promover o intercâm-
bio com grupos de vari-
ados estilos de qual-
quer localidade.

As apresentações 
musicais acontecem 
sempre às quintas, às 
20h, na plataforma de 
embarque da Estação 
Ferroviária de Vargi-

nha. O Projeto tem o 
caráter puramente cul-
tural, sem fins lucrati-
vos, com a participa-
ção livre e espontânea 
dos músicos, bandas e 
com a estrutura logísti-
ca mantida pela Fun-
dação Cultural de Var-
ginha.

Através da parceria 
com músicos e bandas 
que espontaneamente 
participam do projeto 
promove-se junto ao 
público de todas as ida-
des e sem distinção 
qualquer, a oportuni-
dade de laser,  de 
entretenimento cultu-
ral, proporcionando 
ainda o acesso livre e 
gratuito aos bens cul-
turais da cidade.

 Hoje, com oito anos 
de atividades, o Proje-
to já virou referência 

na área cultural, e pon-
to de encontro dos 
amantes da música, 
atingindo uma média 
de público entre mil a 
duas mil pessoas por 
edição. No ano de 
2017 foram realizadas 
44 edições.

O diretor superin-
tendente Leandro Aca-
yaba convidou Rosildo 
Beltrão, músico e pro-
dutor, que conhece os 
detalhes de produção 
desde a criação do Pro-
jeto, para levantar 
fotos, documentários, 
registros, curiosidades 
e dados das bandas 
nas 294 edições des-
de agosto de 2009 até 
dezembro de 2017. O 
jornalista Agnaldo Mon-
tesso será o editor e 
diagramador da revis-
ta.

De  aco rdo  com 
Leandro Acayaba, “a 
idéia é que a revista 
contenha o nome de 
todas as bandas que 
se apresentaram des-
de o inicio do projeto 
cronologicamente e 
que o ano de 2017 
tenha uma abordagem 
especial, por ter sido 
um ano de grande apo-
io ao Projeto, uma vez 
que além de ter retor-
nado nas férias de 
janeiro pela primeira 
vez na história, teve 
significativo investi-
mento na qualidade e 
quantidade de equipa-
mentos como sonori-
zação, iluminação e 
palco.” Leandro lem-
bra ainda que ele pró-
prio prometeu aos 
músicos durante a tem-
porada 2017 que faria 

um registro especial 
de cada banda e lan-
çaria esta revista.

 Para enriquecer a 
revista, a Fundação 
Cultural estará solici-
tando ao público fre-
quentador e aos músi-
cos que tocaram, que 
enviem fotos, suges-
tões e curiosidades do 
Projeto, aos cuidados 
do produtor Rosildo 
Beltrão. Uma boa his-
tó r ia  de amizade, 
namoro, alguém que 
tenha montado uma 
banda ou um fato mar-
cante, devem ser envi-
ados no e-mail even-
tos@fundacaocultural
devarginha.com.br.

É uma grande inici-
ativa que registrará às 
realizações e projetos 
que deram certo da 
Fundação Cultural.

Fundação Cultural lançará a 1ª revista do Projeto 
Quinta da Boa Música
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FEMAGRI 2018 quer melhorar o futuro da produção de café

Maior e com boas 
expectativas de negó-
cios, a 17ª edição da 
FEMAGRI (Feira de 
Máquinas, Implemen-
tos e Insumos Agríco-
las) da Cooxupé trará 
n o v i d a d e s  p a r a 
melhorar o futuro da 
produção nas lavouras 
de café e também solu-
ções para a área da 
pecuária, além de tra-
zer um espaço de 
conhecimento aos 

cafeicultores. Realiza-
do em Guaxupé, o 
evento acontece de 21 
a 23 de fevereiro, com 
o tema "Produção res-
ponsável para uma 
cafeicultura de suces-
so". Com uma alta de 
8% no número de expo-
sitores, a feira – entre 
as principais da cafei-
cultura brasileira - 
espera receber 35 mil 
visitantes durante os 
três dias.

"A Femagri, por ser 
a mais importante feira 
do negócio café, já 
gera boas expectati-
vas de negócios, pois 
o produtor aguarda 
este momento para 
investir", disse José 
Geraldo Olyntho Jun-
queira Filho, Gerente 
Comercial da Cooxu-
pé.

Ainda segundo ele, 
os cerca de 130 expo-
sitores levarão aos visi-

tantes inovações e 
melhorias em equipa-
mento e processos 
para transformar o futu-
ro da produção nas 
lavouras, como a car-
reta com kit medidor 
da quantidade de café 
colhido, que no pro-
cesso de carregar a 
carreta já mensura o 
volume, e soluções de 
energia sustentável 
como a solar, por meio 
de painéis fotovoltai-
cos.

Os produtores visi-
tantes terão acesso a 
produtos e serviços 
que demonstrarão o 
comprometimento do 
setor com uma produ-
ção responsável e as 
boas práticas agríco-
las na propriedade, 
com base nos três pila-
res da feira: ambiental, 
social e econômico.

Além disso, os cafe-
icultores encontrarão 
na feira o 'Espaço 
Pecuária', uma área 

com demonstração 
com animais de elite 
leiteira e de corte, com 
abordagem de novas 
técnicas. "Também 
nos preocupamos com 
outras necessidades 
do cooperado de café, 
trazendo inovação em 
pecuária, como o sis-
tema 'Compost Barns', 
que trata de conferir 
mais conforto térmico 
para o gado leiteiro. 
Haverá ainda rodadas 
de palestras e debates 
com profissionais do 
setor", explica José 
Geraldo.

Crédito e Fazendinha

A FEMAGRI também 
t r a z  a o  p r o d u t o r 
opções de financia-
mento por meio de 
linhas de crédito ban-
cário ou por meio da 
operação chamada 
barter, em que o café é 
utilizado como moeda 
de troca para paga-

mento.
No espaço Fazendi-
nha, serão apresenta-
das soluções susten-
táveis que podem ser 
implantadas nas pro-
priedades e promover 
a produção responsá-
vel. Neste ano entre os 
temas a serem traba-
lhados estão: Núcleo 
de Educação Ambien-
t a l ,  M a n e j o  p ó s -
colheita do café para 
melhoria da qualidade 
do café, Uso do Mul-
ching na cafeicultura, 
Armazenamento Cor-
reto de Defensivos, 
Tecnologia de Aplica-
ção, Tratamento de 
Esgoto Doméstico, 
Geoprocessamento, 
Uso de Equipamentos 
de Proteção Individu-
al, Cafeicultura de Pre-
cisão, além das inven-
ções dos produtores 
c o m  d i n â m i c a  d e 
máquinas.

Aqui tem cidadão de bem, ao contrário 
dos vagabundos que você solta
São palavras de um passageiro em um voo entre Brasília a Cuibá

Portugal

Hostilizado não só 
em Portugal por duas 
mulheres (foto acima), 
o ministro do STF, Gil-
mar Mendes foi alvo 

de protestos dentro do 
avião que saiu de Bra-
sília para Cuiabá, sen-
do vaiado e com per-
guntas do tipo: você 
v a i  s o l t a r  o  e x -
presidente Lula quan-
do ele for preso? Cita-
ram também o nome 
de Aécio Neves e Pau-
lo Maluf. 

Gilmar Mendes é 
a l v o  d e  p i a d a s  e 

cobranças pelo país. 
Com a tecnologia 

de ponta, os brasilei-
ros estão mais partici-
pativos e cobrando 
mais das autoridades 
brasileiras. Nunca se 
dirigiu a um juiz da 
Suprema Corte desta 
forma. Ou seja, o povo 
está com sede de justi-
ça e não deixa nada 
passar em branco.

Moro quer ver o dinheiro
de volta na Petrobras e
manda leiloar Triplex 

E agora? Será que 
o dono do Triplex do 
Guarujá irá aparecer? 
Se Lula diz não ser 
dele o tal apartamento, 
de quem será? 

O negócio é que ele 

vai a leilão. Sérgio 
Moro diz que o dinhei-
ro arrecadado no Tri-
plex deve retornar à 
Petrobras. 

Muitos estão se per-
guntando. Quanto vale 

o imóvel? Não seria o 
caso de também leilo-
ar o apartamento de 
São Bernardo do Cam-
po para refazer um 
montante bem abaixo 
do prejuízo dado a nos-
sa refinadora de petró-
leo, que hoje está pas-
sando por dificuldades 
financeiras devido à 
irresponsabilidade de 
uma quadrilha ganan-
ciosa pelo poder? Por 
outro lado, o povo está 
pagando o rombo com 
os constantes aumen-
tos dos combustíveis. 

É muito pouco 12 
anos e 1 mês de prisão 
e o leilão do Triplex. 
Deveria ter uma multa 
descontado no seu 
contra-cheque, men-
salmente para ameni-
zar o prejuízo causado 
os cofres públicos.  

Apaquenar STF, jamais
A presidente do 

STF (Ministra Cármen 
Lúcia), diz que não 
colocará em pauta a 
revisão de prisão após 
c o n d e n a ç ã o  e m 
segunda estância, ape-
nas por Lula. Seria ape-
quenar STF. "Não sei 
por que um caso espe-
cífico geraria uma pau-
ta diferente. (Analisar 
o tema por Lula) Seria 
apequenar muito o 
Supremo. Não conver-
sei sobre isso com nin-
guém", afirmou Cár-
men Lúcia. 

O STF em 2016, 
votou a prisão por con-

denação em 2ª estân-
cia e não seria lógico 
agora, devido a conde-
nação por colegiado 
como determina a lei, 
mudá-la. A lei é igual 
para todos. Não se 
pode modificá-la por-
que Lula foi presidente 
do Brasil. Mas ele foi o 
mentor da corrupção e 
dos desvios financei-
ros e de conduta des-
se país. Ele tem que 
ser preso conforme 
determina a lei. Se 
isso não acontecer, a 
justiça será motivo de 
chacotas no Brasil. 
Não haverá respeito.

. O povo brasileiro está mais exigente na degustação do café

Feira da cooperativa mineira Cooxupé será realizada nos dias 21 e 23 de
fevereiro com mais expositores e novas áreas
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Centro de convivência do idoso
retornará suas atividades em fevereiro

O Centro de Convivên-
cia do Idoso, como uni-
dade operacional da 
Secretaria Municipal 
de Habitação e Desen-
volvimento Social – 
SEHAD, tem as suas 
atividades mantidas 
com recursos do orça-
mento municipal e ope-
racionalizadas por ser-
vidores públicos do 
município.

A partir do dia 20 de 
dezembro de cada 
exercício, as ativida-

des são suspensas 
porque cessam os 
empenhos para efeti-
vação de despesas, 
elaboração dos relató-
rios de trabalho e do 
plano de trabalho para 
o exercício subse-
quente, além das féri-
as dos servidores que 
aproveitam os feriados 
natalinos e de ano 
novo para suas férias, 
e v i t a n d o  t i r á - l a s 
durante o decorrer das 
atividades do ano.

Por outro lado, o 
orçamento para o exer-
cício de 2018 somente 
foi liberado a partir do 
dia 22 de janeiro. Este 
ano  novas atividades 
e  s e r v i ç o s  s e r ã o 
implantados no CCI, 
e n t r e  a s  q u a i s  a 
implantação da horta 
orgânica, a indústria 
artesanal caseira de 
doces e o núcleo de 
produção artesanal, 
visando a inclusão 
social e produtiva das 
pessoas da terceira 
idade.

Tudo isso requer 
tempo para as medi-
das preparatórias e 
organizacionais. Os 
beneficiários foram 
avisados de todas 
estas questões. A par-
tir do mês de fevereiro 
as atividades voltaram 
a ser incrementadas.

Prefeito Antonio Silva
ministra palestra para
novos gestores das 
escolas e Cemeis

 A Secretaria Muni-
cipal de Educação – 
SEDUC - iniciou na ter-
ça-feira, 30, o curso de 
c a p a c i t a ç ã o  d o s 
novos gestores das 
Escolas/Cemeis da 
Rede Municipal, que 
foram eleitos no início 
deste ano e já assumi-
ram a gestão das esco-
las. Com esse curso, a 
Secretaria Municipal 
de Educação busca 
preparar a equipe ges-
tora para um melhor 
desempenho no traba-
lho administrativo e 
pedagógico das esco-
las/cemeis do municí-
pio.

 A secretária de Edu-
cação, Rosana Carva-
lho, fez a abertura do 
evento quando, apre-

sentou o pr imei ro 
palestrante do dia, o 
prefeito Antônio Silva, 
que falou sobre “Ética 
no Serviço Público”, 
oportunidade em que 
renovou os votos de 
sucesso a equipe que 
assume,  reforçando o 
pedido de comprome-
timento  nesta nova jor-
nada. Na parte da tar-
de, a Supervisora do 
Departamento de RH 
da SEDUC, Fabiene 
Mariela De Oliveira 
Fernandes, apresen-
tou informações perti-
nentes a este setor. A 
secretária municipal, 
Rosana Carva lho, 
fechou o dia falando 
da importância de uma 
gestão escolar eficien-
te, que se preocupe 

com a organização e 
planejamento de suas 
ações educat ivas, 
onde o seu principal 
objetivo será alcançar 
resultados positivos, 
tanto para a aprendi-
zagem dos alunos 
quanto para a qualida-
de de ensino nas insti-
tuições escolares.

U m  d o c u m e n t o 
com diretrizes teórico-
metodológicas, prepa-
rado pela Secretaria 
Municipal de Educa-
ção especialmente 
para essa capacita-
ção, foi distribuído aos 
participantes. Durante 
o curso os diretores 
receberão noções de 
gestão de recursos 
humanos, recursos 
financeiros, gestão 
pedagógica, gestão 
de infraestrutura, ges-
tão tecnológica e ges-
tão de resultados. A 
programação inclui, 
ainda, temas como a 
Merenda Escolar, Sis-
tema de Avaliação, a 
Escola de Tempo Inte-
gral, entre outros.

A capacitação acon-
tece até sexta-feira 
(02/02), no auditório 
do SEBRAE e o fecha-
mento dos trabalhos 
será feito pelo Prof. Dr. 
Paulo César de Olivei-
ra, que ministrará a 
palestra “Gestão da 
Escola Pública”.

Cadastro Único de Varginha inova
no atendimento
Dentro do princípio da 
eficiência e com todo 
apoio do secretário pro-
fessor Francisco Gra-
ça de Moura, a equipe 
do cadastro único 
investiu na moderniza-
ção do sistema. Novas 
inclusões e atualiza-
ções cadastrais que 
levavam até 60 dias 
d e v i d o  a  g r a n d e 
demanda e principal-
mente por ser usado o 
Cadastro Manual, ago-
ra levam no máximo 
até 24 horas no caso 
de novos cadastros.

Quando se trata de 
atualização cadastral 
o mesmo é concluído 
na hora, o que permite 
que o beneficiário já 
tenha sua demanda 
atendida de imediato 
como no caso da tarifa 
social. Agora, todo o 
atendimento é digitali-
zado na entrevista, evi-
tando a longa espera 
da validação sistêmica 
do cadastro. “Além dis-
so ampliamos o horá-
rio de atendimento de 
segunda a quinta, das 
7h30 às 16h30. As sex-

tas fe i ras estarão 
reservadas para o 
cadastro único itine-
rante onde a equipe irá 
se deslocar direto nos 
locais de maior vulne-
rabilidade para preen-
chimento cadastral in 
loco”, informou o ges-
tor do Cadastro Único 
e programa Bolsa 
Família em Varginha, 
Rodrigo Olegário da 
Silva.
Mais Informações:
3690-2109

População de Varginha recebe as
novas obras e reforma de ampliação
do Hospital Bom Pastor (foto abaixo)

A prefeitura de Var-
ginha, por meio da Fun-
dação Hospitalar do 
município de Varginha 
- FHOMUV, entregou 
no dia 31 de janeiro, 
obras de ampliação, 
reforma e estruturação 
do Pronto Atendimen-
to do Hospital Bom 
Pastor.

A obra contemplou 
a construção de duas 
instalações de urgên-
cia/emergência, uma 
sala para pequenas 
cirurgias, enfermaria 
masculina, enfermaria 

feminina, sala de medi-
cação e outras depen-
dências, praticamente 
dobrando a capacida-
de do PA que passou a 
contar com cinco leitos 
para emergência, equi-
pados com uma UTI e 
mais três leitos para 
atendimento de emer-
gência para primeiros 
socorros e casos gra-
ves.

A obra foi fruto de 
uma emenda parla-
mentar do deputado 
federal, Diego  Andra-
de, e custou em torno 

de R$ 700 mil fora os 
equipamentos e móve-
is novos.

Referência em Trau-
matologia, o Pronto 
Atendimento atende  
pessoas acidentadas, 
fraturas, lesões ósse-
as e tendinosas. Feri-
mentos causados por 
objetos perfurantes, 
facadas, tiros, queima-
duras, picadas de ani-
mais peçonhentos, 
dentre outros. São 
pacientes 100% SUS, 
o PA atende pacientes 
de Varginha e da micro 
região, formada por 12 
municípios, com aten-
dimento médio de 70 
pessoas por dia. Vargi-
nha é o único municí-
pio da região com 4 
hospitais.
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Filhotes de Pastor Alemão. registrado no Clube Brasileiro e no CBKC

General de La Serena - Campeão Brasileiro 2013 e V4 Sieger 2016      Nucha vom Chispa Vice Sieger na Argentina e Vice-Campeã Sudeste 2017-BR 

Renomado canil de 
Pastores Alemães em 
Varginha vende filho-
tes, filhos de General 
de La Serena, cam-

peão brasileiro 2013 - 
um dos maiores repro-
dutores brasileiros da 
raça. Mãe, Nucha vom 
Chispa, Argentina, 

melhor  ataque no 
Sudeste Brasil 2017 - 
Vice-Campeã na Sie-
ger Argentina, Vice- 
Campeã Sudeste Bra-

sil 2017. Entrego com 
45 dias. Registrado, 
vermifugado e vacina-
do. Controle de displa-
sia total, filhos de pais 

alemães e um dos mai-
ores reprodutores na 
Alemanha. Os interes-
sados deverão ligar 
para (35) 99987-2718, 

falar com João Bosco. 
O Pastor Alemão é 

um cão de guarda natu-
ral e um dos mais inte-
ligentes do mundo.

Sada Cruzeiro é recordista
de títulos de todos os tempos

Você imagina um 
time de volei ganhar 
29 títulos em 37 dispu-
tados? Parece mentira 
de pescador, mas não 
é! O Sada Cruzeiro 
conquistou 29 títulos 
em 37 disputados pelo 
planeta, desde 2010. 
Esse é um recorde 
que vai pendurar por 
muitos e muitos anos. 
Ou seja, são apenas 7 
anos de volei para fatu-
rar tanto título assim. 
Marcelo Mendez está 
a 9 anos no clube, 
pode ser que ele seja 
técnico da seleção bra-
sileira num futuro pró-
ximo. Ele falou do últi-
mo título da Copa Bra-
sil conquistado no dia 
27 de janeiro. “Esse 
título serve para nos 
dar ainda mais confi-
ança, saber que cres-

cemos durante o jogo, 
e que vamos seguir 
evoluindo e nos prepa-
rando para chegar mui-
t o  b e m  n o  S u l -
Americano e nos pla-
yoffs da Superliga. A 
nossa missão principal 
n e s s e  t o r n e i o  f o i 
melhorar o nosso nível 
de jogo e nós evoluí-
mos muito”. 

Marcelo Mendez é o 
responsável pelas con-
quistas de todos estes 
títulos do Sada Cruzei-
ro. Desde que chegou 
a Belo Horizonte, per-
deu poucos títulos que 
disputou e juntamente 
com os atletas é papa-
ricado pela torcida cru-
zeirense. O time mine-
iro está na primeira 
colocação da Superli-
ga e provavelmente, 
deve fazer a final de 

mais um torneio. O 
time está voando em 
quadra.

O mais interessante 
de tudo isso, é que de 
lá pra cá, houveram 
várias mudanças no 
time. E não houve 
altos e baixos na forma 
de jogar. Isto mostra 
que o técnico faz a dife-
r e n ç a .  U m  b o m 
comando, um elemen-
to atualizado no dia a 
dia, é um jogador a 
mais na quadra. Na 
seleção brasileira tive-
mos exemplos desse 
elemento. Bernardi-
nho e José Roberto, 
quando entram em 
quadra com a seleção 
brasileira, fazem a dife-
rença. A falta de Ber-
nardinho será sentida 
durante muito tempo 
na seleção.

Dentil Praia Clube segue na liderança
O time de Uberlân-

dia está sobrando na 
Superliga 2017/2018. 
Já soma 48 pontos con-
tra 46 pontos  do Sesc 
- RJ, comandada por 
Bernardinho.  A equipe 
mineira está invicta na 
compet ição e  é  a 
melhor apresentação 
do Praia Clube, desde 
sua existência. Hoje 
comandada por Paulo 
Coco, que levou para o 
Praia Clube o que o 

time do triângulo mine-
iro precisava. Expe-
riência e confiança. Já 
são 17 vitórias em 17 
jogos. 

 A equipe do Minas 
está em terceiro lugar 
na competição com 40 
pontos, é uma coloca-
ção  de  des taque , 
ficando atrás apenas 
do Praia e do Sesc- 
RJ. O time evoluiu mui-
to dentro da competi-
ção, conseguindo vitó-

rias importantes no 
final do primeiro turno. 

O volei mineiro está 
muito bem representa-
do pelos dois times. E 
caso mantenham a 
boa fase, devemos ter 
grandes jogos e um 
campeão mineiro na 
Superliga 2017/2018.

É torcer e esperar 
os jogos finais.


