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Com exclusividade, prefeito Antonio Silva fala da administração, da 
política em Brasília e do Hospital da Criança (uma promessa que irá 
virar realidade)

O prefeito Antonio 
Silva falou com exclu-
sividade para o Jornal 
O Debate. 
O Debate: Vamos dar 
uma pincelada na polí-
tica, que agora contor-
naram uma reforma 
polít ica que não é 
reforma política. Muda-
ram o foco devido às 
denúncias do presi-
dente da república e a 
política continua suja 
do mesmo jeito. O que 
o Senhor acha de tudo 
isso?
Prefeito :  Eu acho 
lamentável. Hoje, os 
políticos ainda não se 
dão conta de que pre-
c i s a m  r e s g a t a r  a 
importância da políti-
ca. E não maltratá-la 
como estão maltratan-
do. O povo está cansa-
do de ser enganado, 
de ser iludido e natu-
ralmente de ser traído, 
por pessoas que mere-
ceram o voto e busca-
ram o voto e de repen-
te não correspondem 
à s  e x p e c t a t i v a s 

daqueles que  vota-
ram. Acho que este é o 
grande problema da 
política hoje. Eu sem-
pre entendi a política 
como uma missão e 
não como um balcão 
de negócios. O que 
vem acontecendo na 
alta cúpula da política 
brasileira é algo que 
nos envergonha. O 
povo não quer cor-
rupção, negociata, 
esperteza, isso tudo 
está acontecendo 
hoje. Agora, é preciso 
que não percamos o 
foco de que a solução 
para resolver a crise 
brasileira, ela não tem 
um outro caminho que 
não seja pela política. 
Não adianta querer 
soluções de força, de 
que alguém vai salvar 
o Brasil, que as Forças 
Armadas vão salvar o 
Brasil. Cada macaco 
no seu galho. O pro-
blema é político e 
tem que ser resolvi-
do pela política. Ele-
gendo pessoas de 

bem. Pessoas de 
ficha limpa verdadei-
ramente. A gente sabe 
que o candidato tem 
problemas e a gente 
volta a votar nele. São 
os tradicionais pica-
retas. Que são elei-
tos e reeleitos em 
todas às eleições. 
Vamos falar de Vargi-
nha. O Senhor está no 
quarto mandato, com 
certeza, a maior refe-
rência política do muni-
cípio. Na sua última 
campanha, o Sr. fri-
sou bem o Hospital 
da Criança. O municí-
pio vem encontrando 
dificuldades devido a 
falta de repasse dos 
governos estadual e 
federal. Como está o 
andamento desse pro-
jeto? Saí?
Prefeito: O que nos 
inspirou a colocar esse 
projeto no programa 
de governo, inclusive 
registrado na justiça 
eleitoral, foi a nossa 
preocupação com o 
público infantil. Nós 

não temos em Vargi-
nha um atendimento 
diferenciado na ques-
tão hospitalar. As cri-
anças são internadas 
no mesmo ambiente 
que o adulto. Seja no 
Hosp i ta l  Reg iona l 
onde você têm a UTI 
neo-natal, no Hospital 
Bom Pastor não há. 
Não temos um CTI 
infantil, apropriado 
para atender esse 
público. O principal 
ganho que teremos é o 
ambiente para crian-
ça, infanto- juvenil. O 
mais  próx imo CTI 
infantil é o de São Lou-
renço e me parece que 
não é algo de ponta. 
Isso, vinha me preocu-
pando. Essas são as 
razões fundamentais 
para a construção des-
se hospital. Acredito 
que será possível 
pois não teremos difi-
culdades de receber 
recursos federais 
através de emendas 
parlamentares. Qual 
o deputado que não 
vai querer o seu nome 
na placa de inaugura-
ção de um hospital em 
Varginha com o colé-
gio eleitoral que temos 
aqui? Pesquisei vários 
lugares como Hous-
ton, Boston e vários 
outros hospitais. Na 
França, na Inglaterra e 
vários outros lugares. 
O principal ganho que 
teremos é o ambiente 
para a criança. 
O segundo fator é: aon-
de vai ser esse Hospi-
tal.  Foi numa reunião 
com pediatras que dis-
cutimos isso. Construir 
um hospital perto dos 
hospitais que já temos. 
Tivemos ofertas para 

construirmos em lote-
amento, na Vila Paiva, 
e numa área onde vai 
ser construído  o novo 
fórum onde temos 
uma área de 10.000 
m². Quando depara-
mos com um terreno 
que não está edificado 
e encostado ao Hospi-
tal Bom Pastor. Levan-
tamos a propriedade 
do terreno e consegui-
mos fazer uma permu-
ta com o proprietário 
com outras proprieda-
des que a prefeitura 
tem. Aliás, essa ques-
tão de construir a uni-
dade perto dos hospi-
tais, vieram dos própri-
os pediatras. Porque 
muitas coisas do Hos-
pital Bom Pastor pode-
rão ser comuns. Labo-
ratório, oncologia, cen-
tro cirúrgico, cozinha, 
lavanderia, tomografia 
etc., foi uma bênção. A 
decoração eu vi nos 
hospitais que pesqui-
sei, crianças tomando 
soro, andando de velo-
cípede. Um ambiente 
bonito com decora-
ções do Pato Donald, 
quero dizer, coisa para 
criança. Esse é o meu 
objetivo.  
O dinheiro que eu gas-
taria para a aquisição 
do terreno, fazendo 
essa permuta com 
outros imóveis da pre-
feitura, que tem vários 
imóveis  d ispersos 
pela c idade,  esse 
recurso eu vou investir 
na própria obra.
O Debate: Tem uma 
data específica para o 
início das obras?
Prefeito: Qual é o 
segundo passo. Já 
está nas mãos da pro-
curadoria do municí-

pio a elaboração do 
projeto de lei que será 
enviado a Câmara 
autorizando a permuta 
desses imóveis. Já 
fizemos todas às ava-
liações, inclusive, 
com avaliações inde-
pendentes para fazer 
uma coisa transpa-
rente, para evitar 
qualquer favoreci-
mento de quem quer 
que seja, para que 
não haja nenhum 
interesse pessoal, 
essa lei já está sendo 
preparada na procu-
radoria para enviar a 
Câmara nos próxi-
mos dias. Quero ver 
se consigo aprovar 
essa lei ainda neste 
ano de 2017. A partir 
daí é que eu vou iniciar 
o projeto.
O Debate: Tem uma 
data para entrega des-
sa obra?
Prefeito: Eu gostaria 
de encerrar o meu 
mandato com ela pron-
ta. Então, é uma obra 
planejada financeira-
mente com as etapas 
tendo os recursos 
garantidos. Depois, 
porque vamos correr 
atrás das emendas par-
lamentares? Para o 
equipamentos, para 
montar o CTI. Outra 
coisa, ela estando ane-
xa ao Hospital Bom 
Pastor, já é credencia-
do, porque esse pro-
cesso de credencia-
mento é doloroso. Isso 
vai ao encontro das 
sugestões dos pedia-
tras, e otimiza a estru-
tura do Hospital Bom 
Pastor, e dá a popula-
ção infantil e juvenil 
um hospital próprio 
para elas. 
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Prefeito Antonio Silva fala das Indústrias que vem e vieram para 
Varginha numa época de crise e a razão do município ser o escolhido

Ao darmos continui-
dade na entrevista 
com o prefeito Antonio 
Silva, gostaríamos de 
esclarecer que o muni-
cípio de Varginha está 
entre os mais transpa-
rentes do Brasil em 
administração pública.
O Debate: O Brasil 
vem passando por 
uma crise econômica 
muito grande.  Chega-
mos a 14 milhões de 
desempregados. Com 
certeza, a maior crise 
que esse país já assis-
tiu. Qual é o segredo 
para que Varginha con-
tinue crescendo e vári-
as empresas já se ins-
talaram aqui e vão se 
instalar aqui, como é o 
caso da Melitta, Phil-
lips Medical Systems e 
agora, a Eurofarma e 
outras em off ?
Prefeito: É um conjun-
to de fatores. A posi-
ção geográfica é um 
dos fatores. Quando 
essas empresas vão 
fazer uma prospecção  

para onde se instala-
rem, elas analisam 
tudo. Principalmente, 
a estrutura da cidade.  
O que a cidade têm 
para garantir a ela 
uma logística eficiente 
e uma estrutura de sus-
tentabilidade. E isso 
tem tornado Varginha 
muito competi t iva. 
Temos hoje na área de 
saúde quatro hospita-
is, unidades de saúde 
espalhadas pelo muni-
cípio, atendimento de 
emergência, temos 
uma estrutura de ensi-
no com 35 escolas 
municipais, algumas 
já com ensino de tem-
po  integral implanta-
do a estrutura físicas 
de nossas escolas. O 
aterro sanitário, trata-
mento de esgoto prati-
camente em 100% da 
cidade. Os Centros 
Universitários, ilumi-
nação pública boa e 
escolas de formação 
profissional. O Senai, 
Sefet, Senac são esco-

las de grande credibili-
dade. Então, todo esse 
conjunto, facilita, por-
que hoje, eles pesqui-
sam tudo isso no goo-
gle. Conhecer a ges-
tão pública do municí-
pio. E isso é  sim, um 
fator preponderante. 
Eles querem conhecer 
a credibilidade do muni-
cípio. Temos várias 
empresas de menor 
porte que vieram para 
Varginha. A Eurofarma 
é um exemplo disso. 
Uma indústria farma-
cêutica de ponta. Ela 
vem trazer um fatura-
mento de 2 bilhões de 
reais, o que significa  
isso em arrecadação 
para o município?. O 
que isso vai gerar aqui. 
A logística. armazena-
mento, tributos. Se 
você pegar os últimos  
acontecimentos que 
aconteceram  aqui. O 
Shopping, a Melitta a 
Medical Systems e a 
Eurofarma estamos 
dando uma turbinada 

na cidade. A mudança 
do local do Shopping 
foi  preponderante. 
Mas, convencer os pro-
prietários a aceitar a 
permuta. Isso foi um 
trabalho do nosso 
secretário. 
O Debate: O Senhor é 
a maior representação 

política do município. 
Está no quarto manda-
to. O Senhor tem pre-
tensões políticas para 
o futuro? 
Prefeito: Não, não 
tenho mais intenção 
de  me cand ida ta r 
mais. Estou com 76 
anos e com muita saú-

de, graças à Deus, 
mas isso não é eterno. 
Mas preciso curtir um 
pouco mais a minha 
família. Não sei se con-
seguirei parar de tra-
balhar. Mas politica-
mente foi a última elei-
ção.

A Escola Municipal 
Emílio Justiniano de 
Rezende Silva, que já 
vêm desenvolvendo 
um  trabalho  voltado 
para Educação Ambi-
ental  nesses últimos 
anos, recebeu  da 
Copasa o Selo de 
Escola Sustentável. A 
entrega ocorreu no dia 
15, na Fazenda dos 
Tachos, na presença 
representantes da 
Copasa, Secretaria de 
Educação, pais e fami-
liares dos alunos.

A conquista foi fruto 
d e  u m a  G i n c a n a 
desenvolv ida pela 

COPASA, como parte 
do Programa Chuá, 
onde a Escola, já vêm 
desenvolvendo  um  
trabalho  voltado para 
Educação Ambiental  
nesses últimos anos, 
deveria desenvolver 
várias tarefas signifi-
cativas para os alunos 
e comunidade escolar.

As atividades foram 
voltadas para pales-
tras e arrecadação de 
lacres para que fos-
sem revertidos na tro-
ca  de  cade i ra  de 
rodas; realização de 
uma Feira Verde, onde 
os a lunos t raz iam 

mudas de plantas para 
a troca; Feira do desa-
pego, onde o alunos 
levavam roupas, cal-
çados e brinquedos 
que não serviam mais 
e estavam em bom 
estado de conserva-
ção; recolhimento de 
óleo de cozinha, com a 
realização de uma ofi-
cina para aprender a 
fazer o sabão ecológi-
co e ainda aprendiam 
como descartar o óleo 
usado corretamente, 
sem agredir o ambien-
te.

Após desenvolver 
todas as tarefas e des-

pertar nos seus alunos 
maneiras simples de 
cuidar do ambiente, ati-
tudes  que podem dei-
xar o mundo melhor 
para viver., a  Escola 
recebeu o SELO DE 
E S C O L A 
SUSTENTÁVEL,  o 
que lhe confere o título 
de Escola Amiga do 
Meio Ambiente.

Como se diz: «é de 
criança que se apren-
de».

Escola Municipal Emílio
Justiniano de Rezende
Silva recebe selo de
Escola  Sustentável 
em 2017

Escola Municipal Emílio Justiniano de Rezende Silva

Clínica Veterinária

Dr. Sandro Eduardo de Almeida

Cão e cia

Pet Shop - Banho e Tosa

www.clinicaveterinariacaoecia.com.br
Av. Dr. José Justiniano dos Reis, 1705

Fone: (35) -  3214-6064 -  VARGINHA  - MG
                    99954-6478
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O Fundo Municipal 
de Saneamento Bási-
co, criado por uma 
emenda de autoria do 
presidente da Câmara 
de Varginha, Zacarias 
Piva, ao contrato de 
renovação da Copasa 
com o Município - a Lei 
Piva -  já reverteu R$ 
562.975,96 para a Pre-
feitura, em apenas qua-
tro meses.

Em resposta a um 
requer imento fe i to 
pelo vereador Zacari-
as, a Copasa informou 
que o repasse ao Fun-
do Municipal de Sane-
amento Básico do 
Município está sendo 
realizado mensalmen-
te e que já foram efeti-
vados repasses nos 
valores referentes à 
receita operacional 

líquida apurada nos 
meses de junho, julho, 
agosto e setembro de 
2017.

Esses  recu rsos 
devem ser destinados 
a várias ações de sane-
amento básico, como: 
ampliação e manuten-
ção dos serviços de 
l impeza  u rbana  e 
manejo de resíduos 
sólidos; recuperação e 
m e l h o r a m e n t o  d a 
malha viária danifica-
da em razão de obras 
de saneamento bási-
co; estudos e projetos 
de saneamento; ações 
de educação ambien-
tal em relação ao sane-
amento básico; subsí-
dio das tarifas de abas-
tecimento de água e 
esgotamento sanitário 
de estabelecimento da 
área de saúde, educa-

ção e demais órgãos 
específicos e outras 
ações.

“Ficamos satisfeitos 
com esse retorno posi-
tivo da Lei Piva. É mais 
de meio milhão de rea-
is que a Prefeitura rece-
be em apenas quatro 
meses. Agradeço imen-
samente à Copasa 
que entendeu a impor-
tância desse projeto e 
demonstra que está na 
nossa cidade para tam-
bém ajudar na promo-
ção do desenvolvi-
mento. Continuare-
mos fiscalizando e 
cobrando que esses 
recursos sejam utiliza-
dos para a melhoria da 
qualidade de vida da 
nossa população”, con-
cluiu Piva.

Lei Piva destina mais de meio 
milhão de reais aos cofres públicos

Cuidados
com a pele

Por conta das altas 
temperaturas no final 
do ano, é preciso que 
os cuidados com a pele 
sejam dobrados para 
evitar os efeitos nocivos 
dos raios solares, fator 
tido como uma das cau-
sas  p r inc ipa i s  do 
aumento nos índices de 
tumores de pele entre a 
população brasileira. 
Segundo o Instituto 
Nacional do Câncer 
(Inca), a estimativa é 
cerca de 180 mil novos 
casos de câncer de 
pele em 2016 - valor 
que corresponde a 30% 
de todos os casos de 
tumores malignos no 
Brasil.

Os melanócitos e 
queratócitos (células da 
pele) são os principais 
envolvidos no processo 
de fotoproteção e quan-
do expostos ao sol 
podem aumentar em 
número e tamanho. O 
câncer de pele ocorre 
quando há um cresci-
mento excessivo des-
sas células que com-
põem a pele, podendo 
ser distinguidas em 
melanoma e não mela-
noma.

Contudo, 95% dos 
casos de tumores cutâ-
neos identificados no 
Brasil são classificados 
como não melanoma, 
um índice que está dire-
tamente relacionado à 
constante exposição à 
radiação ultravioleta.  

Qual a diferença 
entre crescer e
desenvolver?

Este é um tema que 
envolve vários pontos 
de vista. Aspectos 
quantitativos e qualita-
tivos são essenciais 
para o tema exposto.

Crescer é diferente 
de desenvolver. O ser 
humano cresce no 
tamanho, para cima e 
para os lados, e a par-
tir de uma certa idade 
ele estaciona. Ou seja, 
ele chegou a maturi-
dade biológica. Isto é 
periódico na vida do 
ser humano. 

O desenvolvimento 
do ser humano está 
a g r e g a d o  a o  s e u 
conhecimento, por 
isso, ele permanece 
até à sua morte.  O ser 
desenvolve de acordo 
com a sua vontade, 
com o seu interesse e 
intuição. Se há vonta-
de conhecimento, se 
há iniciativa de conhe-
cimento, há cresci-
mento. O desenvolvi-
mento é ilimitado, só 
estagnado  com a von-
tade ou condição psi-
cológica do ser e a mor-
te. Isto é bem caracte-
rizado na psicologia 
do desenvolvimento. 
Para tanto, tratamos o 
d e s e n v o l v i m e n t o 
como qualitativo, quan-
to mais se conhece, 
mais se agrega ao 
desenvolvimento do 
ser humano. 

Esses princípios 
servem tanto do lado 
profissional quanto do 
lado pessoal, um polí-
mata. 

Na atualidade, o 
interesse e a necessi-
dade de se obter um 
curso superior é um 
fator que estimula o 
desenvolvimento do 
ser, fazendo com que 
ele se interesse por 
vários fatores em seu 
curso que provocará 
naturalmente a vonta-
de de trabalhar certos 
temas essenciais ao 
seu desenvolvimento 
unindo o pessoal com 
o profissional, ou seja, 
o útil ao agradável.

Neste intempérie, 
existem mudanças e 
transformações estru-
turais que possibilita-
rão novos desempe-
nhos mental, emocio-
nal e social. Não é difí-
cil de analisar. Uma cri-
ança antes de andar 
ela engatinha. Esse é 
um exemplo fácil de  
entender o desenvol-
vimento.   

João Bosco
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Fernando Pimentel não entrega obras dos Hospitais Regionais em Minas
Para sobreviver, Hospitais Regionais do Estado tem que ter aporte  das prefeituras do município

Divinópolis Juiz de Fora Gov. Valadares

Teófilo Otoni Além Paraíba Sete Lagoas

O Governador Fer-
nando Pimentel, mais 
uma vez, prometeu e 
não cumpriu. Os oito 
Hospitais Regionais 
que foram promessas 
d e  c a m p a n h a  d o 
governador entregá-
los prontos, não sairão 
das promessas. 

Estas obras estão 
paradas. Na maioria 
delas, já há goteiras e 
muito material estra-
gado como ferrugens 
e viram sucatas e o 
dinheiro do povo sain-

do pelo ladrão.  Em 
Divinópolis, as obras 
estão com  60% do 
total. Em Juiz de Fora, 
68% do total e parali-
sada. Em Teófilo Oto-
ni, 48% do total, parali-
sada.  Governador 
Valadares, 83% das 
obras realizadas e 
paralisada. Em Sete 
Lagoas ,  55% das 
obras realizadas e 
paralisada. Conselhei-
ro Lafaiete, 83%  das 
obras realizadas e 
paralisada. Em Ubera-

ba, o hospital foi entre-
gue parcialmente.

O subsecretário de 
políticas e Ações de 
Saúde do Estado de 
Minas  Gera is ,  Sr. 
Homero Filho deu uma 
entrevista no Bom dia 
Minas (Rede Globo), 
justificando que, se 
fosse te rminar  às 
obras desses Hospita-
is, não teria como 
fazer o repasse de 
manutenção para a 
saúde nos hospitais 
dos municípios. É uma 

justificativa que não 
convence os mineiros. 
Porque, além de tudo, 
não é uma justificativa 
verdadeira, pois, na 
maioria dos municípi-
os mineiros os repas-
ses do estado na saú-
de estão em atraso em 
quase todos os muni-
cípios mineiros. Em 
Varginha, por exem-
plo, se a prefeitura não 
faz aporte de capital 
para fomentar o Hospi-
tal Regional, certa-
mente já estaria fecha-

do.  Só este ano de 
2017, a prefeitura de 
Varginha fez vários 
aportes num  total de 
R$ 6.890.000,00 e 
deve realizar mais R$ 
800 mil até o final des-
te ano. É bom que 
fique claro, é recurso 
do Fundo Municipal de 
Saúde que foi para o 
Hospital Regional de 
Varginha. 

O governador não 
faz repasse referente a 
UPA de Varginha des-
de outubro/2016.Um 

valor total de R$ 1.6 
milhão de reais. Na vin-
da do governador a 
Varginha, foi cobrado 
esse repasse que 
seria feito em três par-
celas.  Foi feito a pri-
meira no valor de R$ 
500 mil e não cumpriu 
com as outras parce-
las. O governador é 
dotado de medidas 
paternalistas e popula-
res, e se esquiva de  
suas responsabilida-
des. Por outro lado, 
dotado de inverdades. 

Condenações e processos da Lava-Jato começam a se definir

Geddel e Eduardo Cunha

Após dois anos, 
quando foram presos 
Marcelo Odebrecht e 
vários outros envolvi-
dos em um cartel de 
corrupção contumaz, 
a operação Lava-Jato 
começa a se definir em 
vários aspectos. 

Várias foram as ten-
tativas de retiradas de 
processos na 1ª ins-
tância em Curitiba. 
Mas, a reação do povo 
brasileiro, a revolta 
nas ruas, na imprensa 
e nas redes sociais, 
mudaram o quadro e 
às atitudes que poderi-
am ter engavetado vári-
os processos contra 
políticos e empresári-
os por todo o Brasil.

A prisão de Marcelo 
Odebrecht foi um ato 
que quebrou de vez, a 
linha dos magnatas da 
construção, sabendo 
eles que, poderiam vir 
outras prisões, como 
vieram. A prisão do pre-

sidente da Câmara 
dos Deputados Eduar-
do Cunha, um dos 
homens mais fortes da 
política brasileira, que-
brou correntes e ame-
drontou outros que 
estão em Brasília. Mui-
tas tentativas por parte 
do governo e dos polí-
ticos em geral para dei-
xar a sombra do juiz 
Sérgio Moro em Curiti-
ba. Os processos de 
Loures, Cunha e Ged-
del irão para uma vara 
criminal do Distrito 
Federal em Brasília. 
Foi uma vitória políti-
ca, pois todos correm 
de Curitiba. Um vexa-
me.

Marcelo Odebrecht, 
depois de resistir mui-
to a prisão, se rendeu, 
após de lações de 
administradores da 
empresa em que ele 
era presidente e caiu 
na delação premiada , 
ficando recluso por 

dois anos e meio, só 
agora, deixando a pri-
são para uma reclusão 
residencial. Ainda fal-
tam Eduardo Cunha e 
Geddel Vieira Lima 
que serão definidos 
até o começo de 2018 
e não terão como esca-
par de uma prisão por 
um tempo indetermi-
nado e longo, mesmo 
com a força política do 
PMDB. O povo está de 
olho nas atitudes dos 
diretores da PF e do 
STF. Caso tenham 
decisões contrárias ao 
desenrolar natural na 
capital paranaense, 
com certeza, o povo 
irá às ruas em forma 
de protesto. 

O Brasil aguarda 
ansiosamente o dia 24 
de janeiro, dia em que 
foi agendado o julga-
mento de Luiz Inácio 
Lula da Silva na 4ª 
DPF no Rio Grande do 
Sul. O povo e os políti-

cos brasileiros sabem 
que a partir desta data 
é que se poderá criar o 
marketing político para 
a campanha de 2018 a 
presidente da repúbli-
ca. Caso Lula seja con-
denado os partidos de 
centro,  oposição e de 
d i re i ta ,  te rão  que 
mudar suas formas de 
fazer política. Com o 
ex-presidente na dis-
puta é uma coisa, sem 
ele é outra coisa. Caso 
ele seja condenado 
em segunda instância, 
é o bom que se diga, 
que é uma verdade em 
toda história política do 
B r a s i l ,  « o  v o t o  é 
intransferível». Pode-
remos ter mais ou 
menos candidatos a 
presidência do país, 
poderemos ter nomes 
a vice-presidente, que 
jamais imaginaríamos 
ter em uma eleição 
para presidente do Bra-
sil.   
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Servidores públicos mineiros
não devem receber o 13º 

O governador Fer-
nando Pimentel foi a 
Brasília para tentar 
resolver o problema de 
repasse, e os servido-
res públicos de Minas 
Gerais não recebem o 
13º salário. 

Sem respaldo políti-
co no estado, princi-
palmente no reduto do 
funcionalismo público, 
Pimentel condicionou 
o abono dos servido-
r e s  p ú b l i c o s  a o s 
repasses do governo 
federal. Está em Brasí-
lia para acompanhar a 
votação, em plenário 
da Câmara, do projeto  
de securitização das 
dívidas da união, esta-
dos e municípios que 
acontecerá no dia 22. 
Pimentel disse que, à 
partir da aprovação 
desse projeto poderá 

vir o pagamento do 13º 
dos servidores. Ou 
seja, caso não apro-
vem o projeto, os servi-
dores ficarão de saia 
justa, não deverão usu-
fruir do que é de direito 
da classe. E o pior, 
sabe-se lá, quando 
será pago. Pois, do jei-
to que as finanças do 
estado estão, vai se 
arrolar por muito tem-
po o pagamentos de 
salários atrasados e 
do 13º.  A notícia boa é 
que o texto foi aprova-
do no senado no último 
dia 13, e agora irá para 
a Câmara, se aprova-
do, Minas deve arreca-
dar de 1,8 a 2 bilhões 
de reais. Esta verba 
viria do mercado finan-
ceiro. 

O projeto é do Sena-
dor José Serra - PSDB 

- SP, aprovado por 43 
votos a favor e 18 con-
tra e duas abstenções.

O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia 
cobrou apoio a refor-
ma da previdência, já 
que tudo em Brasília é 
um toma lá dá cá,  dis-
se: "Não adianta a gen-
te ficar discutindo a 
cada seis meses como 
vai fechar o orçamento 
dos estados, precisa-
mos discutir decisões 
permanentes. Que se 
possa ajudar eles com 
o projeto da securitiza-
ção, mas que eles tam-
bém possam ajudar as 
reformas" .

Maia prometeu colo-
car na pauta antes do 
recesso do dia 23 de 
dezembro. Para os ser-
vidores é só torcer e 
esperar.

Felipe Nars e Nelsinho Piquet
são os mais novos na Stock Car

A Stock Car 2018 
terá agora, cinco pilo-
tos que passaram pela 
Fórmula 1, e ficará, 
além de mais disputa-
da, mais atraente para 
os amantes da veloci-
dade no Brasil. 

Felipe Nars, Anto-
nio Pizonia, Rubens 
Barrichello, Piquet e 
Ricardo Zonta, esta-
rão no melhor e maior 

torneio do automobilis-
mo brasileiro. A cada 
ano que se passa a 
categoria vai ficando 
mais disputada e os 
brasileiros estão  mais 
ligados na modalidade 
criada no Brasil. 

Para um piloto che-
gar a Fórmula 1, já é 
uma grande vitória, 
mas é uma categoria 
que hoje, fala muito 

alto o lado financeiro. 
Se você tem fortes 
patrocinadores, per-
manece na categoria 
ou se você for um pilo-
to diferenciado. Fora 
dessas  ques tões , 
outro caminho é a Indy 
nos EUA ou de volta ao 
país de origem. Sendo 
assim, às competições 
nacionais vão ficando 
a gosto do brasileiro.

Marc Marquez - Tri Campeão da Moto GP

Na MotoGP o garo-
to da Espanha não dei-
xa pra ninguém. Marc 
Marquez com apenas 
24 anos de idade e qua-
tro anos na MotoGP, já 
é Tri-Campeão da cate-
goria principal da Moto-
velocidade. Ele não se 
deixa abater pela pre-
sença de Valentino 
Rossi, consagrado 
como o maior piloto de 
todos os tempos, Marc 
é  s u r p r e e n d e n t e . 
Quando ele larga em 
posições recuadas da 
primeira fila, na meta-
de da corrida, está ele 

lá, na ponta. No lugar 
que é seu. Dono de fei-
tos incríveis na cate-
goria principal que Ros-
si já o reconhece como 
um piloto super dife-
renciado, conhecido 
no meio como a formi-
ga atômica da motove-
locidade. 

Este ano de 2017, 
todos esperaram até a 
anti-penúltima corrida 
para saber quem seria 
o campeão da Moto 
GP, pois brigaram na 
ponta com uma dife-
rença pequena de pon-
tos, conquistando com 

muito suor,  ponto a 
ponto como mostrou o 
resultado final: Marc 
M a r q u e z  ,  2 9 8  - 
Andrea Dovizioso,  
261 -  Maverick Viña-
les, 230 - Dani Pedro-
sa, 210 e Valentino 
Rossi,  208. 

Marquez deve ser a 
grande atração de 
2018, ele sabe ser arro-
jado na hora que tem 
que ser. Ele é calculis-
ta e frio. Portanto, é o 
piloto que mais se valo-
rizou na categoria de 
quatro anos para cá. 

Na MotoGP só dá Marc Marquez

Bruno Silva, será ou não do 
Cruzeiro?
 Sem dinheiro e sem 
credibilidade, a direto-
ria do Cruzeiro quer de 
qualquer forma a con-
tratar Bruno Silva, que 
tem 60% dos direitos 
do jogador é da Ponte 

Preta. O Botafogo, diz 
que não quer levar calo-
te como alguns times 
do exterior levaram, 
por não receber suas 
negociações com time 
mineiro. Eis a questão!
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Movimentos entregam petição da transparência
para Gilmar Mendes
O documento foi assinado por outras 18 organizações da sociedade civil 
e entregue em mãos, no gabinete do Ministro, em Brasília

O  M o v i m e n t o 
Transparência Parti-
dária em parceria com 
outras 18 organiza-
ções entregou esta 
semana uma petição 
ao ministro Gilmar 
Mendes, presidente 
do TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral), com 
sugestões de provi-
dências que precisam 
ser tomadas quanto 
aos processos e dinâ-
micas que envolvem 
as prestações de con-
tas dos partidos políti-
cos ao tribunal. O Movi-
mento quer, com isso, 
uma maior transpa-
rência sobre os recur-
sos públicos destina-

demonstra uma falta 
de padronização nos 
lançamentos de recei-
tas e despesas dos par-
tidos, que é feita com 
baixo nível de detalha-
mento das informa-
ções apresentadas, 
além de diferir confor-
me o ano e a sigla.

Outro achado do 
estudo é que o modo 
como as contas são 
especificadas hoje é 
d e m a s i a d a m e n t e 
amplo, impedindo a 
identificação do desti-
no dos recursos. “Mui-
tas vezes  descritos 
como ‘serviços técni-
co-profissionais’, ‘ser-
viços e utilidades’, ‘ma-
nutenção da sede’, e 
‘despesas com fins 
eleitorais’”, diz Marce-
lo Issa.

A petição destaca 

dos aos partidos políti-
cos brasileiros.

O documento apon-
ta diversos problemas 
que podem ser encon-
trados nos relatórios 
de prestação de con-
tas das agremiações 
partidárias, entregues 
anualmente ao TSE. A 
petição se baseia em 
um estudo desenvolvi-
do pela consultoria Pul-
so Público, que anali-
sou as prestações de 
contas dos cinco parti-
dos com maior repre-
sentação na Câmara 
dos Deputados entre 
2013 e  2015 (PT, 
PSDB, PMDB, PP e 
PR). O levantamento 

três pontos principais 
que  p rec isam ser 
alcançados:

· A completa padro-
nização das presta-
ções de contas parti-
dárias e eleitorais, 
inclusive o detalha-
mento de todas as 
categorias de ingres-
sos e despesas;

·  A permanente atu-
alização das contas 
dos partidos políticos, 
a exemplo do que ocor-
re desde 2016 com as 
contas eleitorais, a fim 
de que as movimenta-
ções financeiras das 
agremiações sejam 
informadas e divulga-
das no menor intervalo 
possível; e

· A disponibilização 
em formato aberto de 
todas as bases de 
dados que digam res-

peito a contas partidá-
rias e eleitorais, inclu-
sive, por meio de um 
si te que faci l i te e 
incentive o acesso e a 
consulta destes dados 
pela população.

Em 2018, o volume 
de recursos públicos 
transferidos aos parti-
dos irá alcançar a mar-
ca de R$ 2,7 bilhões -- 
divididos entre o Fun-
do Especial de Finan-
ciamento de Campa-
nha (responsável por 
R$ 1,7 bilhões) e o Fun-
do Partidário (respon-
sável por R$ 1 bilhão).

 Há uma relação 
direta entre os proble-
mas apontados nos 
processos de transpa-
rência e fiscalização 
das contas dos parti-
dos políticos e as gra-
ves denúncias de cor-

rupção no Brasil, uma 
vez que os partidos 
políticos surgem como 
os principais veículos 
de desvios nos escân-
dalos noticiados.

Movimento Transpa-
rência Partidária

O  M o v i m e n t o 
Transparência Parti-
dária (MTP) é uma 
organização sem fins 
lucrativos, financiada 
por pessoas da socie-
dade civil, que nasceu 
em 2016 com propos-
tas claras que visam 
garantir a transparên-
cia na prestação de 
contas dos partidos 
po l í t i cos  b ras i l e i-
ros.www.transparenci-
apartidária.org.br

O Deputado Federa l  e 
ex-governador de São Paulo
Paulo Maluf vai passar sete 
anos na cadeia em regime 
fechado

Por quê acreditar 
em um Brasil melhor 
no futuro. Uma notícia 
dessa no passado 
seria uma piada. O 
todo poderoso Paulo 
Salim Maluf, condena-
do e preso por sete 
anos em regime fecha-
do.

Paulo Maluf,  foi 
governador de São 
P a u l o  p o r  v á r i a s 
vezes, é deputado 
federal e vinha há 
anos respondendo um 

inquérito na justiça por 
lavagem de dinheiro. 
R e c u r s o s  e  m a i s 
recursos vinham adi-
ando a decisão do 
S T F,  m a s  E d s o n 
Fachin, recusou o últi-
mo recurso da defesa 
e determinou a prisão 
imediata do deputado. 

Para não haver des-
gaste e aconselhado 
por seu advogado, até 
mesmo por sua idade 
avançada, Maluf se 
entregou a Polícia 

Federal em Brasília.
Deve ficar por muito 

tempo preso? Não. 
Com certeza, não. 
Como dissemos, a ida-
de o favorece nestas 
medidas de reclusão, 
mas que a justiça cum-
priu o seu papel, isso 
não temos dúvida. 
Maluf de ressarcir aos 
cofres públicos o valor 
em que foi condenado 
por lavagem de dinhei-
ro e logo deve estar 
em prisão domiciliar. 


