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Com o fim da aliança MDB/PT
será difícil Pimentel se manter no
governo até o fim do mandato

Está havendo uma 
mudança de ponto de 
vista na política minei-
ra que pode retirar do 
poder o atual governa-
dor Fernando Pimen-
tel. Até, então, o gover-
nador tinha na mão o 
assegurado  apoio polí-
tico para lhe garantir 
bons resultados à ree-
leição. Em uma sema-
na, tudo mudou. Foi 
aprovado na Assem-
bleia o pedido de Impe-
achment do governa-
dor (suspenso) e por 
outro lado, a vinda de 
Dilma Rousseff como 
candiata ao Senado 
por Minas Gerais, atra-
palharam os planos do 
governo. 

Incomodados com 
a chegada da ex-
presidente como can-
ditada, o MDB, partido 
que tem uma aliança 
com o PT há vários 
anos no estado de 
Minas Gerais, reagiu a 
falta de consideração 
e apoio político. 

O apoio ao gover-
nador à reeleição já 
estava sacramentado, 
mesmo com alguns 
opositores dentro do 
partido.  Adalclever 
Lopes, atual presiden-
te da Assembleia de 
Minas, seria o natural 
candidato ao senado, 

mas perdeu o seu 
lugar e se sentiu traí-
do, tanto ele, como o 
partido. 

O MDB que tinha 
d e i x a d o  R o d r i g o 
Pacheco partir para o 
DEM,  jus tamente , 
para apoiar o governa-
dor, mudou de discur-
so. Agora, eles que-
rem uma candidatura 
própria, inclusive, com 
o  a p o i o  d o  v i c e -
governador Antonio 
Andrade. Neste feria-
do (1), em uma reu-
nião em Belo Horizon-
te, ficou previamente 
definido que o MDB 
terá candidato próprio.

Mesmo com a sus-
pensão do Impeach-
ment  se Pimentel per-
der o apoio do MDB, 
será muito difícil uma 
candidatura positiva à 
reeleição. Sem apoio 
político não há susten-
tação. O governador já 
não pode mais contar 
com vários deputados 
que lhe apoiavam no 
início deste ano. Está 
havendo um racha den-
tro do MDB.  

Citado em corrup-
ção passiva por ter 
recebido R$ 4 milhões 
em um desdobramen-
to da Operação Acrô-
nimo e por outro lado, 
a esposa de Pimentel, 

Carolina Oliveira, cita-
da na revista Época de 
junho de 2015, afirma 
ter recebido R$ 1,2 
milhões por empresas 
com contratos com o 
BNDES. 

Pimentel,  foi minis-
tro do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comér-
cio Exterior  de Dilma 
Rousseff. Cargo liga-
do diretamente ao 
BNDES. 

No Supremo Tribu-
nal de justiça (STJ), a 
aceitação da denúncia 
contra Pimentel foi unâ-
nime por crime de cor-
rupção passiva e lava-
g e m  d e  d i n h e i r o . 
Segundo a denúncia, 
Pimentel favoreceu a 
Odebrecht em troca de 
vantagens indevidas 
quando era ministro. 
Pimentel se livrou do 
afastamento de gover-
no de Minas pela parti-
cipação da Assemble-
ia Mineira. 

Pimentel tem feito 
um governo que deixa 
à desejar. O estado 
está afundado em dívi-
das e o funcionalismo 
público estadual vem 
recebendo seus salári-
os fatiados e além de 
tudo atrasados. Os 
repasses as prefeitu-
ras hoje, são uma cons-
tante.

Desrespeito ao patrimônio público 
leva à desgraça e a mortes em SP

São dois os maiores 
erros que levaram a 
destruição e mortes. 
Este prédio é de pro-
priedade do governo 
federal e estava aban-
donado há mais de 10 
anos. Foi sede da Polí-
cia Federal no passa-
do. 

O governo não deu 
manutenção no prédio 
e nem o destinou a 
qualquer atividade da 
União, nem que fosse 
à venda do imóvel. 
Não há construção de 
24 andares que resista 
a tanto tempo sem 
manutenção. O segun-
do erro, foi da Defesa 
Civil da cidade de São 

Paulo. Ela admitiu a 
invasão de moradores 
de rua há mais de seis 
anos e nada fez. Se o 
imóvel é da União e 
sem manu tenção , 
como pode a Defesa 
Civil admitir a invasão  
por tanto tempo? Era 
uma forma de se livra-
rem dos problemas e 
uma solução paleativa 
. «Deixa lá», depois 
veremos o que fazer». 

O inesperado acon-
teceu sem que nem o 
governo e nem a Defe-
sa Civil imaginassem. 
Um incêndio tomou o 
edifício por inteiro que, 
em uma hora e meia, 
foi jogado ao chão. Foi 

como se derrubar uma 
caixa de fósforo em 
chamas.  Ho je ,  há 
4000 famílias moran-
do em prédios invadi-
dos no centro de São 
Paulo.  Qual será a ati-
tude da prefeitura de 
São Paulo nesse ins-
tante de desolação por 
parte dos moradores? 
A irresponsabilidade 
das autoridades infrin-
gindo a Lei, mais uma 
vez? O que tem o 
governo em mente 
para consertar o erro e 
o descaso com o patri-
mônio público e com 
as vidas perdidas nes-
ta tragédia? Morte não 
se conserta...

Após início ruim, Cruzeiro 
pode ser líder de seu grupo 
na Libertadores 

O Cruzeiro teve um 
início de Libertadores 
muito ruim neste ano 
de 2018. Perdeu para 
o Racing fora de casa 
e empatou com o vas-
co no Mineirão.

As cobranças da tor-
cida e da diretoria sur-
tiram efeito. O Cruzei-
ro goleou o La Univer-
didade de Chile no 
Mineirão por 7 x 0 e foi 
para o Rio de Janeiro 

buscar a classificação. 
Goleou o Vasco por 4 x 
0. Com a vitória do 
Racing sobre o time 
chileno, o Cruzeiro pre-
cisa apenas de uma 
vitória simples para 
ser o primeiro de sua 
chave.  A confiança é 
grande e a torcida que 
não abandonou o time, 
colocou 32.000 pesso-
as no Mineirão  preci-
sando do resultado. 

Agora, já classificado, 
a torcida celeste deve 
lotar o gigante da Pam-
pulha para o jogo que 
define o primeiro do 
grupo. 

Cruzeiro e Racing 
vão se enfrentar no dia 
22 de maio. 

Para decidir o mata-
mata em casa o Cru-
zeiro precisa da vitória 
sobre o time argentino 
por qualquer placar. 
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Sebrae Minas promove semana do MEI

De 14 a 19 de maio, 
o Sebrae Minas realiza 
a Semana do MEI em 
31 cidades da regional 
Sul. A ação tem como 
objetivo proporcionar 
atendimentos e capa-
citações aos microem-
preendedores indivi-
duais da região. A pro-
gramação inclui pales-
tras, workshops, con-
sultorias, painéis, semi-
nários e oficinas gratu-
itos voltados para o 
MEI e interessados em 
se formalizar na cate-
goria empresarial que 
mais cresce no Brasil. 
Informações e as ins-
crições podem ser fei-
tas no site www.sema-
nadomeimg.com.br.

As atividades ocor-
rem em Alfenas (14 e 
18/05), Alterosa (15 e 
16/05), Andradas (14 a 
1 6 / 0 5 ) ,  B a e p e n d i 
(14/05), Boa Esperan-
ça (15/05), Botelhos 

(16 a 18/05), Brasópo-
lis (16/05), Bueno Bran-
dão (15/05), Cachoei-
ra de Minas (16/05), 
C a m b u í  ( 1 6 / 0 5 ) , 
Camanducaia (17/05), 
C a m p e s t r e  ( 1 6  e 
1 7 / 0 5 ) ,  C a x a m b u 
(15/05), Elói Mendes 
( 1 5 / 0 5 ) ,  E x t r e m a 
(18/05), Itajubá (14 a 
18/05), Itamonte (14 e 
15/05) ,  I tanhandu 
(15/05), Lavras (14 a 
16/05), Paraisópolis 
(14 e 15/05), Paragua-
çu (17/05), Passa Qua-
tro (14/04), Pedralva 
(15/05), Poços de Cal-
das (14 a 17/05), Pou-
so Alegre (14/05), 
O u r o  F i n o  ( 1 4  e 
15/05), Santa Rita do 
Sapucaí (17/05), São 
Lourenço (16 a 18/05), 
T r ê s  C o r a ç õ e s 
(16/05), Três Pontas 
(16/05) e Varginha (14 
a 17/05).

Luana Piovani vai a
Curitiba entregar 
uma maçã a Lula

O sobrenome é itali-
ano, mas Luana é mui-
to brasileira. Indignada 
com a política, diz que 
acompanhou por mais 
de três anos fez uma 
promessa. Se Lula fos-

se preso ela iria a Curi-
tiba entregar-lhe uma 
maçã. Para cumprir 
sua promessa, atriz 
global está em Curiti-
ba. Encontrou certa 
dificuldade na entrega  

da maçã, devido ao blo-
queio realizado pelos 
seguranças na porta 
da Polícia Federal. 
Mas conseguiu reali-
zar sua promessa. 

"Jurei que quando o 
Lula fosse preso eu ia 
vir até a delegacia que 
ele estava e ia dar uma 
maçã pra ele. Pode 
parecer besteira, mas 
eu tô envolvida com 

isso há três anos, e só 
eu sei quantos posts 
eu fiz, quantos jornais 
eu li, quanto eu estu-
dei, e quantas noites 
mal dormidas eu tive 
por conta de tudo que 
tá acontecendo com o 
nosso País’’.

P iovan i  vê  uma 
mudança positiva no 
Brasil após prisão do 
ex-presidente.

Com dólar em alta, inflação
pode bater na porta do brasileiro

Com as constantes 
altas do dólar em curto 
espaço de tempo, 
poderemos ter uma 
inflação acelerada nos 
momentos de instabili-
dade da nossa moeda. 
Combustíveis, gás de 
cozinha, alimentos e 

eletroeletrôncios são 
produtos que terão 
impacto imediato no 
bolso do brasileiro. O 
dólar chegou a R$ 
3,54 em um espaço de 
tempo muito pequeno. 
Visto a mais de anos 
atrás, neste patamar.

O DEBATE
Acompanhe nosso 
blog: 
www.odebatenoticias
.com.br
Mais de 30.000 
visitas por mês
Facebook: 
O Debate Notícias - 
Sul de Minas
Você atualizado o 
tempo todo. Notícias 
da Região, do Brasil 
e do Mundo. 
Uma equipe nota 
dez para lhe manter 
informado.

MSTS
Delegado diz que MSTS
foi criado para disfarçar
organização criminosa

Polícia investiga a 
situação de diretores 
do MSTS e confirmam 
que eles têm vida de 
conforto e luxo graças 
ao tráfico de drogas.

“O MSTS foi criado 
para disfarçar a atua-
ção de uma organiza-
ção criminosa”, confir-
ma o delegado Ruy 
Ferraz Fontes, chefe 

do Departamento do 
Narcóticos (Denarc). 
Wladimir Robeiro Bri-
to, secretário-geral do 
MSTS, que foi preso 
no ano retrasado. E 
teve na época vários 
veículos de luxo apre-
endidos.  Lindalva Sil-
va, vice-presidente do 
movimento, também 
foi presa em 2016.

Ainda há mais de 1
milão de pessoas 
sem vacinar contra
a Febre Amarela

Minas Gerais é o 
maior estado da fede-
ração com casos de 
febre amarela confir-
mada e recordista de 
mortes também. Já 
são 475 casos confir-
mados com 166 mor-
tes. Estes números ain-
da não são definitivos, 
pois há casos ainda 
não confirmados a 
serem divulgados. 

A febre amarela, 
agora é tratada como 
epidemia em Minas e 
mesmo assim, ainda 

temos mais de um 
milhão de pessoas 
sem proteção, sendo 
que, a vacina está dis-
ponível nos postos de 
saúde à qualquer hora 
e gratuitamente. 

O Estado está bem 
próximo da meta de 
cobertura com 94,5% 
de pessoas vacina-
das, sendo a meta 
95%. 

Segundo o Ministé-
rio da Saúde, os pri-
meiros casos de febre 
amarela no estado de 

Minas Gerais, come-
ç a r a m  n a  r e g i ã o 
metropolitana de Belo 
Horizonte e foi se espa-
lhando gradativamen-
te pelo estado. O pri-
meiro caso ocorreu em 
Brumadinho. 

O que assustou os 
profissionais da saú-
de, foi a velocidade 
com que a doença foi 

se espalhando pelo 
estado. 

Está sendo feito 
uma avaliação dos 
órgãos competentes 
do estado para avaliar 
e procurarem respos-
tas para o aumento no 
número de mortes e a 
quantidade alta de 
casos, números nunca 
vistos antes.

http://www.odebatenoticias.com.br
http://www.odebatenoticias.com.br
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Sala Mineira do Empreendedor é inaugurada na JUCEMG em Varginha

Para desburocrati-
zar e melhorar a vida 
do grande empresário 
e do pequeno empre-
sário, foi inaugurada 
nesta quinta-feira (3), 
a «Sala Mineira do 

Anderson Cabido 
cumprimentou a todos 
os presentes e citou a 
importância da inau-
guração desta sala em 
Varginha pela impor-
tância do município no 

O vice-prefeito que 
é contador e advoga-
do, destacou: “Esta ina-
uguração celebra a 
concretização de um 
projeto desenhado a 
várias mãos, cujo obje-
tivo é tornar mais aces-
síveis, e em espaço 
único, os produtos da 
Jucemg e do Sebrae, 
além de capacitações 
e eventos. Sabemos 

is, Sebrae e Prefeitu-
ras Municipais, pois o 
projeto está sendo lan-
çado em todo o esta-
do.

  Estiveram presen-
tes autoridades do 
poder público e priva-
do do município, além 
do presidente da Regi-
onal do Sebrae, Rodri-
go Pereira; o diretor do 
Sebrae Minas; Ande-
son Cabido; o prefeito 
municipal Antônio Sil-
va e o vice-prefeito Vér-
di Lúcio Melo.

que o empreendedor 
precisa ser tratado de 
forma especial, pois é 
ele quem vai gerar 
emprego e renda para 
os municípios, e esta 
Sala será um canal 
para o desenvolvimen-
to regional”, afirmou   
Vérdi Melo.

Anderson Cabido

Antonio Silva

O prefeito Antônio 
Silva destacou que o 
dever do Poder Públi-
co é facilitar a vida das 
pessoas empreende-
doras. “Esse passo 
que estamos dando 
hoje valoriza a cultura 
do empreendimento e 
quero agradecer a 
Câmara Municipal que 
tem a responsabilida-
de de administrar Var-
ginha junto com o 
Poder Executivo em 
benefício de toda a 
população”, concluiu.

O prefeito destacou 
o trabalho realizado 

Empreendedor» na 
sede da JUCEMG em 
Varginha. A Sala do 
Empreendedor é uma 
parceria que envolvi a 
Junta Comercial do 
Estado de Minas Gera-

Leonardo Ciacci

Leonardo falou da 
importância da sala e 
de estar presente, pois 
estava presente na 
implantação do «Mi-
nas Fácil» que hoje já 
c o n t a  c o m  8 0 0 0 
CNPJ’s inscritos. «Um 
e m p r e e n d i m e n t o 
como este por si só é 
uma posição de desta-
que.

Estado. Disse que a 
sala contribui com a 
ação de ambiente de 
negócios. 

en t re  execu t i vo  e 
legislativo em Vargi-
nha, observando que, 
este deveria ser um 
exemplo para a maio-
ria das outras cidades 
brasileiras, principal-
mente, aquelas que 
não colocam o interes-
se da população em 
primeiro lugar.

STF reduz foro privilegiado para
deputados e senadores

Supremo Tribunal 
Federal reduz foro pri-
vilegiado de deputa-
dos e senadores por 
11 x 0, mas divergiram 
sobre a modulação da 
aplicação da decisão, 
ou seja, em que situa-
ção ela valerá. 

 O foro privilegiado, 
no que diz a Constitui-
ção, é a garantia dada 
a autoridades para 

que sejam julgadas 
em instâncias superio-
res. No caso de depu-
tados estaduais o jul-
gamento ocorre na 
segunda instância, 
casos envo lvendo 
governadores  vão 
para o Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) e 
presidente, deputados 
federais e senadores 
no STF.

Na proposta apre-
s e n t a d a  p o r  L u i z 
Roberto Barroso, para 
que valha para crimes 
cometidos no exercí-
cio da função, quatro 
ministros foram contra. 

Foi uma decisão 
satisfatória, mas não 
tão satisfatória como 
queria o povo. Mesmo 
restringido, apresenta-
rá muitas brechas e 
muitas discussões irão 
tomar conta de muitas 
noites no STF. Mas, já 
é um grande começo.

 Com essa restri-
ção, muitos senadores 
e deputados federais 
não poderão se candi-
datar nas próximas ele-
ições. Basta saber se 
serão aplicadas...

Desfile das 
Princesinhas
d o  C a f é  e
Concurso de 
Produções 
Escolares

De 24 a 27 de maio 
de 2018 ocorrerá a 3º 
edição do Café com 
Tudo, na Semana do 
Café, organização e 
realização da Associa-
ção Comercial e Indus-
trial, Agropecuária e 
Serviços de Varginha - 
ACIV, e a Secretaria de 
Educação de Varginha 
– SEDUC, através de 
suas Escolas e Ceme-
is participarão com o 
concurso de dese-

nhos, histórias em qua-
drinhos e vídeos musi-
cais (paródias) produ-
zidos pelos alunos de 
1º ao 9º ano da Rede 
Municipal, e o "Desfile 
das Princesinhas do 
Café", com as alunas 
das Escolas e Cemeis 
da Educação Infantil.

O evento tem como 
objetivo ressaltar a 
importância da cafei-
cultura para Varginha e 
região, destacando a 

cidade no circuito do 
grão, como o maior 
comércio de café do 
Brasil. A participação 
das Escolas Municipa-
is e Cemeis ocorrerá 
por meio de estratégi-
as voltadas para o estu-
do e a pesquisa sobre 
o café no município, 
onde os alunos conhe-
cerão mais sobre este 
tema.

O concurso será rea-
lizado no Teatro Mes-
t r i nho  no  Co lég io 
Marista com início às 
14:00 horas.
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Todo brasileiro sabe 
que, quando falamos 
em Paraguai, boa coi-
sa não é. É o paraíso 
do paralelo e da ação 
cr iminosa por não 
terem leis e nem con-
trole dos produtos 
importados vendidos 
naquele país. Não há 
tributação local sobre 
a importação. 

Agora, um doleiro 
mundialmente conhe-

Os doleiros dos doleiros foragido da polícia
Ele movimentou mais de US$ 1,6 bilhões em 52 países do mundo. Procurado até no Paraguai!

cido sendo procurado 
até no Paraguai, é brin-
cadeira!

É o caso de Dario 
Messer, considerado 
no Brasil o dono do 
dolar, foi o grande men-
tor de movimentações 
milionárias dentro e 
fora da política em 
todos os continentes 
do mundo. Agora está 
foragido e procurado 
pela Interpol.  Segun-

do o MPF, suas movi-
mentações passam de 
1 bilhão de dólares. No 
mensalão negociou 
dólares petista em 
remessa enviadas ao  
Panamá em uma con-
ta no Banco Rural 
movimentada pelo PT 
e PP. Nestas opera-
ções contava com a 
participação de mar-
cos Valério, preso pelo 
esquema do mensa-

lão. Ele é considerado 
o doleiro mor brasilei-
ro. Alberto Youssef e 
Toninho Barcelona 
negociaram com Mes-
ser. 

Messer foi um dos 
coordenadores da for-
tuna de Cabral envia-
da para o exterior. Ele 
pegava real no Brasil e 
aparecia dólar no exte-
rior,  vice e versa. 

Mais uma derrota dos advogados de defesa
Ministro Dias Toffoli nega retirada da ação do sítio de Atibaia do Juiz Sérgio Moro    

não infringiu em nada 
às determinações apli-
cadas pela Segunda 
Turma do STF.  A con-
cessão de medida limi-
nar pedia a suspensão 
da ação penal e nuli-
dade da mesma. 

desconhecer na sua 
totalidade o processo. 
E por achar que a defe-
sa extrapolou em seu 
pedido, Toffoli negou a 
retirada do processo 
do juiz Sérgio Moro, 
afirmando ainda, que o 
magistrado de Curitiba 

brecht que envolvem o 
sítio, podem inclusive, 
voltar atrás. Cabe ana-
lisar o processo mais 
amplamente e, que a 
medida foi dada como 
provisória e não como 
definitiva pela 2ª tur-
ma, justamente por 

O ministro Dias Tof-
foli negou nesta quin-
ta-feira (4), o pedido de 
retirada de Curitiba da 
ação do sítio de Atibaia 
que envolve o ex-
presidente Lula. Toffoli 
disse que a retirada 
das delações da Ode-

Cada dia mais complicados com a justiça
Os irmãos Batista 

tem um grande agravo 
em suas palavras tão 
quanto aos seus atos 
de corrupção e lava-
gem de dinheiro, (a 
mentira).

Tentam de todas às 
formas brincar com a 
vida de seus alheios 

para eximir das suas 
responsab i l idades 
perante a lei. As dela-
ções realizadas por 
eles no ano passado e 
de seus administrado-
res deverão ser anula-
das por brincarem com 
a justiça. 

Wesley e Joesley 

deveriam estar pre-
sos. Não se sabe o 
motivo da liberdade 
condicional dos dois. 

A Procurador ia- 
Geral da República 
não está brincando em 
suas análises e deve 
pedir em um momento 
próximo a prisão ime-

diata dos dois. Raquel 
Dodge não está dando 
mole para os infratores 
brasileiros e esses 
dois irresponsáveis 
deveriam ser conde-
nados à prisão perpé-
tua pelos atos cometi-
dos, pois ainda há mui-
to a revelar. 

Uma política de oportunistas é a gota d’água de hoje 
O que o Brasil mais 

tem na atualidade são 
políticos doentes e 
incompetentes.  Qual-
quer recanto eleitoral 
que lhe retorne com 
100.000 votos, lhe dá 
o direito de pensar que 
será o salvador da 
pátria em tempos de 
turbulência política e 
econômica.

O nome do filme é 
«Vou colocar meu 
nome à disposição 
para ver no que vai 
dar». E assim, coloca 

seu nome como presi-
denciável. Sabe ele 
que não tem condi-
ções nenhuma de ser 
o presidente eleito que 
o Brasil precisa, mas o 
seu ego é maior do 
que os interesses da 
nação.

Um país com mais 
de 15 presidenciáveis, 
e a maioria deles para 
encontrar lá na frente 
um lugar no Palácio do 
Planalto por dar apoio 
no  segundo tu rno 
àquele que será o pró-

ximo presidente do 
Brasil. Pergunto eu! 
Houve melhoria na 
política para os próxi-
mos anos? Não!. O 
povo pode se preparar 
para continuar a ser o 
bobo da corte nos pró-
ximos anos de um 
novo governo. Há uma 
perspectiva de melho-
ra com os candidatos 
apresentados? Não! O 
que existe é uma pane-
l a  t e m p e r a d a  d e 
incompetentes e opor-
tunistas que não pen-

sam na nação, mas 
em si próprio. 

Não adianta buscar 
apoio de condenado, 
de massacrar a situa-
ção colocando a farda 
militar para dizer que é 
honesto. Não adianta 
ser oposição a um par-
tido em que foi criado e 
formado dentro dele 
para depois dizer ao 
povo não compartilhar 
com seus atos. É sim-
plesmente uma conti-
nuidade de tudo que 
está aí. 
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Varginha poderá implantar sede do CEASA para abastecimento na Região 

Prefeitura de Varginha, Ambasp e Ceasa Minas assinam convênio para estudo da viabilidade

A Vinda da Ceasa-
Minas para a microrre-
gião do baixo Sapucaí 
foi tema de reunião rea-
lizada em Varginha 
nesta sexta-feira, dia 
04 , no Bloco B da Cida-
de Universitária do 
Unis-MG. Na oportuni-
dade o  Prefeito de Var-
ginha, Antônio Silva e 
o prefeito de Campo 
do Meio e presidente 
das Ambasp, Robson 
Machado de Sá assi-
naram um convênio 
com o presidente da 
Ceasa,  Gui lherme 
Brants,  com o objetivo 
de construir o diagnós-
t ico econômico da 
região do Baixo Sapu-
caí, com a emissão de 
relatório técnico des-
critivo do estudo de via-
bilidade de implanta-
ção de mercado ataca-
dista na região.

A reunião contou 
com a participação do 
prefeito de Varginha, 
Antônio Silva e do 
vice-prefeito Vérdi 
Melo, de Prefeitos filia-
dos à Ambasp, verea-
dores,  secretár ios 
municipais e represen-
tantes de entidades de 

classe  e dos deputa-
dos estaduais Antônio 
Carlos Arantes, mem-
bro da Comissão de 
Agricultura da Assem-
bleia Legislativa de 
Minas Gerais e Emidi-
nho Madeira  e do 
Deputado Federal Car-
los Melles que mani-
festaram em público o 
apoio a vinda  da Cea-
sa para a região, como 
estímulo econômico 
para o desenvolvimen-
to da microrregião, 
especialmente com o 
aproveitamento das 
potencialidades eco-
nômicas e utilização 
dos recursos naturais 
d e  r e g i ã o  p a r a  a 
região.

Durante reunião foi 
assinado um TERMO 
DE COMPROMISSO, 
por meio do qual o 
município de Varginha, 
representado pelo Pre-
feito Antônio Silva, 
assumiu o compromis-
so, de disponibilizar 
área de 44.771,00m², 
situada na Avenida Pro-
jetada, Gleba D, Distri-
to Industrial Cláudio 
Galvão Nogueira, ou 
outra que lhe seja equi-

valente, após autoriza-
ção legislativa, para 
instalação de um Mer-
cado Atacadista de pro-
dutos hortigranjeiros 
na cidade, atendendo 
à Microregião do Baixo 
Sapucaí.

“O agronegócio no 
Sul de Minas hoje é a 
alavanca que move 
nossa economia a 
exemplo a vinda da 
Cessa para Varginha, 
é realmente algo que 
merece ser comemo-
rado, é  a segurança 
para os nossos produ-
tores, a  conexão entre 
produtores e consumi-
dores, retirando o mer-
cado especulativo,  e 
quero reafirmar aqui, 
Varginha é apenas um 
ponto, mas toda a 
região sairá ganhan-
do, por isso estamos 
disponib i l izando a 
área necessária para a 
implantação deste 
empreendimento e 
tenho a absoluta certe-
za pela tratativas que 
já fizemos, que com o 
apoio da Câmara,  con-
seguiremos uma vitó-
ria.  Faço aqui uma jus-
ta homenagem ao Rob-

son, presidente da 
Ambasp,  que teve 
esta feliz iniciativa e 
seu sonho está se 
caminhando para a 
realização a partir de 
hoje. Com minhas pala-
vras traduzo o senti-
mento de todos os  pro-
dutores rurais de Var-
ginha e região”, disse 
o Prefeito Antônio Sil-
va.

Em sua fala o presi-
dente da Ceasa, Gui-
l h e r m e  B r a n t s 
demonstrou sua satis-
fação de participar da 
reunião. “Não medi 
esforços para partici-
par da reunião aten-
dendo ao anseio e a 
necessidade da região 
do Baixo Sapucaí. 
Estamos aqui e venho 
dar esta grata noticia 
com relação a este pos-
sível Centro que será 
instado em Varginha. 
Por meio deste convê-
nio firmado com a 
Ambasp e Prefeitura 
de Varginha,  a Ceasa 
disponibil izará sua 
expertise, seu corpo 
técnico estritamente 
especia l is ta nesta 
área de abastecimen-

to que irão realizar 
todo o trabalho neces-
sário para que possa 
viabilizar a vinda de 
uma unidade da Cea-
sa para Varginha”, sali-
entou.

Qual a importância 
de uma Central de 
Abastecimento para a 
região?

Com a construção 
de um Centro Regio-
nal de Abastecimento 
na região, estaremos 
definindo um ponto de 
reunião de agentes de 
comercialização para 
efeitos de operações 
de compra e venda de 
produtos alimentícios 
de origem vegetal ou 
animal. Estes agentes 
estão representados 
pe los  p rodu to res , 
comerciantes e consu-
midores. Envolvendo 
prestadores de serviço 
(formais e informais), 
imprensa, empresas 
de extensão agrícolas 
e  u n i v e r s i d a d e s , 
empresas,  órgãos 
públicos e prefeituras 
municipais.

Para os Comercian-
tes: a importância da 
CEASA seria a máxi-

ma aproximação com 
o mercado; o canal de 
comercialização entre 
o produtor e o consu-
midor será encurtado e 
a figura do atravessa-
dor será excluída do 
processo. Assim, o pro-
dutor conseguirá jun-
tar informações para 
p lane jar  melhor  o 
período para o plantio 
de determinada cultu-
ra.

Para o Produtor: 
Uma das vantagens 
seria a segurança nos 
seus investimentos 
por estar numa cadeia 
de produção mais fir-
me e consolidada, com 
redução de custos de 
comercialização.

Para o Consumidor: 
Seria a facilidade, a 
qualidade e a minimi-
zação de custos para 
adquirir seu produto 
tendo em vista a redu-
ção no tempo de distri-
buição do produto; a 
produção sairá da 
fazenda e chegará 
mais rápido nas mãos 
do consumidor final.

www.odebatenoticias.com.br
Facebook: O Debate Notícias 
- Sul de Minas
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Com o fim do Foro Privilegiado eles podem ficar inelegíveis 

Com o fim do Foro 
Privilegiado 23 sena-
dores podem ser julga-
dos em Curitiba e cair 
na mão do juiz Sérgio 
Moro, pois estão cita-
dos na Lava-Jato.

 Se o andar da car-
ruagem não for muito 
lenta, muitos poderão 
não mais se candida-
tar. Principalmente, 
aqueles que são réus. 
Muitos tem o mandato 
de senador se encer-
rando neste ano, se 
não conseguirem se 
reeleger, perdem por 
completo o Foro.

Muitos deles em 
situações diferencia-
das e já configurados 
réus, como é o caso da 
Senadora Gleisi Hoff-
mann e do Senador 
Aécio Neves, podem 
ficar inelegíveis. 

A senadora Gleisi 
Hoffmann diz que irá 
se candidatar a uma 
vaga no Congresso 
Nacional para reforçar 
o  par t ido naquela 
casa. Uma mentira 
que os brasileiros não 
acreditam. Ela sabe 
que uma vaga ao sena-
do novamente, será 

muito difícil. 
Sem prerrogativa 

de função os senado-
res passam a respon-
der judicialmente a ins-
tâncias inferiores. 

Podem deixar a polí-
tica à partir de 2019: 
Eunício Oliveira (CE); 
Romero Jucá (RR); Lin-
diberg Farias (RJ); 
Humberto Costa (PE), 
todos esses citados na 
Lava-Ja to .  Renan 
Calheiros (AL); Gari-
baldi Alves Filho (RN); 
Jader Barbalho (PA) e 
Edson Lobão (MA), 
caso não sejam eleitos 

em outubro/2018.
Lembramos que, os 

processos da Lava-
jato nas instâncias infe-
riores são mais rápi-
dos de serem julga-
dos, portanto ainda 
podem haver situa-
ções em que alguns 
deles sejam impedi-
dos pela lei da ficha 
limpa. 

O povo tem cobrado 
da justiça atitudes rápi-
das e objetivas, não 
dando lugar ao que 
não seja lícito, portan-
to, deveremos ter uma 
eleição diferenciada.  
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Dias de Higienização das Mãos e
Controle de Infecção Hospitar
é  comemorado no UPA/Varginha

Na tarde dessa quin-
ta-feira (3), ocorreu a 
premiação do Concur-
so de Frases sobre 
H i g i e n i z a ç ã o  d a s 
Mãos, na UPA de Var-
ginha. Os autores das 
nove frases foram 
homenageados. Já os 
autores das três “fra-
ses campeãs’’ foram 
premiados: 1º- Rosân-
gela Ribeiro de Castro 
Luiz (laboratório), 2º 
Jordana Aparecida da 
Silva Manoel (recep-
cao) e o 3º Tiago Dias 
do Nascimento (admi-
nistrativo da UPA) . 

As  so len idades 
ocorreram nos dias (3 
e 4), no mesmo horá-
rio, houve uma nova 
dinâmica sobre lavar 
as mãos. 

Todas essas ativi-
dades foram desen-
volvidas pela UPA 

para comemorar o Dia 
Mundial da Lavagem 
das Mãos (5 de maio) 
e o Dia Mundial do Con-
trole da Infecção Hos-
pitalar (15 de maio). 

A diretora da UPA, 
Ronana de Morais 
parabeniza o engaja-
mento da equipe e res-
salta a importância de 
lavar as mãos. “Temos 
que chamar a atenção 
de todos para intensifi-
car esse gesto simples 
que evita muitas doen-
ças”. 

A UPA de Varginha 
desenvolve frequente-
mente ações de capa-
citação e interação da 
equipe. 

Os próximos serão 
no período de 7 a 11 de 
maio, onde teremos a 
Semana de Enferma-
gem 2018 com desta-
que para a palestra 

sobre câncer de mama 
com o médico cirur-
gião Jorge Luiz Firmo 
(dia 9, às 7h e dia 10, 
às 14h).  “Além disso, 
a equipe terá café, 
almoço e jantar espe-
ciais durante toda a 
semana como forma 
de motivação”, adianta 
Rosana que conclui 
lembrando que a UPA 
vai comemorar 6 anos 
no mês de junho. 

Já nos dias 16 e 17 
deste mês terá educa-
ção continuada com o 
tema “Punção venosa 
e intramuscular em 
todas as faixas etárias 
(foco em criança)”; 
dias 23 e 24: “Utiliza-
ção de Trombolíticos”; 
e 29 e 30 o assunto 
será “Síndrome Pé – 
Mão – Boca”.  

Obstrução intestinal: o que é, em bebês,
sintomas, tratamento, cirurgia

O que é obstrução 
intestinal?

A obstrução intesti-
nal é uma síndrome 
caracterizada pela difi-
culdade ou impedi-
mento total da passa-
gem do  con teúdo 
intestinal, como a mas-
sa alimentar, ar deglu-
tido e secreções pro-
duzidas na digestão.

Esse conteúdo se 
acumula total ou parci-
almente no trato intes-
tinal e provoca dores, 
inflamações e, em 
alguns casos, compli-
cações graves, como 
necrose das paredes 
do intestino.

As principais cau-
sas são a ausência ou 
diminuição de contra-
ções dos músculos 
intestinais, acarretada 
por inflamações, infec-

ç õ e s  o u  r e a ç õ e s 
adversas a medica-
mentos, torções do 
tubo intestinal ou, ain-
da, compressão do 
órgão, causada por 
tumores, abscessos 
ou elementos externos 
ao corpo.

Podendo ocorrer ao 
longo de todo o intesti-
no grosso ou delgado, 
incluindo o duodeno (a 
p r ime i ra  pa r te  do 
intestino), a síndrome 
causa inchaço e infla-
mação do tecido intes-
tinal devido ao acúmu-
lo de substâncias, 
resultando em diver-
sos níveis de dor e gra-
us de urgência.

O correto funciona-
mento do t râns i to 
intestinal faz parte do 
bom funcionamento 
do sistema digestivo, 
garantindo que nutri-
entes sejam devida-
mente absorvidos, e 
que partes não digerí-
veis sejam eliminadas 
junto  com demais 

dos casos estão relaci-
onados a tumores, 
infecções intestinais, 
gânglios aumentados 
ou supressão da pare-
de intestinal.

Após o parto, espe-
ra-se que a primeira 
evacuação do bebê 
ocor ra  em a té  24 
horas, expelindo o 
mecônio (substância 
pastosa e esverdeada 
encontrada no intesti-
no do recém-nascido). 
Decorrido esse tempo, 
suspeita-se de obstru-
ção intestinal, que é 
confirmada quando se 
atinge 48 horas sem 
evacuação. 

Acriança normal-
mente apresenta qua-
dros de vômitos e cóli-
cas, distinção abdomi-
nal e dores. A irritação 
t ende  a  apa rece r 
como um sintoma e, 
em recém-nascidos, o 
choro constante pode 
ser uma denúncia da 
síndrome. 

O procedimento 
para diagnosticar a 
obstrução segue o 
padrão adulto.

excrementos biológi-
cos.

Quando o bolo ali-
mentar chega ao intes-
tino delgado, passa a 
ser chamado de quimo 
e constitui uma massa 
previamente digerida, 
carregada de sucos 
gástricos e enzimas 
digestivas. O percurso 
segue do intestino del-
gado ,  g rosso  e  o 
cólon, onde os dejetos 
não absorvíveis serão 
eliminados pelo corpo. 
Quando esse trajeto 
não é corretamente 
realizado, tem-se a 
obstrução intestinal.
Obstrução em bebês

Crianças e recém-
nascidos podem apre-
s e n t a r  o b s t r u ç ã o 
intestinal. Porém, devi-
do à dificuldade em se 
estabelecer os sinto-
mas, o diagnóstico 
pode demorar para 
ocorrer. Em geral, o 
quadro não apresenta 
motivos aparentes, 
sendo que apenas 5% 

Como envelhecer 
com saúde?

A grande investida 
para envelhecer com 
saúde é a atividade físi-
ca, uma boa alimenta-
ção e o sono na medi-
da certa. Tudo com 
equilíbrio é positivo. A 
ingestão de fibras e 
frutas é um fator que 
melhora significativa-
mente às ações do 
organismo liberando 
os radicais livres. Sai-
ba que eles são essen-
ciais para o organis-
mo. Porém, quando 
em excesso, passam a 
atacar as células sadi-
as como proteínas, lipí-
dios e DNA. O consu-
mo de álccol, por exem-
plo, tem efeitos diretos 
sobre estresse oxidati-
vo, prejudicando o sis-
tema de defesa do 
organismo. O melhor 
combate ao envelheci-
mento é a atividade físi-
ca moderada. Nada de 
exaustão. Caminhar é 
um santo remédio para 
viver mais e melhor.

PSD confirma apoio 
a Antonio Anastasia
para governador de 
Minas Gerais

Candidato a gover-
no de Minas nas elei-
ções 2018 e o maior 
opos i t o r  ao  a tua l 
governador, recebe o 
apoio do PSD no esta-
do. 

O senador tucano é 
o único candidato ao 
governo de Minas que 
pode conseguir aglo-
merar vários partidos 
em torno de um nome 
apenas. 

Esse trabalho está 
sendo realizado pelo 
PSDB e outros parti-
dos,  Anastasia se sen-
ti confiante. 

O senador, é hoje, 
um dos mais respeita-
dos políticos em Brasí-
lia, tendo ele, respeito 
até da oposição radi-
cal do PCdoB e do PT. 

No Senado, Anasta-
sia é um dos maiores 
realizadores e um com-
petente analista e cria-
dor de grandes proje-
tos que podem vir a 
mudar o Brasil no futu-
ro. Pode estar nascen-
do aí, um futuro presi-
dente do Brasil.

O PSD tem nove 
parlamentares na ban-
cada mineira.
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