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Varginha receberá seu primeiro 
hospital veterinário

Os animais têm obti-
do cada vez mais espa-
ço nas questões coti-
dianas e o respeito a 
eles é marca de uma 
sociedade ética que 
reflete no bem comum 
de todos.

Neste contexto, a 
saúde dos animais é 
um tema de grande 
importância, especial-
mente porque interfe-
re diretamente na saú-
de pública. Atendendo 
às demandas da comu-
nidade no que se refe-
re ao bem-estar ani-
mal, o Grupo Educaci-
onal Unis iniciou no 
mês de agosto as 
obras de conclusão do 
primeiro Hospital Vete-
rinário de Varginha.

Com previsão de tér-
mino para junho de 
2019, as obras de con-
clusão do hospital con-

tam com salas de tria-
gem e antissepsia, 
sala de doenças infec-
tocontagiosas, consul-
tórios, centros cirúrgi-
co e pós-cirúrgico, cen-
tros de esterilização, 
farmácia, entre outros.

“A implantação do 
Hospital Veterinário 
será um marco impor-
tante do ponto de vista 
acadêmico para o cur-
so de Medicina Veteri-
nária, mas será mais 
importante ainda para 
Varginha e região, pois 
seu funcionamento 
depende da demanda 
por assistência à saú-
de animal”, comentou 
o Coordenador do cur-
so de Medicina Veteri-
nária, Prof. José Antô-
nio Viana.

De acordo com o 
Prof. José, a popula-
ção terá serviços vol-

tados para os cuida-
dos com a saúde ani-
mal, com reflexos dire-
tos na saúde humana 
e do meio ambiente. 
“Este é o conceito 
mais moderno de ‘saú-
de única’”, ressaltou.

Instalado na Cidade 
Universitária, o Hospi-
tal Veterinário atende-
rá Varginha e região, 
oferecendo serviços 
de atendimento clinico 
e  c i r ú r g i c o  p a r a 
pequenos animais, 
internação, exames de 
imagem (Raios-X e 
Ultrassom), dentre 
outros, além de possi-
bilitar o ensino da prá-
tica profissional aos 
estudantes, benefici-
ando muito a socieda-
de  em te rmos  de 
assistência à saúde 
dos animais.

 
Vem aí, a rádio «O Debate News»

Já está na fase final 
de testes e ajustes 
para entrar no ar a 
«Rádio O Debate 
News». Não é uma 

rádio All News, pois, 
c o n t a r á  c o m  u m 
e s p a ç o  m u s i c a l 
d u r a n t e  s u a 
programação. 

É mais um veículo 
de comunicação que 
estará na Web à partir 
de 15 de setembro. 
Será um mix de bom 
g o s t o  d a  M ú s i c a 
Popular Brasileira com 
os grandes sucessos 
internacionais e com 
noticiários durante a 
s u a  p r o g r a m a ç ã o 
d iá r ia .  Es ta remos 
divulgando o endereço 
para acesso, assim 
que tudo estiver pronto 
para divulgação e 
início das atividades.

Quem enfrentará Jair Bolsonaro
no segundo turno das eleições

O Brasil vive um 
novo momento político 
e diferente de toda sua 
história. Sucessão pre-
sidencial através de 
Impeachment de Dil-
ma Rousseff, a opera-
ção Lava-Jato que 
prendeu vários políti-
cos, ex-presidente e 
empresários por todo 
o país e recuperou par-
te do dinheiro proveni-
ente  de propinas. 

O povo foi às ruas e 
pediu mudança e aci-

ma de tudo o respeito 
pela população brasi-
leira e pela nação. A 
maior prova  dessa rei-
vindicação popular, foi 
a escolha de um novo 
candidato que não esti-
vesse envolvido com a 
operação lava-jato. 
Jair Bolsonaro vem 
liderando as pesqui-
sas desde que colocou 
seu nome à disposição 
para o pleito eleitoral.  
Resta saber agora, 
quem irá para o segun-

do turno com o candi-
dato do PSL. Alguns 
presidenciáveis caí-
ram nas pesquisas 
como é o caso de Mari-
na Silva, e outras não 
deslancharam como é 
o caso de Geraldo Alki-
min que atribui esse 
resultado a participa-
ç ã o  d o  P S D B  n o 
governo Temer.  Como 
será o Brasil de ama-
nhã com todos os atos 
e fatos políticos da atu-
alidade?
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Mantega, agora no banco dos réus

O ex-ministro da 
Fazenda Guido Man-
tega se tornou réu 
ontem em ação penal 
movida pela força-
tarefa de investigado-
res Lava Jato, denú-
ncia aceita pelo juiz 
Sérgio Moro.Mantega 
é acusado de ter rece-
bido vantagens ilícitas 
de três ex-diretores da 
Odebrecht. Essas van-
tagens, segundo a for-
ça-tarefa, foram ofere-
cidas em troca de aju-
da na edição de medi-

das provisórias que 
f a v o r e c e s s e m  a 
empreiteira. A investi-
gação demonstra um 
valor de 50 milhões de 
reais em uma conta da 
empresa que estava à 
disposição de Mante-
ga. Parte desse dinhe-
iro teria sido direciona-
do para Mônica Moura 
e João Santana, publi-
citários para serem 
usados na campanha 
eleitoral do PT em 
2014.Moro excluiu o 
ex-ministro Antonio 

Palocci na denúncia. 
Para ele, não há pro-
vas suficientes de que 
Palocci tenha partici-
p a d o  d o s 
fatos. “Entendo que, 
no presente momento, 
pe la  na r ra t i va  da 
denúncia e pelas pro-
vas nas quais se base-
ia, carece prova sufici-
ente de autoria em rela-
ção a ele. Rejeito, por-
tanto, por falta de justa 
causa a denúncia con-
tra Antônio Palocci 
Filho sem prejuízo de 
retomada se surgirem 
novas provas. Em 
decorrência da rejei-
ção, ele poderá, se for 
o caso, ser ouvido 
como testemunha”, 
decidiu Moro.

Banco é condenado a reembolsar 
17 mil desaparecido na conta de lavrador
mais 10 mil por dano moral 

Banco do Brasil não 
comprova retirada de 
17 mil na conta de 
lavrador rural e a 15ª 
Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG) 
o condena a reembol-
sar o valor desapareci-
do e a pagar 10 mil por 
dano moral, já que a 
comprovação  dos 
saques totalizando o 
valor, teria que ser fei-
to pelo banco e não 
pelo lavrador. Assim, 
entendeu o relator do 
caso Octávio de Almei-
da Neves. Como a ins-
tituição financeira não 

apresentou as ima-
gens do sistema dos 
caixas eletrônicos, a 
palavra do denuncian-
te sobressai. «Se o cor-
rentista alega que não 
efetuou os referidos 
saques, é da institui-
ção financeira o ônus 
da prova de que foi o 
consumidor que o fez. 
E a instituição tem 
capacidade para reali-
zação da prova, já que 
efetua a filmagem dos 
saques realizados, 
sendo que o tempo de 
armazenamento das 
referidas imagens é de 
sua discricionarieda-

de", argumentou.
Otávio entendeu 

que o caso ultrapassa 
o mero  aborrecimen-
to, que o seu erro tem 
que ser reparado por 
dano moral causado a 
uma pessoa idosa, sim-
ples, humilde e analfa-
beta ter sido surpreen-
dida por saques de 
alto valor em sua conta 
corrente. Estão pre-
sentes aí, os requisitos 
de responsabilidade 
civil: conduta ilícita, 
dano e nexo de casua-
lidade. O relator, foi 
seguido pelos outros 
desembargadores.

Liderança do tucano Antonio Anastasia
ao governo de Minas aumenta segundo 
as pesquisas

Segundo pesquisas 
de intensão de voto 
Anton io  Anastas ia 
(PSDB) é o líder com 
12,6% pontos percen-
tuais à frente de Fer-
nando Pimentel (PT). 
Romeu Zema (Novo) 
vem em terceiro lugar 
com 7%. 

A rejeição dos elei-
tores por Fernando 
Pimentel chega a 45% 
contra 20% de Anasta-
sia. 

A pesquisa foi reali-
zada em 56 municípi-
o s  d o  E s t a d o  d e 
Minas, sendo entrevis-
tados 1.214 eleitores. 
Não foram divulgados 
a faixa etária dos elei-
tores e nem o grau de 

instrução. A pesquisa 
foi registrada no TRE 
de Minas sob o nº 
09858/2018.

A tendência para o 
cargo de governador 
em Minas é o candida-
t o  t u c a n o  s e g u i r 
aumentando sua fren-
te em relação ao atual 
governador. 

Os t ropeços  na 
administração atual, 
como saúde, seguran-
ça e educação fazem 
com que Pimerntel 
tenha uma rejeição 
muito grande junto aos 
eleitores. A falta repas-
ses aos municípios 
mineiros como: (IPVA, 
FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE etc), é 

outro fator que deixa  o 
atual governador sem 
o apoio dos preffeitos 
mineiros.  

A dívida com os 
municípios mineiros 
u l t r a p a s s a  a  5 0 
milhões de reais, sen-
do 40% deste total refe-
rente a saúde. Os 
repasses referem-se a 
ICMS, Fundeb 2018, 
Piso Mineiro de Assis-
tência Social e Trans-
porte Escolar e IPVA. 
Por estes e outros moti-
vos administrativos, 
como já menciona-
mos, Anastasia deverá 
gradativamente se dis-
tanciar do seu maior 
opositor político em 
Minas Gerais. 

Elisa Aleva é premiada em Festival
de Cinema em São Paulo 

O filme “O Canto”, 
da diretora varginhen-
se Elisa Aleva, ganhou 
no últ imo domingo 
(17/09), os prêmios de 
Melhor Filme, Melhor 
Direção e Melhor Mon-
tagem na seção oficial 
competitiva do Segun-
do Festival Curta Suza-
no. O festival recebeu 
420 filmes inscritos e 
teve mais de 60 horas 
de exibições entre os 
dias 13 a 16 de setem-
bro na cidade de Suza-
no/SP.

“O Canto” foi filma-
do e produzido entre 
as cidades de Guaru-
l h o s / S P  e  Va r g i-
nha/MG. A atriz vargi-
nhense Marina Azze 
vive a história de Lia, 
uma professora de 36 
anos, vive uma rotina 
entediante até se ver 
totalmente confusa e 
obcecada por uma 
casa. Até que ponto se 
consegue ir atrás de 
respostas? 

A diretora Elisa Ale-
va destaca que o Curta 
Suzano é um Festival 
muito importante na 
carreira dela. “Meu pri-
meiro filme estreou 
aqui e muitas portas se 
abriram depois dos prê-
mios. Que honra poder 
vo l tar  agora,  com 
outro filme e ser coroa-
da com a Melhor Dire-
ção. Um sonho que 
está se realizando tão 

cedo em minha vida”, 
ressalta a diretora. 

Sobre o prêmio de 
Melhor Montagem, ela 
lembra que o Canto foi 
bem difícil de se fazer, 
“porque eu queria tirar 
a leveza do roteiro. 
Queria dar uma pega-
da mais psicológica a 
personagem central. 
Então eu tive que mon-
tar e remontar muitas 
vezes para conseguir 
isso. Deu muito traba-
lho e eu fico muito feliz 
por ter tocado tanta 
gente”.

A atriz Marina Azze 
fala da alegria em tra-
balhar com a Elisa Ale-
va. «É sempre uma 
experiência fantástica, 
ela dá espaço pra con-
tribuições do ator e 
constrói junto a narrati-
va». 
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Pesquisas no combate às superbactérias 
e no aperfeiçoamento de prótese dão
prêmio as pesquisadoras da UFMG e da UFOP

Pesquisa sobre a 
resistência de bactéri-
as a antibióticos e 
como poderiam ser 
combatidas pelo pró-
prio organismo, con-
cedeu a bióloga Angé-
lica Thomaz Vieira, o 
prêmio para Mulheres 
na Ciência 2018, na 
categoria ciência da 

vida. Angélica faz par-
te do departamento de 
Bioquímica e Imunolo-
gia do ICB. 

O estudo de Angéli-
ca foca nos efeitos de 
u m a  a l i m e n t a ç ã o 
balanceada propicia-
dos por bactérias bené-
ficas que habitam o 
corpo, já que elas pro-
duzem substâncias 
chamadas de metabó-
licos, que ajudam a 
combater bactérias 
invasoras. 

“Busco estratégias 
bioterapêuticas de res-
tauração do equilíbrio 

da microbiota intesti-
n a l ,  a n t i g a m e n t e 
conhecida como “flora 
intestinal”, que visam 
aumentar a produção 
desses metabólitos, 
principalmente com 
base em uma alimen-
tação rica em fibras, 
probióticos e posbióti-
cos, para tratar ou pre-
venir as doenças infla-
matórias ou infeccio-
sas”, explica a profes-
sora, que também é 
coordenadora do Labo-
ratório de Microbiota e 
I m u n o m o d u l a ç ã o 
(LMI) da UFMG.

Óleo de coco é veneno puro, segundo
epidemiologista do Instituto de Havard 

Karin Michel, epide-
miologista da Universi-
dade de Harvard con-
clui em pesquisa que o 
óleo de coco é puro 
veneno. Ela fez um 
vídeo em alemão com 
mais de 970 mil visua-
lizações no You Tube, 
após comparar o que-
ridinho das nutricionis-
tas com puro veneno.

Karin realizaou uma 
palestra int i tu lada 
“Óleo de Coco e outros 
Erros Nutricionais” na 
Universidade de Frei-
burg e revelou que o 
coco é um dos piores 
alimentos que o ser 
humano possa ingerir. 
Segundo ela, o óleo de 
coco é mais perigoso 
do que banha por con-
ter quase exclusiva-
mente ácidos graxos 
s a t u r a d o s ,  q u e 
aumentam os níveis 
de colesterol (o ruim e 
o bom) e poderiam 

entupir as artérias coro-
nárias. Ela recomenda 
que as pessoas evitem 
gordura saturada, 
como a encontrada no 
óleo de coco.

A apresentação em 
alemão foi traduzida 
para o inglês pelo site 
Business Insider e foi 
citada pelo The New 
York Times. O jornal 
americano lembrou, 
porém, que, apesar de 
muitos especialistas 
serem céticos a respe-
ito da alta popularida-
de do óleo de coco, pro-
pagado como comida 
saudável ou superali-
mento, eles não che-
gam a ser tão dramáti-
cos quanto a pesqui-
sadora.

A Sociedade Brasi-
leira de Endocrinolo-
gia e Metabologia 
(Sbem) e a Associa-
ção Brasileira para o 
Estudo da Obesidade 

e da Síndrome Meta-
bólica (Abeso) tam-
bém divulgaram um 
posicionamento sobre 
o assunto: 

«Considerando que 
não há qualquer evi-
dência nem mecanis-
mo fisiológico de que o 
óleo de coco leve à per-
da de peso. Conside-
rando que o uso do 
óleo de coco pode ser 
deletério para os paci-
entes devido à sua ele-
vada concentração de 
ácidos graxos satura-
dos, a Sbem e a Abeso 
posicionam-se frontal-
mente contra a utiliza-
ção terapêutica do 
óleo de coco com a 
finalidade de emagre-
cimento, consideran-
do tal conduta não ter 
evidências científicas 
de eficácia e apresen-
tar potenciais riscos 
para a saúde."

Anucie aqui

(35) - 99987-2718

Varginha é contemplada com três
caminhotes para área da saúde 
através de deputado federal

A vigilância sanitá-
ria em Varginha, rece-
beu nesta semana, 
três caminhonetes Mit-
subishi à díesel para 
os trabalhos de com-
bate a dengue, febre 
amarela, zica e chi-
kungunya, além de 
serem utilizadas tam-
bém, na proteção de 
cães e gatos e a cas-

tração dentre outras. 
Os veículos serão tam-
bém, utilizados nos tra-
balhos  vacinação ani-
mal e no recolhimento 
de animais soltos pela 
cidade. 

A colaboração de 
deputados, em época 
de crise financeira e da 
falta de repasse do 
governo federal e esta-

dual, vem contribuindo 
muito para a normali-
dade dos serviços de 
primeira necessidade 
do município de Vargi-
nha como a saúde, 
segurança e educa-
ção,  não medindo 
esforços para que ver-
bas cheguem ao muni-
cípio através da suas 
intervenções.   

 Rádio
    O 
Debate
 News

   Uma
questão 
     de 
   bom 
  senso 
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Coletânea do Eagles supera Thriller
e se torna o disco mais vendido no mundo

A banda california-
na Eagles, supera o 
recorde de Thriller de 
Michael Jackson e pas-
sa a ser o disco mais 
vendido do mundo, 
segundo nova classifi-
cação divulgada no dia 
20 pela indústria do dis-
co.   

O Eagles ficou mun-
dialmente conhecido 
com o seu disco «Ho-
tel California» lançado 
em 1976. Logo em 
seguida lançou uma 
coletânea reunindo os 
sucessos dos seus pri-
meiros cinco LP’s. 
Essa coletânea che-
gou a 38 milhões de 

c ó p i a s  c o n t r a  3 3 
milhões de Triller. 

A novidade da nova 
classificação é a inclu-
são de vendas por stre-
aming, o que não acon-
tecia com o Eagles des-
de de 2006. A revista 
Rolling Stones confir-
ma a venda recorde da 
coletânea.

"Obrigada a nossas 
famíl ias, a nossos 
agentes, à nossa equi-
pe, aos funcionários 
da rádio, e sobretudo, 
a nossos fãs fiéis, que 
têm permanecido com 
a gente durante altos e 
baixos nos últimos 46 
anos", disse à revista 

Don Henley, cantor e 
c o f u n d a d o r  d o s 
Eagles, de 71 anos.

A b a n d a  n o r t e -
americana colocou 
nas paradas vários 
sucessos em toda sua 
carreira como: New 
Kid inTown, Best Of My 
Love, I Can’t Tell You 
Why, Tequla Sunrise, 
Desperado, Life In The 
Fast Lane, Take It 
Easy, Hotel California 
e muitas outras. 

O Eagles teve uma 
baixa que foi o seu gui-
t a r r i s t a  f u n d a d o r 
Glenn Frey que fale-
ceu aos 67 anos em 
janeiro de 2016.

The Voice Brasil - Uma nova oportunidade
para quem quer ser profissional da música

Os grandes festiva-
is no Brasil já eram sen-
tidos por grandes can-
tores e compositores 
novos. A Rede Globo, 
numa grande sacada, 
comprou os direitos de 
formato da Holanda, 
onde se originou o The 
Voice of Holland. Hoje, 
o The Voice Brasil é 
campeão de audiência 
na emissora. 

A diferença no The 
Voice é o julgamento 
apenas da voz do can-
didato, não sendo jul-
gado a desenvoltura 
do cantor em sua apre-
sentação. Por isso, 
não há cantores medi-
anos. Quem agradece 
o alto nível das apre-
sentações é o espec-
tador que se liga no 
programa, agora apre-

sentado duas vezes 
por semana.

O prêmio para o ven-
cedor é de R$500.000 
mais um contrato de 
gravação com a Uni-
versal Music. É tudo 
que os participantes 
sonham na sua carrei-
ra. Muitos dizem que 
só a apresentação no 
The Voice, muda tudo! 

Por que motivo a baiana Ivete Sangalo é a xodó 
dos brasileiros por onde passa?

Tratada carinhosa-
mente na Bahia por 
Veveta (presidente da 
Bahia). A baiana nasci-
da em maio de 1972 
em Juazeiro, tornou-
se o xodó dos brasilei-
ros do Oiapoque ao 
Chuí. 

Cantora, composi-

tora e instrumentista 
ela é o sinônimo da 
leveza e do alto astral. 
Ganhadora de 16 prê-
mios Grammmy, ven-
cedora  do melhor 
album Multi Show e já 
vendeu, na era do CD 
falsificado e dos pen 
dr ives,  mais  de 4 

milhões de discos. 
Ivete é campeã de 

público nas apresenta-
ções no Brasil e no 
exterior. Ela consegue 
colocar 120 mil pesso-
as dentro do maraca-
nã em poucas horas. 
Fato este, conseguido 
por Paul McCartney e 
Frank Sinatra. Ivete 
transforma a platéia já 
na sua entrada no pal-
co. É um paraíso  de 
alegria contagiada 
pela brasileira mais 
cogitada da MPB em 
todo o planeta. Como 
se não bastasse o Bra-
sil, Ivete sacudiu Lis-

boa, a capital do Fado. 
Os Medinas não pen-
saram duas vezes ao 
convidar Ivete para o 
Rock In Rio - Lisboa - 
e m  P o r t u g a l .  E m 
setembro de 2010, Ive-
te invade o Madison 
Square Garden em 
Nova York e mostra 
aos americanos por-
que o Brasil é o país do 
Samba e do Axé. Nes-
te show, foi gravado 
um DVD que hoje é 
recorde de venda na 
carreira da cantora. 
Ela foi comparada pelo 
j o r n a l  « N e w  Yo r k 
Time» a Janis Joplin e 

Tina Tuner. A brasileira 
é descrita com uma bel-
ter (cantor que canta 
alto e potente), é reco-
nhecida pela revista 
Rolling Stones como a 
voz mais potente do 
Brasil de todos os tem-
pos. É considerada a 
brasileira mais pode-
rosa na lista dos brasi-
leiros mais influentes, 
ou seja, é a brasileira 
mais respeitada no 
exterior, sendo reco-
nhecida pela Forbes. 

Ivete Sangalo é 
uma das cantoras bra-
sileiras que sacudiu 
algumas capitais na 

América do Sul e Bue-
nos Aires, foi uma 
delas. Transformou a 
terra do tango em um 
verdadeiro show de 
música genuinamente 
brasileira. 

Por tudo isso,  Ivete 
Sangalo é considera-
da o xodó do Brasil. 
Por onde ela passa é 
recebida com muita 
alegria. Hoje, como téc-
nica do The Voice Bra-
sil, os participantes 
fazem questão de 
estar junta daquela 
que já considerada a 
embaixatriz da música 
brasileira.  
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Frase do mês

« G o s t a r i a  d e  a g r a d e c e r 
a todos que estão empenhados
f a z e n d o  g r e v e  d e  f o m e
e tendo que se alimentar
escondidos. Não desistam».

Dilma Rousseff

Prefeitura de Varginha constrói nova ponte na 
região do Mascatinho

A Prefeitura de Var-
ginha, por meio da 
Secretaria de Agricul-
tura, concluiu a obra 
de construção de uma 
nova ponte na região 
do Mascatinho, que 
h a v i a  c a í d o  e m 
novembro do ano pas-
sado, durante as fortes 
chuvas que atingiram 
a região da Mangan-

ga, causando destrui-
ção.

Juriti
Equipes da Secre-

taria de Agricultura 
estão trabalhando na 
recuperação da estra-
da da Juriti até a Comu-
nidade Santa Rosa,  
zona Rural de Vargi-
nha,  dando mais segu-
rança aos motoristas 

que por ali passam.
Safra de Café
O secretário Munici-

pal de Agricultura, Mar-
cos Paiva Foresti, par-
ticipou esta semana 
de uma reunião na 
sede da EMATER Var-
ginha, com agentes da 
Companhia Nacional 
de Abastecimento - 
CONAb, que tratou do 

levantamento da safra 
de café em Varginha e 
região e das condi-
ções gerais para a pro-
dução em 2018. Parti-
ciparam os  engenhei-
ros agrônomos Adria-
no Acayaba, da Mina-
sul e  Luiz Geraldo da  
EMATER e Samuel 
Pacheco, agente téc-
nico da Conab

Leonardo Ciacci propõe campanha educativa
para conscientização e preservação da água

Buscando consci-
entizar a população 
sobre a importância da 
água e estimular os 
moradores da cidade a 
reduzirem o desperdí-
cio deste bem natural, 
o vereador Leonardo 
Ciacc i  apresentou 
uma ind icação na 
Câmara de Varginha, 
solicitando que seja 

elaborada uma cam-
panha educativa para 
conscientização e pre-
servação da água.

O vereador sugere 
q u e  a  c a m p a n h a 
envo lva  c r ianças , 
jovens e adultos infor-
mando-os sobre a 
importância da água e 
as formas de preser-
vá-la, mantendo os 

mananciais saudáveis 
e longe de qualquer 
tipo de contaminação. 
“Sabemos que sim-
ples mudanças de 
hábitos podem signifi-
car a economia de 
milhões de litros de 
água diariamente, por 
isso temos que ter 
esse cuidado e com-
bater o desperdício 
não somente em casa, 
quando há preocupa-
ção com as contas a 
serem pagas, mas 
devem ocorrer em 
todas as ocasiões, 
colocando o bem do 
planeta e das futuras 
gerações em primeiro 
lugar”, disse.

Leonardo reforçou 
ainda, que a indicação 
tem como objetivo 
minimizar o uso inde-
vido da água e, princi-
palmente, evitar o raci-

onamento de seu for-
necimento. “Vale res-
saltar que 70% do 
abas tec imento  de 
água para o nosso 
município advém de 
uma única fonte, o Rio 
Verde. A conscientiza-
ção é a melhor manei-
ra de inserir no cotidia-
no  da  popu lação , 
ações que visem pre-
servar e reutilizar a 
água, a fim de acabar 
com o desperdício, 
para que não tenha-
mos que enfrentar situ-
ações de falta de água 
em nossa cidade”, con-
cluiu o vereador.

Sítio
Engrenagem

Aluguel para festas e Eventos - Varginha - (35) 3221-3787 / 99989-7688

ORQUESTRA OURO PRETO 
GRAVA DVD HOMENAGEANDO 
FERNANDO BRANT

Música e poesia em 
um espetáculo que 
brinda a arte e a cultu-
ra de Minas Gerais. 
Assim pode ser defini-
do o novo projeto da 
Orquestra Ouro Preto. 
No domingo, 09 de 
setembro, às 11h, a for-
mação  o rques t ra l 
mineira grava, ao vivo, 
em CD e DVD, o espe-
táculo "Quem Pergun-
tou Por Mim: Orques-
tra Ouro Preto e Fer-
nando Brant". A grava-
ção, que terá a partici-
pação da cantora Leo-
poldina, será no Gran-
de Teatro do Sesc Pal-

ladium, às 11h. O con-
certo é a sétima apre-
sentação da Série 
Domingos Clássicos 
2018, que celebra a 
residência da Orques-
tra Ouro Preto no Sesc 
Palladium, por meio da 
parceria com o Sesc 
em Minas.

Fernando Bran t 
será o homenageado 
da noite. Com regên-
cia de Rodrigo Toffolo,-
produção executiva e 
direção de cena de 
Paulo Rogério Lage. O 
espetáculo é esperado 
por boa parte dos mine-
iros.

O concerto será realizado no Grande Teatro do
Sesc Palladium; ingressos estão à venda na 
bilheteria do Teatro

Anuncie
  aqui
35 - 99987-2718
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