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Vem aí o Frente Favela Brasil. Nova sigla 
a entrar com pedido de registro no TSE

A quantidade de par-
tidos políticos no Brasil 
é uma das causas que 
inviabiliza uma política 
de qualidade. A retira-
da dos partidos de alu-
guel seria uma saída 

bem assim. Patrícia 
Alencar irá entrar com 
o pedido de registro de 
mais uma sigla no 
TSE. O FFB (Frente 
Favela Brasil). Diz ela 
que ira representar cer-

para melhorar o qua-
dro político. Se não 
houver coligação pro-
porcional nas próxi-
mas eleições, será cor-
rigido, em parte.  Mas 
para alguns, não é 

ca de 112 milhões de 
negros e pardos, mora-
dores de favelas. A 
nova Legenda, se aca-
tada pelo TSE, será 
presidida em Belo Hori-
zonte.

Lula já admite que será impedido de ser 
candidato em 2018 e procura vias alternativas

Viajando pelo Nor-
deste, Lula já admitiu a 
imprensa que será 
impedido de concorrer 
às eleições de 2018, 
segundo a Folha de 
São Paulo. Portanto, 
procura outras vias 
para que o PT se man-
tenha em evidência. 
Fernando Haddad pas-
sa a ser o nome mais 
provável. Foi prefeito 
de São Paulo de 2013 
a 2016, saindo com 
um baixíssimo índice 
de aprovação. Lula 
quer agregar a campa-
nha do PT, o PSB. Na 
avaliação dos próprios 

petistas, os índices 
alcançados nas pes-
quisas atuais, não irão 
subir, mesmo que Lula 
fosse candidato. Por-
tanto, o PT,  não pensa 
em 2018. Mas, uma 
via forte e concreta 
com um candidato a 
altura, só nas eleições 
de 2022.  Estão envol-
vidos nesta questão, o 
governador de Per-
n a m b u c o ,  P a u l o 
Câmara do (PSB- PE) 
e Renata, a viúva de 
Eduardo  Campos. 
Lula, estrategista que 
é, levando com ele o 
PSB, procura agilizar a 

candidatura de Márcio 
França (PSB), que é 
vice-governador de 
São Paulo, e não tem o 
aval de Geraldo Alki-
min, pois a aliança 
com o DEM e prova-
velmente, o PMDB, 
não deixam brecha 
para seu nome em 
2018.

O DESCONFORTO E 
A  DECEPÇÃO

Lula jamais imagi-
nava ser renegado no 
Nordeste brasileiro. 
Foi o que aconteceu 
agora, na sua visita a 

Bahia. Fizeram uma 
filmagem dele recla-
mando  do povo.  A fal-
ta de comparecimento 
da população em seus 
discursos o incomoda 
muito. Foi proibido de 
entrar no «Camarões 
Villas», restaurante de 
Salvador, onde iria 
almoçar com sua comi-
tiva. Chegando lá, o 
pessoal que ocupava 
o restaurante, não os 
deixaram entrar, aos 
gritos de «fora Lula, 
seu lugar é na cade-
ia», deixando o esta-
belecimento. 

Essa viagem que 

Lula está dando pelo 
país, foi a melhor coisa 
que podia ter  lhe acon-
tecer, mostrando a ele 
a realidade e os ansei-
os da população. Com 
isso, o PT, já admitiu 
que com Lula candida-
to, vai ser muito difícil 
emplacar um presi-

dente para 2019/2022. 
Outra dificuldade será 
o grupo coligado ao 
ex-presidente. Político 
de Brasília não dá  
cara a tapa. Nada a 
favor da maré. E a 
maré agora é total-
mente contra o ex-
presidente. 
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O grafeno irá movimentar 4 trilhões de reais ao ano
Isto sim, irá abrir por-

tas para o futuro deste 
país. Foi inaugurado 
em São Paulo um labo-
ratório exclusivo para 
pesquisas sobre o Gra-
feno. Um material 200 
vezes mais resistente 
que o aço, com certe-
za, irá provocar uma 
revolução tecnológica 
no mundo inteiro. O 
Grafeno é derivado do 
grafite. É um condutor 
de eletricidade bem 
mais eficiente que o 

cobre. Será um avan-
ço na indústria de ele-
trônicos, aeroespaci-
al, automotiva, biomé-
dica e telecomunica-
ções. A grande desco-
berta é a transforma-
ção na filtragem de 
água salgada, poden-
do retirar totalmente o 
sal e torná-la potável.  
A transformação é fei-
ta através da mem-
brana de grafenos, 
por onde a água passa 
e sai potável. 

Especialistas dizem 
que o Grafeno tem 
potencial para movi-
mentar 4 trilhões de 
reais nos próximos 
dez anos. O Brasil é 
tem a maior reserva de 
grafite do mundo. E 
agora, o primeiro cen-
tro de pesquisas da 
América Latina, espe-
cialmente para estu-
dar o Grafeno. Está 
localizado na Universi-
dade Mackenzie em 
São Paulo. O custo 

ficou em 100 milhões 
de reais. 

Ainda pouco divul-
gado, o mundo tecno-
lógico deve sofrer alte-
rações radicais. A sam-
sung, já está come-
çando a trabalhar com 
a descoberta em seus 
produtos eletroeletrô-
nicos. 

Depois dizem que 
Deus não é brasileiro. 
Neste país dá de tudo, 
até grafite!
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A esquerda é vítima da sua própria incoerência
tudes impopulares res-
tringiram investimen-
tos públicos e priva-
dos, internos e exter-
nos, improbidade, trá-
fico de influência e 
corrupção deixam a 
esquerda nocauteada. 

Há políticos que pro-
curam se preservar e 
fazem predominar a 
polít ica regida por 
parâmetros éticos. 
Generalizar, não seria 
racional. Há políticos 
de princípios que bus-
cam um Brasil novo. 

Ao admitirmos que 
«todos os partidos são 
far inha do mesmo 
saco»,  es ta remos 
jogando a democracia 
no lixo e fazendo o 
jogo dos corruptos. 
Quanto mais o povo se 
afasta da polít ica, 
mais se apoderam da 
sua ignorância e apro-

A esquerda vem 
desaparecendo do 
mundo. Eles são víti-
mas de suas próprias 
incoerências. Exem-
plos dessa extinção, 
foi a União Soviética, a 
Nicarágua e irá acon-
tecer no Brasil num 
período muito próxi-
mo. 

São exemplos de 
mordomias abusivas, 
enriquecimento ilícito, 
palestras obscuras e 
desvios de verbas. 
Não é a direita que invi-
abiliza a esquerda. Ati-

veitam do momento 
solidário para ser o pro-
tagonista de um proje-
to de lei que os favore-
çam. Temos como 
exemplo:

O DISTRITÃO 

 Como pode o povo 
brasileiro ficar inerte a 
uma reforma política 
que venha tirar da saú-
de e da educação valo-
res bilionários para ree-
lege-los? 
Isso mostra que não é 
só a esquerda que é 
incoerente. Político 
em Brasília tem que 
ser vigiado constante-
mente. Agora, fazem 
de tudo para sua per-
manência   através do 
Distritão. 

Tão sério, quanto o 
Mensalão e o Lava-
Jato. O ‘Distritão’ é 

mor te  le ta l ,  é  um 
impacto impetuoso. 
Medida que implicará 
em  reação impiedosa 
a nação. Quem se 
arriscaria a enfrentar 
nas urnas um adversá-
rio economicamente, 
muito forte, senão tiver 
dineiro? Quem é o 
mentor do Distritão? 
Vicente Cândido (PT). 
O deputado que queria 
blindar Lula há poucos 
dias com a emenda 
Lula.

 Poderíamos cha-
mar de assalto a mão 
armada, sem direito de 
defesa? Mas,  há direi-
to de defesa! A defesa 
é o povo nas ruas, nas 
redes sociais. Pois, tra-
ta-se de mais uma  ati-
tude incoerente da 
esquerda para salvar 
seu baixo clero nas pró-
ximas eleições, inclu-

sive a do autor da 
emenda, Vicente Cân-
dido.

 No Congresso, há 
mais de 100 deputa-
dos envolvido com cor-
rupção e inquéritos por 
todos os lados. A ree-
leição desses políticos 
por via natural, com a 
lei em vigor, seria total-
mente impossível . 
Mas o Distritão veio 
para agregar a eles os 
valores que,  com cer-
teza,  irá devolvê-los o 
próximo mandato dan-
d o  c o n t i n u i d a d e 
assim, a política dos 
corruptos deste país. 

REFORMA POLÍTICA

A reforma política 
não agrega nada. A 
vedação das coliga-
ções partidárias, já 
aprovada no Senado, 

é um dos poucos pon-
tos positivos. Não se 
falou em redução dos 
513 deputados e 81 
senadores.  Em redu-
ção de verbas de gabi-
nete, corte no auxílio 
moradia, redução na 
contratação de funcio-
nários (25), por depu-
tado, redução da ver-
ba de alimentação que 
g i r a  em to rno  de 
R$45.000,00, por mês 
(estão comendo sal-
mão todos os dias), 
corte no aluguel de veí-
culos e escritórios par-
ticulares.  Aonde está 
a reforma? Não existe 
reforma! O que existe 
é uma incoerência 
general izada. Nin-
guém se entende. Por 
isso, ela deve ser enga-
vetada nos próximos 
dias.

João Bosco

Decisão da Copa do 
Brasil será em Belo
Horizonte e Cruzeiro 
tem grande chance 
de ser Penta-Campeão

A Copa do Brasil 
será decidida no Mine-
i rão no dia 27 de 
setembro. 

Após um empate no 
Maracanã por 1 x 1, os 
dois times precisam de 
uma vitória simples 
para ser campeão. O 
time do Cruzeiro leva 

vantagem por jogar 
em casa. O apoio da 
torcida faz a diferença 
nesta hora. O dois se 
enfrentaram na final 
da Copa em 2003 
quando o Cruzeiro foi 
C a m p e ã o .  S e n d o 
Campeão da Tríplice 
Coroa. Título, até hoje, 

conquistado apenas 
pelo Cruzeiro em todo 
o país. Campeão Esta-
dual, da Copa do Bra-
sil e do Campeonato 
Brasileiro

Devemos ter um 
grande clássico do 
futebol brasileiro. Uma 
grande final.

Mundo Encantado Padre Vitor

O prefeito Antonio 
Silva, fez a entrega 
das reformas e revitali-
zação do CEMEI - Mun-

do Encantado no bair-
ro Padre Vitor. Foi inau-
gurado em 1991 na pri-
meira gestão de Anto-

nio Silva. Atende hoje 
125 crianças aproxi-
madamente com idade 
de 3 meses a 3 anos. 

Foram realizados 
trabalhos de pintura, 
desenhos artísticos e 
educativos, cobertura 
no espaço do teatro e 
ampliação do pátio. 
Reforma nas salas da 
direção e supervisão, 
na cozinha, além dos 
banheiros e a coloca-
ção de bebedouro. 

Estiveram presen-
tes o vice-prefeito Vér-

di Lúcio Melo, secretá-
rios e vereadores.

O prefeito agrade-
ceu dizendo: «Inaugu-
rar escolas e centros 
de educação infantil é 
ter a oportunidade de 
revigorar o entusiasmo 
e aumentar a respon-
sabilidade, reconhecer 
a honra de administrar 
uma prefeitura. Inau-
guramos esta creche 

26 anos atrás. quando 
iniciava o bairro Padre 
Vitor. Loteamos o bair-
ro com recursos pró-
prios. E agora trouxe-
mos para cá uma uni-
dade do CDCA. Temos 
a consciência tranquila 
de não vir com as 
mãos vazias, mas sen-
tir a consciência do 
dever cumprido».
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Joesley, Wesley  e Saud atrás das grades 
Gravação de quatro 

horas de duração, 
levam Joesley,Wesley 
e Saud a prisão. 

Gravações envol-
vem o nome do ex-
ministro da justiça de 
Dilma Rousseff, José 
Eduardo Cardozo e 
Marcelo Miller, ex-
procurador do PGR. 
Na gravação, Joesley 
t e n t a  e n v o l v e r  o 
Supremo Tr ibuna l 
Federal. «Marcelo 
você quer pegar o 
Supremo? Quer? 
Pega o Zé». 
«Eu entrego o execu-
tivo e você entrega o 
Zé. Ô Zé, seguinte: 
você precisa traba-
lhar com a gente. 
N ó s  p r e c i s a m o s 
organizar o Supre-
mo. A única chance 
que a gente tem de 

sobreviver. Você tem 
que vê como é cada 
um? Qual a influên-
cia que você ...nes-
se? Como é que a 
gente grampeia? O 
Z é  v a i  e n t r e g a r 
tudo».

Rodrigo Janot não 
desiste da prisão de 
Marcelo Miller. E-mails 
comprovam que o ex-
procurador era influen-
te, facilitava informa-
ções e montava a dela-
ção e o pedido de 
leniência de Joesley e 
o irmão. Quando Miller 
assessorava Joesley, 
era procurador da repú-
blica, e só deixou a pro-
curadoria em 5 de 
abril. O juiz Edson 
Fachin, não aceitou o 
pedido de prisão do 
advogado, mas às pro-
vas e gravações junta-

das por Janot, devem 
reverter a posição de 
Ministro. 

A Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), 
suspendeu a carteira 
de Miller como advo-
gado por tempo inde-
terminado, até que 
sejam comprovados 
os fatos. Caso o ex-
procurador seja defini-
t ivamente,  incluso 
como réu, terá seus 
direitos profissionais 
cassados.

A Comissão Parla-
m e n t a r  M i s t a  d e 
Inquérito, pediu a con-
vocação da apresen-
tadora Ticiana Vilas 
Boas, mulher de Joes-
ley. O pedido foi feito 
por João Rodrigues 
(PSB) SC, segundo 
ele, a jornalista deve 
ter muito a revelar. Em 

um vídeo divulgado na 
semana  passada , 
Joesley revela a Ricar-
do Saud que iria simu-
lar um pedido de sepa-
ração de Ticiana. Diz 
assim o vídeo: «Eu já 
tenho a história pron-
t a .  Vo u  a c o r d a r 
dizendo ‘Quero me 
separar’. Eu não te 
mereço. Eu não sou 
o homem certo pra 
você.»

Ele não esperava é 
que tudo isso fosse por 
água abaixo. Simples-
mente, achava que a 
casa não iria ruir. 

Um homem que aju-
dou a colocar o país 
em descrédito. Quan-
do o Brasil começava 
a dar sinais de recupe-
ração e chamar a aten-
ção de investidores 
internacionais os dois 

irmãos, sem saberem 
que estavam sendo 
investigados, fazem 
uma de lação com 
requ is i tos  de  não 
serem presos, e além 
de tudo,  andar livre-
mente pelo país e pelo 
mundo. São crimino-
sos, devedores fiscais 
e  t r i b u t á r i o s .  A s 
empresas ligadas ao 
Grupo J&F estão no 
topo da lista de deve-
dores do Governo 
Federal.  A inadim-
plência com o BNDES 
é monstruosa e mes-
mo assim, os dois con-

tinuavam a ter regalias 
em empréstimos e sus-
pensão de multas de 
setores federais. Tem 
muita gente envolvida 
por trás de tudo isso. A 
cada setor, tem um 
agente trabalhando a 
favor dos irmãos Batis-
ta. Será uma investi-
gação que irá gerar 
números financeiros 
muitos maiores do que 
estamos vendo hoje. 
Se tem prisão perpé-
tua neste país, esse é 
um trio que merece 
ficar atrás das grades 
para sempre.

Será que ele irá ficar preso, ou não?

ficiá-lo. Até seus advo-
g a d o s  f o g e m  d a 
imprensa. Não adianta 
querer explicar o inex-
plicável. Geddel foi o 
alvo mais fácil da justi-
ça desses últimos cin-
quenta anos. Nem a 
Polícia Federal, nem a 
Procuradoria Geral e 
nem o Supremo Tribu-
nal Federal, tiveram 
uma presa tão fácil. Se 
Geddel não provar a 
origem desse dinheiro, 
deve passar o resto 
vida na cadeia. Ou 
não? Estamos no Bra-
sil, não podemos duvi-
dar de nada. Vai que 
a p a r e c e  p o r  a í , 
alguém que manda sol-
tar todo mundo, mes-
mo culpado, mesmo 
devendo. Há pouco 
dias tivemos exemplos 
assim. Pensei que iria 
soltar o Palocci tam-
bém. Mas, política em 
Brasíl ia é feita de 
madrugada. Se o tele-
fone não toca, fica pre-
so. Se toca, sai no dia 
seguinte. Com ou sem 
motivo. 

 O samba enredo do 
ano que vem já tem títu-
lo «Ganhei na Mega 
Sena, mas vou dor-
mir no chilindró». 

Só 51.030.866,40 
milhões de reais e U$$ 
2.866, equivalente a 
8.377 milhões de rea-
is. Sete máquinas para 
contar todo o dinheiro. 
Demorou-se dois dias 
para saber o valor da 
grana apreendida no 
bunker em Salvador 
alugado por Geddel 
Vieira Lima. Quantos 
anos e desde quando 
Geddel vem acumu-
lando todo esse dinhe-
iro? Nove malas e sete 
caixas de papelão 
abarrotadas de notas 
de 100 e 50 reais, além 
dos dólares. 

A Polícia Federal 
apelidou de «Tesouro 
Perdido».

Geddel, foi ministro 
d e  L u l a ,  D i l m a  e 
Temer. Será que ser 
ministro dá retorno 
finance i ro  ass im? 
Então, justifica a corre-
ar ia dos polí t icos,  
atrás de um cargo 
aqui, um cargo acolá!  
Geddel está preso 
novamente na papu-
da. 

Sua carreira come-
çou a despencar quan-
do tentou interferir no 
tombamento de uma 
obra que poderia bene-

Funaro - A delação que irá sacudir Brasília

A delação de Lúcio 
Bolonha Funaro, vai 
fazer muito político sal-
tar para fora da pane-
la. Serão afastados de 
vez da vida pública.

 As bombas aguar-
dam o acender do 
pavio. Funaro deve ser 
o homem a  acender o 
palito e jogar tudo 
pelos ares. Envolven-
do de vez o Presidente 
da República (esque-
ma do contrato de 
Angra 3), José Yunes, 
Wagner Rossi, Marce-
lo Azeredo, Cel. João 
Batista Filho, Geddel, 
são alguns dos envol-
vidos no esquema de 
propina. Envolvem 
também propinas em 

empréstimos do FI- 
FGTS, envolvendo de 
v e z  a  c ú p u l a  d o 
PMDB. Segundo Funa-
ro, o PMDB cobrou 4% 
num montante de 300 
milhões para liberar a 
empresa CIBE. Funa-
ro afirma que  60% des-
se valor ficou com 
Moreira Franco, 25% 
com Eduardo Cunha e 
15% com ele, Funaro.

Revelou que tinha 
conta conjunta com 
Geddel Viera Lima, afir-
mando que chegou a 
11,4 milhões com negó-
cios oriundos da Caixa 
Econômica Federal. 
Segundo Funaro, ele 
afirma  ter provas docu-
mentais de tudo.  E 

não vai deixar nin-
guém de fora

Funaro cita em suas 
delações o nome de 
Eliseu Padilha e joga o 
PMDB na lama.

Ele sabia que suas 
r e v e l a ç õ e s  i r i a m 
mexer de vez com os 
políticos do primeiro 
escalão do governo e 
com o governo direta-
mente. A diferença 
entre a sua delação e 
às demais são às pro-
vas que ele diz der, 
nocauteando de vez, 
com o esquema de pro-
pinas. Deve levar mui-
tos políticos para cade-
ia nestes próximos 
meses. É o dia a dia de 
Brasília.

«Tenho provas documentais de tudo não irei deixar ninguém de fora»
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Parque Nacional do Itatiaia. Um paraíso na Serra da Mantiqueira 

Prateleiras - Foto João Bosco Visual do topo das Prateleiras - Foto J. Bosco Pico das Agulhas Negras - Foto João Bosco

Mais uma obra do 
Divino. Não pergunte 
como tudo isso ficou 
esculpido dessa for-
ma. Vá, confira e curta 
bastante o Parque 
Nacional do Itatiaia. 
Situado entre os esta-
dos de Minas Gerais e 
Rio de Janeiro. Sendo 
que 60% do Parque 
fica em Itamonte e Boi-
caina de Minas do lado 
mineiro e Itatiaia e 

Resende no estado do 
Rio. 

C h e g a r  a  2 7 9 1 
metros de altitude, não 
é nada fácil. Torna-se 
fácil, quando se vai cur-
tindo as belezas que a 
natureza nos propôs. 
Cachoeiras e monta-
nhas não te decepcio-
nam durante o trajeto 
de mais de 15 km a pé. 
Precisa ter preparo e 
força de vontade para 

chegar ao topo da 
base das Prateleiras e 
escalar o Pico das Agu-
lhas Negras.

Existem várias nas-
centes no parque, 
água límpida e trans-
parente, proporcio-
nando bons mergu-
lhos aos seus visitan-
tes, o que torna o pas-
seio ainda mais fasci-
nante. Para quem gos-
ta de turismo ecológi-

co, é um prato cheio. 
Possui área de Cam-

ping no interior do par-
que e quem quiser cur-
tir durante o dia e vol-
tar, o atendimento na 
portaria começa às 08 
horas e vai até às 17 
horas. A preço de R$ 
16,00 por pessoa. Cri-
ança até 10 anos não 
paga. 

É bom levar o que 
beber e o que comer, 

pois no interior do Par-
que, não possui bares 
nem restaurantes, 
pois é proibido por lei, 
por questões de con-
servação. Não  esque-
cer do protetor solar e 
um boné, pois os car-
ros não podem aden-
trar, ficam estaciona-
dos em uma área des-
tinada e depois é só 
caminhada e sol é mui-
to forte.  

É um grande passe-
io e bem perto de Var-
ginha. Quem quiser 
fazer um passeio des-
se pode sair daqui 
bem cedo e chegar lá 
às 8 horas. Dá para cur-
tir muitos pontos com 
visuais incríveis como 
esses que estão nas 
fotos. Vale à pena. E 
quem quiser, pode 
levar o frango e a faro-
finha...

Aiuruoca, turismo e lazer
Um pedacinho do paraíso Mineiro, com certeza, está lá

Cachoeira do Fundo Cachoeira do Meio

Aiuruoca, localiza-
da no Sul do estado de 
Minas gerais, próximo 
a Caxambú, é hoje, 
uma cidade conhecida 
pelo carnaval anteci-
pado que acontece 
todos os anos. Possui 
um potencial turístico 
muito grande, pois a 
natureza lhe prestigiou 
com lugares incríveis. 

A Cachoeira do Fun-
do é  apenas uma 
amostra das muitas 
que existem por lá. 
Localizada no Vale do 
Matutu, tem cerca de 
130 metros de queda 

d’água. Para chegar 
lá, tem uma trilha com 
4 km de distância, ape-
nas de ida. A Cachoei-
ra do Meio é continui-
dade da mesma trilha. 

Aiuruoca, possui 
hoje, várias pousadas 
com boa infraestrutu-
ra, o povo é acolhedor. 
A noite você tem vários 
barzinhos na cidade 
com música ao vivo e 
bons restaurantes. 

Programe-se e faça 
um grande passeio 
ecológico, pois, Aiuru-
oca vai fazer parte do 
seu roteiro. 

Pico do Papagaio - Aiuruoca

Outro atrativo em 
Aiuruoca é o Pico do 
Papagaio. É adminis-
trado pelo Instituto 
Estadual de Florestas 
de MG, área de pre-
servação permanente. 
Atinge-se o topo com 
2100 metros de altitu-
de onde você tem essa 

vista da foto lateral.  
Muitas nascentes  e 
cachoeiras são encon-
tradas durante a trilha 
até chegar ao Pico do 
Papagaio. A mata é cer-
cada por araucárias e 
em alguns trechos é 
mata fechada. É uma 
trilha de nível modera-
do e 14 km de distân-
cia, ida e volta. Como 
diz o mineiro: Tem que 
ver para crer. Mas, a 
natureza merece ser 
explorada com respei-
to!

Parque Nacional da Serra do Caparaó
O Pico da Bandeira já foi considerado o mais alto do Brasil. 

Localizado na divi-
sa dos estados de 
Minas Gerais e Espíri-
to Santo, está o Par-
que Nacional da Serra 
do Caparaó. Conheci-
do no Brasil por abri-
gar o Pico da Bandei-
ra, com 2892 metros 
de altura, aquele que 
foi considerado por 
muitos anos o mais 
alto do Brasil. Depois o 
seu vizinho, Pico da 
Neblina lhe tirou o pos-
to. Na Serra do Capa-
raó, você encontra 

O Pico da Bandeira - 2892 metros

diversos pontos turísti-
cos. Várias cachoeiras 
e lagoas de água lím-
pida que fazem parte 
deste passeio. Possui 
área de Camping para 
quem gosta de ficar na 
serra durante à noite. 
Grande infraestrutura, 
mas é bom lembrar 
que exige muito prepa-
ro físico para subir até 
o pico da bandeira. Um 
dos lugares mais boni-
tos do Brasil, sem dúvi-
da. Vale à pena confe-
rir.
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Refis 2017 - Aproveite esta oportunidade
A Prefeitura de Varginha  lança programa de Regularização Fiscal, até 15 de outubro

como dos  demais 
encargos decorrentes 
do procedimento judi-
cial.

Os interessados 
devem procurar pelo 
Setor de Dívida Ativa 
da Prefeitura de Vargi-
nha, na rua Júlio Paulo 
Marcelini, 50, Vila Pai-
va, das 7h às 17h30, 
de segunda à sexta-
feira.

«Não percam essa 
oportunidade». 

Se você tem dívidas 
com a  Prefeitura de 
Varginha, aproveite a 
oportunidade de quitá-
l a s ,  a d e r i n d o  a o 
REFIS – Programa de 
Regularização Fiscal,  
a t é  o  d i a  1 5  d e 

outubro. Os descontos 
de juros e mul tas 
va r i am  de  40% a 
100%. Quem optar 
pelo parcelamento 
p o d e r á  d i v i d i r  o 
pagamento em até 12 
vezes desde que a 

parcelamento.
Os débitos que res-

tarem a aplicação dos 
termos da Lei deverão 
continuar parcelados, 
cabendo ao contribu-
inte a sua liquidação, 
sob pena de rescisão e 
providências legais 
cabíveis.
Na hipótese de débito 
ajuizado, fica o deve-
dor obrigado ao paga-
mento das custas judi-
ciais e dos honorários 
advocatício, conforme 
fixado em Lei, bem 

efetuada até o dia 15 
de outubro de 2017. As 
demais serão mensais 
e sucessivas, com 
vencimento no dia 15 
de cada mês.

Para os débitos que 
se encontram  com par-
celamento em curso, 
especificamente aque-
les que se incluem nas 
disposições contidas 
no art. 1º desta Lei, o 
d e s c o n t o  i n c i d i r á 
exclusivamente sobre 
os juros e a multa rema-
nescentes no salde 

parcela seja superior a 
R$ 100,00 . Atenção, 
esta é a  última chance 
para evitar que sua 
dívida seja protestada.
Cerca de 14 mil contri-
buintes estão em débi-
to com a Prefeitura de 
Varginha, o que gera 
um montante de cerca 
de R$ 20 milhões a 
receber. 

A novidade deste 
ano é o  parcelamento 
em até 12 vezes. A 
quitação da primeira 
parcela deverá ser 

O Governo Estadual deve mais de
4 milhões ao município de Varginha
Pagar que é bom, nem pensar! 

Vários repasses 
deveriam ser realiza-
dos pelo governo do 
estado ao município 
de Varginha, mas nem 
Pimentel e nem os 
deputados se preocu-
pam com às obriga-
ções do município.

A dívida já é mons-
truosa se fizermos 
uma comparação com 

os gastos que o muni-
cípio tem com a saúde, 
e já comprometem de 
vez a administração 
municipal. 

Como administrar a 
saúde de Varginha que 
é referência  no Sul do 
Estado sem obter do 
estado o que lhe é de 
direito? Varginha é o 
município do estado 

que mais vem acumu-
lando dívidas em rela-
ção aos repasses do 
governo. E afinal de 
contas, o governo não 
tem crédito para tanto. 
Será que Pimentel 
está usando do lado 
político para deixar o 
município nesta situa-
ção? Não tenha dúvida 
disso. 

De  que  ad ian ta 
deputados se não cor-
rem atrás dos interes-
ses da população? 
Não adianta encher a 
cidade de outdoor e dis-
tribuir panfletos se não 
há trabalho no sentido 
de buscar o que é de 
direito do município. 
Onde fica a população 
do município? Depois, 
correm atrás de votos 
com mentiras.

Acabou-se o que era doce 
Era companheiro, agora é desfaçatez. Mentiroso, frio, calculista e simulador

Antes: «Palocci é uma 
das pessoas mais res-
peitadas politicamente 
neste país. Muito pelo 
que o Brasil passa no 
momento financeiro, 
Palocci tem parte nis-
to. É uma das figuras 
mais inteligentes que 
esse país tem. Poucas 
vezes, vi uma pessoa 
ser tão respeitada no 
meio empresarial». 
Depois: «Eu conheço 
o Palocci bem. Se o 
Palocci não fosse um 
ser humano, seria um 
simulador. Ele é tão 
esperto que é capaz 
de simular uma menti-
ra mais verdadeira que 
a verdade. É médico, 
calculista, é frio.

Em resumo,  fo i 
essa a maior parte do 

depoimento do ex-
presidente Lula em 
Curitiba. Lula se preo-
cupou em descaracte-
rizar o depoimento de 
Palocci, negando de 
todas às formas sua 
participação ou ciên-
cia nas palavras de 
Palocci. Inclusive, tra-
duzindo em «Desfa-
çatez», a atitude do 
ex-companheiro.

Perguntado pela 
r e p r e s e n t a n t e  d o 
Min is tér io  Públ ico 
sobre os alugueis do 
apartamento em São 
Bernardo do Campo, e 
a sua declaração de 
imposto de renda, Lula 
disse: «Devo ter os 
recibos guardados». 
Deixando uma brecha 
para a justiça que, pro-

vavelmente, tem a pos-
se de sua declaração. 
Constatando aí, infor-
mações desencontra-
das. 

Negou as declara-
ções de Emílio Ode-
brecht, mas não dei-
xou de elogiá-lo. Mas , 
negou que soubesse 
desse fundo criado por 
ele para abastecer o 
PT e a ele. Revelou 
que fez 74 palestras 
pelo mundo. Relatan-
do que a obrigação de 
ir e vir era da empresa 
contratada.

Foi uma sessão de 
negativas por parte do 
ex-presidente. Nada a 
acrescentar e nem a 
provar pela defesa 
através de documen-
tos. 

O município de Varginha reduz 
consideravelmente os casos
dengue

Ações da Prefeitura 
de Varginha, no senti-
do de intensificar o 
combate a dengue 
tem resultados pro-
missores.

O número de casos 
despencou de 2.793 
casos no ano de 2016, 
para 389 este ano, até 
o presente momento. 

A prefeitura tem um 
programa semanal 
estipulado previamen-
te para recolher entu-
lhos nos bairros da 
cidade. Participam 
desse programa tam-

bém atiradores do Tiro 
de Guerra. 

A doença é transmi-
tida pelo mosquito 
Aedes Aegypti, e nos 
períodos mais quen-
tes, é onde a doença 
tende a se alastrar com 
maior intensidade. A 

prefeitura tem feito seu 
papel. Mas, o povo não 
pode se dispersar e 
deve ajudar o municí-
pio no combate ao mos-
quito com medidas pre-
ventivas e de higiene. 
Jardins e pneus sem 
cuidado são fatais.


