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Prefeitos farão greve em protesto
às inadimplências do governo 

Pesquisa de intenção de voto 
aponta liderança de Anastasia
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PSB deixa Ciro Gomes na solidão 
e faz acordo com o PT
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Belo Horizonte é a capital da cultura
e do boteco, também!
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 Municípios do Vale 
do Aço irão paralisar 
suas atividades. Coro-
nel Fabriciano, Ipatin-
ga, Santana do Paraí-
so e Timóteo, estarão 
de greve no próximo 
dia 21. A medida foi 
tomada pelos prefeitos 
para press ionar  o 
governo do estado à 
repassar os atrasos 
com os municípios 
mineiros. 

A AMM (Associação 
Mineira de Municípi-
os), anunciou uma gre-
ve geral no dia 21 com 
um protesto no Palácio 
da Liberdade, contan-
do com a presença da 
maioria dos prefeitos 
de diversas cidades do 
estado, cobrando o 
que é de direito. 

O governo de Minas 
divulgou uma nota acu-
sando a AMM de inte-
resses eleitoreiros, 

devido às ações judici-
ais pedindo o bloqueio 
de contas do executivo 
para ressarcimento 
dos municípios. “A 
med ida  to rnou -se 
necessária em protes-
to contra os atrasos no 
repasse de verbas obri-
gatór ias por parte 
Governo do Estado, 
que está colocando 
em risco todos os tra-
balhos da saúde, Edu-
cação e Assistência 
Social”. 

Ju l van  Lace rda 
comentou sobre a 
paralisação: “Vamos 
fazer uma paralisação 
geral no dia 21 de agos-
to e uma grande mobi-
lização em BH, em 
frente ao Palácio da 
Liberdade, para cobrar 
os repasses do gover-
no”, disse. 

“Greve é por inte-
resses próprios e nós 

estamos defendo os 
interesses da popula-
ção. Algumas micror-
regionais estão deci-
dindo fazer essas para-
lisações e vamos tra-
zer os prefeitos do inte-
rior para esse ato na 
porta do Palácio”, afir-
mou. 

O governo do esta-
do  se  pos i c i onou 
dizendo: “Esse é o 
movimento eleitoreiro 
da AMM alegando atra-
so de repasse de 
ICMS e IPVA que não 
existe”, afirmou o advo-
gado-geral do Estado 
Onofre Batista. 

O TJMG reconhe-
ceu a possibilidade do 
bloqueio de contas do 
executivo para que os 
municípios recebam 
às devidas verbas.

As liminares dos 
municípios já tem gran-
de representação.

Pesquisa do Institu-
to MDA divulgada nes-
ta quarta-feira 8, traz 
empate técnico entre 
Alkimin e Bolsonaro no 
Estado de São Paulo. 
Bolsonaro com 18,9% 
e Geraldo Alkimin com 
15% das intenções de 
voto.  

A grande surpresa, 
foi com a pesquisa 
incluindo o nome do 
ex-presidente Lula. Há 
um empate entre Bol-
sonaro com 19,6% e 
Lula com 24%. Foram 
ouvidos 2002 pessoas 
em 75  municípios do 
estado paulista. 

A pesquisa indica 
Marina Silva e Fernan-
do Haddad  empata-
dos com 8,4% e 8,3% 
respectivamente. 

Os números ainda 
devem mudar muito, 
po i s  es tá  apenas 
começando. Quando 
às campanhas entra-
rem com o espaço de 
televisão e o investi-
mento que  cada cam-
panha irá disponibili-
zar, irá fazer um gran-
de diferencial  e as pes-
qu i sas  devem te r 
números e candidatos 
bem diferentes dos 
que estão na ponta atu-

almente. Essas preli-
minares nunca foram 
definitivas em nenhu-
ma campanha política. 
O que pode acontecer 
ainda, será um per-
centual maior por par-
te do candidato do 
PSDB, e com isso,  
mudar totalmente o 
que está colocado 
hoje. Se Minas Gerais 
acompanhar às pes-
quisas paulistas, ou 
seja, a tendência for 
essa, Alkimin deve 
assumir a ponta, pois, 
os dois estados possu-
em o maiores colégios 
eleitorais do pais.

Em São Paulo os resultados das pesquisas 
começam a mudar, segundo Isntituto MDA

Esporte: Libertadores e a Copa 
do Brasil/2018
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Memorial do ET na Vila Paiva foi
disponibilizado a PM
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Um debate sem propostas de governo

Cabo Daciolo, apro-
veitou a sua inércia na 
política para criticar a 
velha política repre-
sentada pelos políti-
cos presentes, mas 
nada apresentou de 
concreto em seu dis-
curso. 

Gera ldo  A lk imin 
focou no desemprego 
e, por alto, fez um bre-

ve comentário  do que 
poderá  se r  o  seu 
governo. 

Foi um debate fra-
co, sem objetividade, 
muito diferente do que 
o  p o v o  e s p e r a v a 
assistir. 

Á l v a r o  D i a s , 
comen tou  de  seu 
momento na política, 
mas não respondeu às 
perguntas quando foi 
questionado. Preocu-
pou-se em falar do seu 
passado político.

Daciolo disse que 
«dinheiro é o que mais 
tem nesse país». Ele 
tem que mostrar aon-
de está, pois todos que-
remos sair dessa mal-
dita crise financeira 
deixada pelo PT!

Quem esperava um 
debate recheado de 
propostas para o novo 
governo, ficou frustra-
do com tanta alfineta-
da. Marina Silva deu 
um tiro no pé critican-
do os partidos que 
governaram o país, 
mas se esqueceu que 
ela foi ministra de Lula 
e cria do PT. 
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Pesquisas indicam Anastasia como próximo 
Governador de Minas 

Ainda é cedo para 
se confirmar, pois às 
eleições estão come-
çando a esquentar ago-
ra. Agora, serão defini-
dos os candidatos de 
cada partido e passa-
se a incrementar a pro-
cura do vice. 

Em Minas Gerais, 
foram realizadas três 
pesquisas de intenção 
de voto. Em todas 
elas, Antônio Anasta-
sia encabeça a lide-
rança e com uma ten-
dência a aumentar 
essa vantagem que 
hoje é de 6,8%.  Se 
Márcio Lacerda se reti-

rar da disputa, muito 
provavelmente, esses 
votos migrarão para 
Anastasia, pois, será 
muito difícil Lacerda 
apoiar o PT. 

Minas Gerais além 
de ter o maior colégio 
eleitoral do país, é um 
estado que na sua his-
tória, não apoiou um 
partido de esquerda. 
Mas a era Lula, veio 
mudar esses resulta-
d o s  e  c o n s e g u i u 
emplacar Fernando 
Pimentel como gover-
nador de Minas. Fato 
este, que se deu devi-
do a uma jogada de 

marketing realizada 
pelo PSDB apresen-
tando um candidato 
sem sal e sem carisma 
político mineiro. 

Pimentel vem de 
um governo desgasta-
do, sem aprovação por 
parte da população 
mineira e principal-
mente pelo funciona-
lismo público estadual. 
Os salários foram fati-
ados, os privilégios 
foram cor tados,  o 
IPSEMG, passou a ser 
recusado na maioria 
dos hospitais em que 
tinha convênio, o car-
tão medicamento pas-

sou a não ser aceito 
pelas farmácias e dro-
garias do estado por 
falta de pagamento e 
as financeiras que rea-
lizavam os créditos 
consignados, fecha-
ram às portas para os 
funcionários públicos 
estaduais, também, 
por falta de recebi-
mento. As rodovias 
estaduais estão esbu-
r a c a s  e m  v á r i a s 
regiões do estado sem 
sinalização, não rece-
bem manutenção , 
como os hospitais esta-
duais e também as 
escolas do governo. 

PSB faz acordo com o PT
e derruba Márcio Lacerda 
e o apoio a Ciro Gomes

estado de Pernambu-
co. Neste caso, o PT 
suspende a candidatu-
ra de Marília Arraes, 
n e t a  d o  s a u d o s o 
Miguel Arraes. 

Em Minas Gerais, 
saí Márcio Lacerda e 
entra o apoio do PSB à 
Fernando Pimentel. 

Em São Paulo, esse 
acordo, abriu o apoio 
de Márcio França (Go-
vernador de São Pau-
lo)  que i rá apoiar 
Geraldo Alkimin.

O PT irá fazer alian-
ça em quatro estados: 
Amazonas, Amapá, 
Pernambuco e Distrito 
Federal. 

Se o TSE negar a 
inscrição de Lula devi-
do à Lei da Ficha Lim-
pa, os dois partidos 
caem por terra. 

O acordo realizado 
entre PSB e PT faz can-
didatura de Márcio 
Lacerda ir por água 
abaixo. 

O PT visando uma 
participação maior no 
Nordeste e uma alian-
ça para que tenha res-
paldo visando princi-
palmente a eleição 
para presidente, não 
deixando o nome de 
Lula como o candidato 
principal da aliança, fir-
mou um acordo em 
que o PSB não irá apoi-
ar ninguém para presi-
dente no primeiro tur-
no. Esse acordo, der-
ruba de vez a intenção 
de Ciro Gomes de 
obter o apoio do PSB. 
Em contra-partida, o 
PT apo ia rá  Pau lo 
Câmara a reeleição 
para governador do 

Rodrigo Pacheco irá apoiar 
Anastasia e concorrerá a um 
vaga no senado por Minas

Um dia após a con-
venção do DEM, parti-
do do Deputado Fede-
ral Rodrigo Pacheco, 
ele retirou seu nome 
da disputa pelo gover-
no de Minas Gerais e 
irá concorrer a uma 
vaga no senado. 

Esse entendimento, 
veio logo após Geral-
do Alkimin ter fechado 

com o Centrão, que 
inclui o partido do pre-
sidente do Congresso 
Rodrigo Maia (DEM). A 
determinação foi sina-
lizada e oficializada 
após uma reunião com 
Antonio Anastasia. 
Pacheco já é um gran-
de amigo de Anasta-
sia, que  anteriormen-
te, era o nome de pre-
ferência do senador 

para concorrer ao 
governo de Minas.

Com a inclusão de 
Pacheco no grupo que 
apóia o tucano para 
governador, ficou ain-
da mais forte a união 
de partidos que pode-
rá confirmar ainda no 
primeiro turno Antonio 
A n a s t a s i a  c o m o 
governador de Minas 
Gerais.

Convenção do PSDB estadual
leva 3000 pessoas ao Minas
Tênis Clube

O PSDB varginhen-
se esteve presente 
com Joracy Gonçalves 
(delegado), Aluísio 
Assis, Dra. Rejane, 
Antonio Moura e Dag-
mar, todos da executi-
va tucana em Vargi-
nha. 

Na oportunidade, 
Águeda Saraíva fez 
um pronunciamento, 
ela foi diretora regional 

C o n v e n ç ã o  d o 
PSDB/MG, tem pre-
sença massiva e leva 
mais de 3000 pessoas 
ao Minas Tênis Clube 
em BH. 

A convenção confir-
mou o nome de Anto-
nio Anastasia para con-
corrrer ao governo do 
estado nas eleições 
2018 e Marcos Montes 
(PSD) como vice. 

de ensino e é candida-
ta a deputada estadual 
pelo PSDB varginhen-
se à convite de Anas-
tasia.

A convenção foi um 
grande sucesso com 
recorde de participa-
ção dos diretór ios 
municipais do Estado 
de Minas.
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U2 é a banda que mais 
fatura por  anos consecutivos

A banda irlandesa 
U2,  por mais um ano é 
a banda que mais fatu-
rou em 2017. Uma 
pequena batelada de 
US$ 54,4 mi lhões 
foram o que eles fatu-
raram. No ano de 
2016, os irlandeses 
também foi a primeira 
banda a ter maior 
luc ra t i v idade com 
seus shows. No ano 
de 2017, eles revive-
ram o lançamento do 
disco «The Joshua 
Three», que foi o mais 
vendido em toda sua 
história. O show veio 

ao Brasil e lotou os 
estádios brasileiros 
por onde passaram. 

Em segundo lugar 
vem Garth Brooks, can-
tor country norte ame-
ricano com US$ 52,2 
milhões e em terceiro 
a Bilboard apresentou 
o Metalica que aboca-
n h o u  U S $  4 3 , 2 
milhões, desbancando 
Lady Gaga e outras 
grandes estrelas.

Isso, vem mostrar 
que o Rock ainda é o 
rítmo musical que não 
morreu e nem irá mor-
rer na música. 

Roger Waters está chegando ao 
B r a s i l  p a r a  m e x e r  c o m
os roqueiros brasileiros

Ele é perfeccionis-
ta, chato, observador, 
mas é um astro  da mai-
or banda de rock pro-
gressivo do mundo até 
hoje. Roger Waters do 
«Pink Floyd». 

Roger desembarca 
no Brasil em outubro 
para sete shows nas 
principais capitais bra-
s i l e i r as .  «Us  and 
Then» é o nome que 
relembra um dos dis-
cos mais vendidos no 
mundo da música em 
todo o planeta «The 
Dark S ide Of  The 

Moon». Roger apre-
sentará sucesso como 
a lendária  «Whish 
Where Here» e os 
grandes sucessos dos 
albuns «Animals e The 
Wall». No exterior, por 
onde já passou, Roger 
deixou os amantes do 
rock paralisados com 
uma perfeição tecno-
lógica e visual. O show 
traz arranjos novos 
aos velhos sucessos 
que confirmam Roger 
como um dos melho-
res do mundo. Vá con-
ferir....!

No Brasil, o show «Encontro 
Marcado» é a bola da vez para 
quem gosta de boa música 

A música mineira é 
destaque nos palcos 
brasileiros através do 
14 Bis, Sá & Guarabira 
e Flávio Venturini. No 
show «Encontro Mar-
cado» eles revivem os 
grandes sucessos que 
vem da época do Clu-
be da Esquina até os 
dias de hoje. Flávio 
Venturini revive sua 
participação ao lado 
do irmão Claudio Ven-
turini (guitarra), Ver-
melho (teclado), Hely 
Rodrigues (bateria) e 
Sérgio Magrão (guitar-
ra). Uma das maiores 
bandas brasileiras se 

juntou a dupla Sá & 
Guarabira que é um 
ícone da música popu-
lar brasileira. Eles, 
entre si, já fizeram com-
posições como:  Espa-
nhola e Caçador de 
Mim. O show tem qua-
lidade musical, não dei-
xa à desejar. É um ava-
lanche de grandes 
composições como: 
Noites com Sol, Plane-
t a  S o n h o ,  L i n d a 
Juventude, Dona, O 
céu de Santo Amaro, 
Sobradinho etc. Eles 
se conhecem há qua-
renta anos através da 
música. Vale à pena!

Belo Horizonte é considerada a 
Capital da Cultura e do boteco, também

Ela não tem mar, 
mas é a uma das mais 
lindas cidades do Bra-
sil. A capital interiora-
na, a capital do boteco, 
foi considerada a capi-
tal da cultura. 

Belo Horizonte é 
bonita por natureza, as 
serras ao redor da capi-
tal mineira lhe trazem 
um charme totalmente 
mineiro e único. O seu 
habitante é o mineiro 
do interior, é o dono da 
música, da arte cêni-
ca, das artes plásticas, 
das Igrejas e dos gran-
d e s  M u s e u s .  E m 
nenhum outro lugar do 
Brasil se tem um fluxo 
de pessoas com pre-
sença constante liga-

dos a cultura mineira e 
brasileira de uma for-
ma geral. A cidade da 
música, desde o «Clu-
be da Esquina», onde 
se encontravam Wag-
ner Tiso, Milton Nasci-
mento, Lô Borges, Flá-
vio Venturini e outros 
ícone das música que 
passaram por lá. Ago-
ra, recebe o título da 
capital da cultura. 
Hoje, são 14 museus 
bem frequentados por 
turistas de todo o país. 
Belo Horizonte possui 
Igrejas de arquitetura 
única e beleza incon-
fundível, além da char-
mosa Igrejinha de São 
Francisco na Pampu-
lha. Possui mais de 15 

teatros de alto nível, 
a lém dos espaços 
musicais e de dança. 
Uma biblioteca pública 
com obras raras pouco 
conhecidas pelo Bra-
sil. Mas ela ficou nacio-
nalmente conhecida 
primeiro como a «Ca-
pital do Boteco». Onde 
todos se conhecem, se 
amam e surgem gran-
des amizades que só o 
belohorizontino pode 
revelar, uai! 

No esporte, o Minei-
rão e o Mineirinho 
falam por si. O comple-
xo esportivo do Minas 
Tênis Clube, moderno 
e atualizado, tudo isso 
diferencia BH e a deixa 
muito mais charmosa. 

Black Queen é um retrato da banda inglesa
Os sucessos do Queen com muita semelhança. Vieram para ficar!

Surge em Três Cora-
ções a «Black Que-
en». Com certeza, 
eles farão sucesso por 
todo o país. A seme-
lhança e a musicalida-
de de qualidade impe-
ra na banda. Há uma 
identificação com a 
banda inglesa Queen. 
Eles ensaiaram e estu-
daram os acordes ori-
ginais e vocais para 
saírem pelo mundo. 
Vale à pena assistir um 
grande show de rock 
and roll com muita qua-
lidade. Eles transfor-
mam às canções em 
sons contagiantes, ao 
vivo. Quem assiste, 
aplaude e reverencia o 

A banda cover, já é 
uma realidade em todo 
o mundo. Por todos os 
cantos existem cover 
das bandas que mais 
fizeram sucesso pelo 
planeta. Led Zeppelin, 
Elvis Presley, Cree-
dence C. Revival e, 
principalmente, dos 
Beatles. 

P a r a  q u e  e l a s 
tenham sucesso, é pre-
ciso uma  semelhança 
vocal, instrumental 
das bandas originais. 
A parte instrumental é 
essencial para que se 
complemente com a 
parte vocal, tornando 
assim, uma verdadeira 
banda cover.

que melhor aconteceu 
na  banda  ing lesa 
enquanto o grande 
Fred Mercury, um dos 
maiores vocalistas do 
mundo viveu. O show 
é um grande alto-
astral, recheado de 
sucessos e muito rock 
and roll dentro de um 
compasso que, só 
eles, músicos estuda-
dos e professores da 
arte, podem reprodu-
zir. Parabéns à banda 
Black Queen pelo que 
a p r e s e n t a r a m  n o 
encontro de motoquei-
ros em Três Corações 
neste domingo 5, não 
foi à toa que os pre-
sentes pediram «bis».  



Página 04 Edição 042

Cruzeiro cala Maracanã e coloca grande
vantagem no jogo de volta contra o Flamengo

O Cruzeiro foi ao 
Rio de Janeiro para 
enfrentar o Flamengo 
pelas oitavas de final 
da Copa Libertado-
res/2018. Se um empa-
te já era bom, voltar 
com uma grande vitó-
ria é muito melhor. 
Com o placar de 2 x 0, 
o Cruzeiro pode per-
der por um gol de dife-
rença que garante 
uma vaga nas quartas 
de final da competi-
ção. 

Mano Menezes , 
armou o time da Toca 
com o propósito de 
jogar por uma bola. 
Assim o fez, e achou 
duas. E poderia ter fei-

to mais, Thiago Neves 
perdeu um gol que mui-
tos sem ser profissio-
nal do futebol fariam. 
Uma cabeçada na tra-
ve e sem goleiro. 

O Cruzeiro é o time 
brasileiro que mais se 
destaca em competi-
ções que prevalecem 
o mata-mata. Recen-
temente, venceu Atlé-
tico/PR, Santos e ago-
ra, o Flamengo. Tem o 
jogo da volta, mas 
jogar em casa com 
uma grande vanta-
gem, pode dar ao Cru-
zeiro os gols de con-
tra-ataques e continu-
ar com a mesma estra-
tégia que jogou no 

Maracanã. 
 Mano Menezes, foi 

f undamen ta l  pa ra 
essa vitória. Trocou 
alguns jogadores de 
posição para confundir 
a defesa adversária e 
tudo saiu como ele pla-
nejou.

C o m  a l g u m a s 
mudanças no segundo 
tempo, o time da Toca 
foi mais ofensivo. Rani-
el e Rafinha deram mai-
or agilidade no ataque 
e foram decisivos para 
a conclusão do segun-
do gol.

Arrascaeta e Thia-
go Neves selaram a 
vitória cruzeirense.

Mesmo com alguns resultados adversos times brasileiros tem condições
de recuperação dentro de casa. Até mesmo, com uma vitória simples 

Os times brasileiros 
que realizaram suas 
partidas de ida fora e 
não tiveram resultados 
à favor, como é o caso 
de Grêmio e Corinthi-
ans, tem total condi-
ções de se reabilita-
rem dentro de casa e 
com o apoio da sua tor-
cida.

O Grêmio perdeu 
para o Estudiantes por 
um placar de 2 x 1. 
Mas com o gol marca-
do fora, poderá garan-
tir a vaga com uma vitó-
ria simples no Rio 
Grande do Sul que 

marcará presença nas 
quartas de final da 
competição. 

Já o Corinthians 
tem uma missão um 
pouco mais difíci l . 
Uma vitória simples do 
coringão contra o Colo 
Colo do Chile , leva a 
decisão para os pênal-
tis, então, se quiser a 
classificação sem lote-
ria, tem que vencer por 
dois gols de diferença. 

O Santos jogará na 
Argentina contra o 
Independiente no dia 
21 de agosto, fará o 
jogo de volta no dia 

28/08 no Brasil.
Quem tem v ida 

fácil, se é que pode-se 
chamar de fácil, é o 
Cruzeiro que venceu o 
Flamengo no clássico 
brasileiro da competi-
ção por 2 x 0 e faz o 
jogo de volta no Minei-
rão, podendo perder 
até por um gol de dife-
rença. 

P o d e r e m o s  t e r 
semi-final brasileira  
na competição, pois 
jogar em São Paulo e 
no Rio Grande do Sul é 
outra história!

Copa do Brasil
A Copa do Brasil já 

se encontra nas quar-
tas de final. Os primei-
ros jogos dessa fase, 
foram realizados entre 
os dias 1 e 2 de agos-
to. O Corinthians ven-
ceu a Chapecoense 
por 1 x 0 em casa e 
joga a partida de volta 
em Chapecó com a 
vantagem do empate. 
O grêmio empatou 
com o Flamengo por 1 
x 1 em casa, fazendo a 

Segunda partida no 
Maracanã. O Bahia 
empatou com o Pal-
meiras sem gols em 
Salvador e vai a São 
Paulo, jogar a Segun-
da partida. O cruzeiro, 
foi o time que teve o 
melhor resultado nas 
partidas de ida. Pois, 
além de ter jogado fora 
de casa, venceu o San-
tos por 1 x 0 e joga em 
casa a partida de volta 
precisando apenas de 

um empate. 
O time mineiro e o 

time gaúcho somam 
10 títulos da competi-
ção, com cinco títulos 
cada. São equipes que 
crescem na competi-
ção onde o mata-mata 
predomina. 

Teremos um grande 
jogo de volta no dia 15 
de agosto no Mineirão. 
Tudo ainda, está inde-
finido, apesar da van-
tagem mineira. 
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Parlamentares Mineiros aprovam na Assembleia 
projeto que permite Pimentel a antecipar receita

Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais 
aprova lei que autoriza 
o governo a negociar 
dívidas para antecipar 
receita. 

Que o governo tem 
dívidas no valor de 2,4 

bilhões à receber, nin-
guém duvida. Mas 
será que os títulos 
n e g o c i a d o s  p e l o 
governo irão para a 
saúde e educação 
como foi aprovado o 
projeto de Lei 5012/18 

ontem na ALMG? Na 
Lei, 70% dos títulos 
n e g o c i a d o s  p e l o 
governo terão que ir 
para a saúde e educa-
ção dos municípios 
mineiros. Os demais 
30% irão para paga-

mento do duodécimo - 
verba repassada ao Tri-
bunal de Justiça, que 
também encontra-se 
em atraso.  

A Lei foi aprovada 
por unanimidade por 
dar destino à verba.

Vérdi Melo visita obras de recuperação e revitalização do Jardim do Sapo 
A revitalização e recuperação do Jardim do Sapo é um desejo da população de muitos anos. A atual transforma o sonho em realidade 

Nesta quarta-feira, 
dia 08, o vice-prefeito 
Vérdi Melo esteve na  
Praça Dom Pedro II, 
mais conhecida como 
Jardim do Sapo, para 
verificar de perto às 
obras de reforma de 
revitalização de um 
dos mais importares 

patrimônios de Vargi-
nha. “Devolver esta 
Praça em perfeitas 
condições de receber 
a população e nossos 
visitantes é um dos 
compromissos da nos-
sa  Administração”, dis-
se Vérdi que comple-
tou: “Vamos devolver a 

este espaço o glamour 
dos velhos Tempos, 
quando as pessoas 
caminhavam tranqui-
lamente e se encontra-
vam para momentos 
de lazer”.

O projeto é de auto-
ria da servidora públi-
ca, arquiteta  Danielle 

de Souza Guimarães, 
da Fundação Cultural 
de Varginha, que  con-
templará a troca do 
piso, reforma do Core-
to, substituição das 
luminárias, reforma 
dos bancos e paisagis-
mo.

“Temos o compro-

misso de entregar a 
nossa população, a 
Praça do Jardim do 
Sapo, como é conheci-
da, um dos cartões 
postais de nossa cida-
de, um patr imônio 
público municipal devi-
damente restaurada, 
dando a ela vida e luz”, 

disse Vérdi.
A empresa respon-

sável é a Resende e 
Resende Construtora 
Ltda. A obra que será 
custeada com recur-
sos próprios do muni-
cípio, da ordem de R$ 
417.397,63.

Empresário do Comércio está menos otimista 

O Índice de Confi-
ança do Empresário 
do Comércio (Icec) de 
Belo Horizonte regis-
trou queda de sete pon-
tos percentuais em 
julho, totalizando 95,5 
pontos, frente aos 
102,5 pontos aferidos 
no mês de junho. Essa 
é a primeira vez no ano 
que o indicador fica 
abaixo da zona de 
satisfação (100 pon-
tos), no entanto, ainda 
acima do obtido no 
mesmo período de 
2017 (92,5).

O economista da 
Fecomércio MG, Gui-
lherme Almeida, des-
taca que o índice retor-

com Almeida, mesmo 
c o m  i n d i c a d o r e s 
macroeconômicos con-
siderados favoráveis 
ao consumo, como a 
queda dos juros e da 

nou ao patamar de des-
confiança após um 
primeiro semestre de 
otimismo. “A proximi-
dade do período elei-
toral, somada aos efei-
tos da greve dos cami-
nhoneiros, foi prepon-
derante para tal resul-
tado. Em um momento 
delicado como este, os 
empresários estão pos-
tergando os investi-
mentos para o pós-
eleição, quando a 
agenda do candidato 
eleito já estará defini-
da e haverá menor 
incerteza quanto aos 
rumos da economia”, 
observa.

Ainda de acordo 

taxa Selic, as famílias 
brasileiras continuam 
endividadas e com 
perspectivas de crédi-
to fortemente deterio-
radas.

P I S ? P a s e p
deverá aquecer
o comércio

A população já pode 
receber o PIS/Pasep 
de contas inativas des-
de o dia 8 de agosto. 
Estes recursos irão 
beneficiar 6,3 milhões 
de pessoas que rece-
berão 5,5 bilhões de 
reais. 

Es ta  e tapa  é  a 
segunda de três dispo-
níveis para saques em 
contas inativas. Jun-
tas, as três fases con-
templarão até 28,7 
milhões de pessoas e 
disponibilizarão R$ 
34,3 bilhões para reti-

rada. Nesta quarta-
feira 8, a Caixa deposi-
tou os valores do fun-
do nas contas de tra-
balhadores do setor pri-
vado que sejam cor-
rentistas do banco, 
enquanto o Banco do 
Brasil depositou os 
valores das contas ina-
tivas aos correntistas 
que sejam servidores 
públicos. O cadastro 
do PIS/Pasep precisa 
estar em dia para que 
o pagamento ocorra.

Esse pagamento 
terá reflexo positivo 
diretamente no comér-
cio.
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Prefeitura de Varginha baixa portaria autorizando a Polícia Militar a utilizar o Memorial do ET 

O Prefeito Antônio 
Silva baixou Portaria, 
autorizando a Polícia 
Militar, por meio da 55ª 
CIA PM, a utilizar parte 
das dependências do 
“Memorial do ET”, no 
alto do Bairro Vila Pai-
va, para montar um 
Ponto de Apoio Policial 
e para atuar na segu-
rança daquela região, 
que é um serviço de 
interesse público. A 
AUTORIZAÇÃO será 
por um período cinco 
anos, podendo ser 
revogada a referida 
autorização a qual-
quer tempo, mediante 
simples ato do Poder 

Executivo Municipal.
 O Prefeito Antônio 

Silva explica que  esta 
decisão de ceder o 
espaço do Memorial 
do ET para a instala-
ção de um posto avan-
çado da Policia Militar 
se deve a entendimen-
tos mantidos durante 
algum tempo com a 
Polícia Militar, através 
do Comandante PM 
Hudson e do Capitão 
PM Flávio. “Temos a 
certeza de que será 
um ganho muito gran-
de pelo local onde exis-
te uma Academia de 
Rua e onde as pesso-
as procuram para a 

pratica esportiva. A pre-
sença de um posto 
avançado da PM vai 
trazer tranquilidade e 
segurança à popula-
ção, tornando aquele 
local ainda mais atra-
ente. Além de tudo, 
será um fator de segu-
rança para as próprias 
instalações do Memo-
rial, que vem sendo 
alvo de constantes 
depredações e atos de 
vandalismos”, disse o 
prefeito Antônio Silva 
que enalteceu o traba-
lho da Secretaria de  
Turismo, que segundo 
ele não mediu esfor-
ços para que concreti-

zar esta importante 
parceria em favor da 
população.

Para o Secretário 
de Tur ismo, Barry 
Charles, responsável 
pelo Memorial, trata-
se de uma parceria de 
grande importância 
“que certamente irá 
proporcionar maior 
segurança aos muníci-
pes e também irá evi-
t a r  a  dep redação 
daquele patrimônio”.

Comandante do 24º 
Batalhão de Polícia 
Militar com sede em 
Varginha, o Coronel 
PM Hudson Abner Pin-
to, explica que a Polí-
cia Militar de Minas 
Gerais é um órgão 
estatal dotado de uma 
capilaridade ímpar, 
pois, esta presente 
nos 853 municípios de 
Minas Gerais, e devido 
a tamanho reconheci-
mento é sinônimo de 
Segurança e Confian-
ça em todo Estado, tal 
reconhecimento não é 
diferente na cidade de 
Varginha, uma das prin-

cipais cidades do Sul 
do Estado, cidade polo 
de diversas indústrias 
e redes comerciais, e 
além disso é frequen-
tada periodicamente 
por turistas que bus-
cam visitar locais pito-
rescos, como a tradici-
onal “Nave” e outras 
esculturas do folclóri-
co “ET de Varginha”

“Baseado nisso, a 
Prefeitura de Varginha 
buscou incentivar o 
turismo na cidade, sen-
do assim, foi criado o 
Memorial do ET, locali-
zado em um bairro 
nobre, com vista privi-
legiada de todo centro 
da  c idade.  Sendo 
assim, tal local será fre-
quentemente visitado 
por turistas e morado-
res  l oca i s ,  sendo 
necessária a presença 
policial, de forma que 
possa transmitir segu-
rança aos visitantes, 
bem como inibir a prá-
tica de qualquer delito. 
Ademais, o Memorial 
do ET é localizado em 
um local privilegiado 

em Varginha, pois se 
localiza em um bairro 
residencial de elevada 
altitude e próximo à 
avenidas utilizadas 
para prática esportiva, 
como caminhadas, 
passeios familiares e 
outras, sendo assim, a 
cessão de um espaço 
no referido prédio para 
a Sede do Setor 2 da 
55ª Cia PM será de 
grande valia, pois des-
sa forma a Polícia Mili-
tar poderá se fazer pre-
sente na maior parte 
do tempo, garantindo 
aos cidadãos a possi-
bilidade de um local de 
lazer seguro, tanto 
para os praticantes de 
atividades desporti-
vas, turistas e para os 
moradores loca is , 
aumentando assim, a 
segurança subjetiva, o 
que ind i retamente 
aumenta a visitação 
ao local, aumentando 
assim, o prestigio da 
cidade”, enfatizou o 
comandante.

Anuncie aqui
(35) 99987-2718
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