Jardim Botânico é o maior patrimônio verde da cidade e região
“O Jardim Botânico de Juiz de Fora vai
contribuir decisivamente para a preservação
da Mata do Krambeck e para criar uma conscienzação ecológica através dos programas
educacionais que serão desenvolvidos no local”, declarou o deputado federal Júlio Delgado ao resumir a importância da inauguração

do novo espaço.
“Acreditamos numa idéia e trabalhamos
muito para colocá-la em práca.O resultado
foi altamente posivo: conseguimos R$ 5,3 milhões no orçamento federal e hoje a Mata do
Krambeck pertence a todos os juizforanos”, comemora Júlio.
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APOSENTADOS DESTACAM ATUAÇÃO DE JÚLIO
NA APROVAÇÃO DO REAJUSTE DA CATEGORIA
Em reunião realizada no Senado Federal entre os
representantes dos aposentados, deputados Júlio Delgado (PSB-MG), Rodrigo Rolemberg (PSB-DF), Paulinho
da Força (PDT-SP), Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), senador
Paulo Paim (PT-RS), presidente da Confederação Brasileira
de Aposentados e Pensionistas (Cobap) Warley Marns
Gonçalles e o líder do governo senador Romero Jucá
(PMDB-RR) e a senadora Ideli Salva (PT-SC) chegou-se
ao acordo para elevar o percentual de reajuste concedido
aos aposentados, por meio da Medida Provisória 475, em
vigor desde janeiro.
“Foi uma grande vitória. A Cobap lutou até onde
pôde para conseguir os 80% do PIB. Mas vamos connuar
lutando para conseguir, no ano quem vem, os 100% do
salário mínimo, que é o que a Cobap quer para todos os
aposentados e pensionistas”, comemorou Warley Marns,
referindo-se à paridade deﬁnida no Projeto de Lei 01/07,
do senador Paulo Paim e do deputado Júlio Delgado, que
estende aos aposentados e pensionistas os mesmos índices
de reajuste concedidos ao salário mínimo.
Parlamentares fecham acordo para votação do reajuste dos aposentados

ANO DE VITÓRIAS
sta edição do “Nosso Voto” é especial. É
com muita alegria que podemos nociar
várias conquistas para a população de
Juiz de Fora e região.
A primeira delas pode ser considerada
o melhor presente para Juiz de Fora no seu
aniversário de 160 anos, completados em 31 de
maio: a inauguração, no úlmo dia 22 de junho,
do Jardim Botânico Municipal, que garante para
sempre a preservação da Mata do Krambeck.
A população pode, agora, respirar aliviada e
se orgulhar de possuir a maior área da Mata
Atlânca em perímetro urbano do mundo. Sem

E

www.juliodelgado.com.br

dúvida, uma conquista para toda a região.
Como não descansamos desta luta desde
2006, também não mediremos esforços para
assegurar a plena proteção do nosso meio
ambiente em relação à construção da BR-440,
na Cidade Alta. Estaremos atentos, cobrando
soluções do Governo Federal.
A aceitação do projeto da Ficha Limpa já
valendo para a eleição de outubro representa o
primeiro capítulo de uma nova história eleitoral
brasileira, oferecendo condições mais diretas
para o eleitor separar o joio do trigo e a Políca
dos “maus polícos”.
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O reajuste dos aposentados que ganham
mais de um salário mínimo corrige erros históricos, beneﬁciando 8,4 milhões de aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Esse
aumento signiﬁca uma injeção de R$ 6,7 bilhões
na economia.
Infelizmente, o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva vetou o ﬁm do fator previdenciário, mas
não desanimamos. Vamos connuar lutando para
derrubar o veto no Congresso ou aprovar uma
proposta mais justa para a categoria.
E é com esta mesma força e entusiasmo que
estamos trabalhando a favor da população e
interesses justos e especíﬁcos de segmentos como
os ferroviários, policiais e bombeiros militares.
Como diz a máxima do futebol, em me que

Júlio é novamente
indicado como
parlamentar em
ascensão pelo DIAP
O Departamento Intersindical
de
Assessoria
Parlamentar
(DIAP) divulgou a lista dos cem
parlamentares mais inﬂuentes do
Congresso Nacional. A edição de
2010 é a 17ª na série histórica e
mapeia as principais lideranças do
Parlamento.
O deputado Júlio Delgado é
um dos parlamentares do PSB
que integram esta lista. “Esse
reconhecimento de uma endade
tão respeitada é, ao mesmo
tempo, movo de orgulho e
responsabilidade. Na verdade, as
pessoas que nos apoiaram têm
mais uma comprovação que podem
conﬁar no seu representante em
Brasília”, declarou Júlio Delgado.

está ganhando não se mexe. Não mudaremos,
portanto, a estratégia e forma de ação. São
elas que nos permiram viabilizar quase R$
26 milhões em obras e benecios para Juiz de
Fora e outros R$ 26 milhões para dezenas de
municípios da região.
Foi este compromisso que foi reconhecido
pelos jornalistas e internautas no Prêmio
Congresso em Foco, que nos posicionou como
o melhor parlamentar de Minas Gerais e o 8º
deputado federal mais atuante do Brasil.
Obrigado a todos pela confiança e vamos
continuar juntos.

JÚLIO DELGADO
D 

F   /PSB

Escritório: Juiz de Fora: Rua Pe. Café, 36 - São Mateus - Cep.: 36016-419 - Tel.: (32) 3216-8487 • Fax: (32) 3215-3058

“Júlio é um deputado que defende causas e não coisas”
Senador Paulo Paim

Júlio articula aprovação
do projeto “Ficha Limpa”

O

Tribunal Superior Eleitoral
decidiu, por 6 votos a um,
que a Lei Ficha Limpa, que
impede a candidatura
de polícos condenados por
órgãos colegiados da jusça,
terá validade a parr das
eleições de outubro deste
ano. O deputado federal Júlio
Delgado comemorou o êxito do
projeto que teve cerca de 1,6
milhão de assinaturas colhidas
pelo Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral.
“Independente da redação
ﬁnal do texto, foi uma vitória
da sociedade que, além de
apresentar a proposta, soube
pressionar os parlamentares
pela aprovação. É assim que
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deve funcionar o processo democráco, com pessoas de
bem representando de fato a
população”, ressaltou Júlio,
que desde o início foi um dos
principais arculadores do
projeto na Câmara Federal.
O principal benecio do
Projeto Ficha Limpa é a ajuda

Parlamentar atua a
favor dos ferroviários

O deputado federal Júlio Delgado, um dos mais atuantes
representantes dos ferroviários na Câmara Federal, aprovou
a realização de audiência para a discussão do pagamento da
complementação salarial dos aposentados e funcionários da
anga Rede Ferroviária Federal. De acordo com o presidente
da Federação Nacional dos Ferroviários, Hélio de Souza
Regato Andrade, a audiência pública será a oportunidade
de esclarecer aos parlamentares e ao governo o que está
acontecendo em relação à complementação. “O que eles
estão fazendo é uma aberração”, enfaza Hélio. Quando a
Rede Ferroviária foi exnta, no ano de 2007, o Ministério
do Planejamento assumiu a gestão da complementação.
A pessoas que exerceram cargos de conﬁança ou funções
graﬁcadas passaram a não ter direito à complementação,
aprovada em lei no ano de 1982. “O Júlio sempre
nos representou. Ele vai poder fazer com que haja o
entendimento correto e a aplicação correta da lei”, aﬁrma
a ferroviária de Juiz de Fora, Rosilene Moreira Canalli.
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que o Poder Judiciário vai
dar aos cidadãos na hora de
escolher os candidatos. Para
o coordenador de projetos
da ONG Transparência Brasil,
Fabiano Angélico, o projeto vai
afastar da vida políca algumas
pessoas que jamais deveriam
se candidatar, além de dar
mais transparência ao Poder
Legislavo. “Nos úlmos anos,
o legislavo foi tomado por
gente com condenações em
crimes que vão de homicídios
a desvio de dinheiro público.
Tornando-se lei, o Projeto Ficha
Limpa vai evitar que pessoas
como essas entrem no cenário
políco”, avaliou Angélico.

Projetos
apresentados
em 2010 contaram com
a participação popular
Neste ano, o deputado federal Júlio Delgado (PSB) apresentou
seis projetos de lei à Câmara: PL 7356/2010, que permite
dedução no Imposto de Renda de doações feitas a endades de
atendimento ao idoso (apresentado a pedido do Abrigo Santa
Helena, de Juiz de Fora), PL 7355/2010, sobre procedimentos de
recall de veículos, PL 7254/2010, que permite indenização do
consumidor em caso de extravio de objeto postal, e PL 7302/2010,
que proíbe as prestadoras de serviços de internet de limitarem o
tráfego de dados. O deputado federal Júlio Delgado apresentou
ainda o projeto de lei que estende a isenção do Imposto de Renda
para proventos recebidos por pessoas portadoras de narcolepsia,
que é doença crônica e incapacitante, e o projeto de lei que altera
o art. 56 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
que facilita a criação de sociedade por parte de microempresas e
empresas de pequeno porte inscritas no Simples Nacional. Todos
apresentados a parr de sugestões que chegaram por e-mail.

Deputado defende região na divisão dos royalties

O

deputado federal Júlio Delgado
manifestou-se publicamente sobre a chamada emenda Ibsen,
que redistribuiu os royales pela
exploração do petróleo, de forma igualitária, entre os estados e municípios
brasileiros. O deputado do PSB ressalta
que o texto aprovado pela Câmara
foi “extremista”, ao dividir todos os
recursos, inclusive os já licitados,
mas apontou a necessidade de uma
parlha maior dos royales.
“É preciso que ﬁquemos atentos,
pois os mesmos que agora choram
são os responsáveis pelo ‘canto da
seria’ que há anos prejudica a nossa

terra, os nossos interesses e a nossa
população. Não queremos vantagens,
mas condições iguais para mostrarmos
os valores, a força e a capacidade
do nosso estado e região”, destaca o
deputado federal Júlio Delgado.
De acordo com documento enviado
ao Congresso Nacional pela própria
Petrobras, as prospecções no mar
obtêm êxito em torno de 10% do
total de incursões, ou seja, de cada
100 perfurações, 90 são descartadas
e somente 10 resultam em petróleo.
“Quem paga por todo esse trabalho,
em úlma instância, é o contribuinte. E
aí não existem cotas diferenciadas por

estados e municípios. Todos pagam
pelas 90 perfurações que deram
errado, mas somente os chamados
‘estados produtores’ recebem os
dividendos pelas 10 que deram certo”,
enfaza Júlio.
O capital acumulado com esses
royales faz com que estados e
municípios privilegiados ganhem
munição para oferecer benecios
ﬁscais e outras vantagens, como tem
acontecido com as cidades ﬂuminenses
limítrofes a Minas Gerais como Carmo,
Levy Gasparian e Três Rios que acabam
atraindo as empresas que viriam para
Além Paraíba e Juiz de Fora.

Júlio propõe mudanças nas obras da BR-440
O deputado federal Júlio Delgado
parcipou, em abril, da audiência
pública realizada na Câmara de
Vereadores de Juiz de Fora para a
discussão dos impactos sociais e
ambientais que a construção da BR440 pode acarretar aos moradores dos
bairros Borboleta, Cidade Alta, Vale do
Ipê, Mariano Procópio e Democrata.
A BR-440 será uma rodovia
com duas pistas e quatro faixas de
rolamento, que se inicia e termina
dentro do perímetro urbano da
cidade, dividindo, ao meio, bairros
residenciais que marcam a história

de Juiz de Fora.
“Tem importância fundamental
a parcipação do deputado Júlio
Delgado na nossa causa, principalmente por ele estar em Brasília
conseguindo as coisas para nós. Eu
o convidei por causa da parcipação
dele na luta pela preservação da Mata
do Krambeck”, explica a integrante
do Comitê “Diga Não à BR-440”, Lilian
Frachee Maa.
Júlio Delgado destacou que o
projeto, elaborado na década de 70,
não sofreu as adaptações necessárias
para adequá-lo ao crescimento dos

bairros afetados: “O trecho que
está em obras precisa sofrer uma
alteração no traçado, uma vez que a
rodovia está passando muito próxima
da Represa de São Pedro, manancial
importante para a nossa cidade”.
“O maior impacto é o transporte
de produtos perigosos, podendo
contaminar o nosso manancial. A
obra ainda não chegou às margens
da represa, portanto, dá para
aplicar técnicas de construção para
preservar o manancial”, enfaza o
coordenador execuvo da AMA JF,
Theodoro Guerra.

Escritório Além Paraíba: Rua Capitão Varela, 84 - Centro - Tel: (32) 3462-3358

“Trabalho, seriedade, defesa da sua região e dos bons temas nacionais
Ex-Governador Aécio Neves
são qualidades que destacam Júlio”.

Júlio Delgado se destaca na luta
pelo reajuste dos aposentados

O

deputado federal
conquista: “Se não fosse
Júlio Delgado coa argumentação dele,
memorou a apronão teria connuado o
vação e sanção do
processo de pressão do
projeto que concedeu
PL01, que gerou toda
o reajuste de 7,72%
essa polêmica das MPs,
para os aposentados e
até chegar ao plenário.
pensionistasqueganham
O papel do deputado
acima de um saláriofoi importante dentro
mínimo. Com o reajuste,
da comissão, dentro do
o governo terá que fazer
plenário, nas tribunas
cortes no orçamento,
da câmara, pedindo
o que na opinião do
conscienzação dos dedeputado não chega a
mais deputados para
ser um problema para  Votação da Medida Provisória 475 que garantiu 7,72% de reajuste para os aposentados pensar não só no lado
quem perdoou a dívida
humanitário, mas no
da Bolívia de R$ 220 milhões e passou a milhões de aposentados, com perdas entre técnico, nos direitos e necessidade de fazer
pagar ao Paraguai, pela energia extra de 30 e 40%. Em alguns casos, os prejuízos dos com que essas pessoas vessem ganhos
aposentados ultrapassam 80% do benecio. reais para amenizar as perdas.
Itaipu, 170% a mais do que o acordado.
“Eu estou orgulhoso do que já “Vamos connuar lutando para acabar com
“Queremos percentual igual para
conquistamos. Foi uma vitória da mobili- mais esta injusça”, declarou Júlio.
todos. Isso tem que ser através de uma
De acordo com presidente da Federação políca de valorização e do poder de
zação e da determinação. Sei que é pouco,
mas já é um grande avanço”, declarou dos Aposentados e Pensionistas de Minas compra dos aposentados e pensionistas,
Júlio, que lamentou o veto ao ﬁm do Gerais, Robson Biencourt, Júlio Delgado a exemplo da políca de valorização do
fator previdenciário, que prejudicou 2,5 teve e tem papel fundamental nessa salário mínimo”, enfaza Robson.
“O Júlio é um dos únicos deputados interessados no
problema dos aposentados. Durante os anos, as perdas
foram achatando os nossos salários. Com esse aumento,
começa a diminuir o prejuízo. Já é um passo a nosso favor
que o deputado tem apoiado. A vinda do deputado para
o nosso movimento foi muito gratiﬁcante”.

“A participação do deputado Júlio Delgado na nossa
luta é muito importante porque ele conseguiu o apoio
de muitos outros parlamentares que estavam inertes à
participação. Com isso, conseguimos um apoio maior na
Câmara. Os aposentados tiveram muitas perdas e com
esse reajuste conseguiremos repor isso”.

Geraldo Gonçalves – presidente da Associação
dos Aposentados e pensionistas de JF

Dilva Porto Lima – vice-presidente da Associação
dos Aposentados e Pensionistas de JF

Missão comercial no
Oriente Médio
No mês de abril uma missão comercial
brasileira visitou Irã, Egito e Líbano em
busca de novas oportunidades de negócios
com estes países do Oriente Médio. A
delegação foi liderada pelo ministro de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Miguel Jorge, pelo deputado
federal Júlio Delgado – representando o
Parlamento Brasileiro, e foi integrada por
86 empresários.
Esta foi a primeira viagem de empresários promovida pelo Ministério neste
ano. A ideia é diversiﬁcar os parceiros comerciais do país e aumentar as vendas dos
produtos brasileiros no exterior.

Defesa de policiais e
bombeiros militares
A votação de PEC 300 é uma luta dos
policiais e bombeiros militares que conta com
o apoio do deputado federal Júlio Delgado
(PSB), como um dos principais arculadores
para sua aprovação no Congresso.
O vice-diretor regional do Centro Social
dos Cabos e Soldados da Polícia e dos
Bombeiros Militares de Juiz de Fora, cabo
Hélio Freitas (Fininho), destaca o apoio
recebido pelo deputado Júlio Delgado:
“Pelo fato dele ser da nossa região, ser um
deputado mineiro. Quanto mais forças
melhor. Precisamos de pessoas envolvidas
para valorizar a categoria”.

Os resultados comprovam:

JÚLIO DELGADO FAZ MAIS POR MINAS GERAIS

Deputado Júlio Delgado

Além de liderar causas
que
qu têm grande repercussão
na vida dos cidadãos brasileiros, Júlio faz do seu gale
binete em Brasília um
b
escritório de representação
dos municípios mineiros.
Sua atuação de destaque
dentro da bancada federal
de Minas Gerais mereceu
o reconhecimento do exgovernador Aécio Neves,
que o considera “uma
das principais lideranças
do nosso Estado no
Congresso
Nacional
e que sua recondução
à Câmara Federal é im-

portante não só para os municípios Masiero, prefeito de Pirapetinga, No ﬁnal de 2009, ele foi novamente
que representa, e sim para toda é importante contar com um eleito o melhor parlamentar de
Minas Gerais”.
bom representante, porque “a Minas Gerais e o 8º deputado
Este compromisso é destacado gene está longe e às vezes não federal mais atuante do Brasil,
pelos prefeitos, que conﬁam na fica sabendo dos programas e eleito pelos jornalistas polícos que
sua capacidade de arculação e recursos que o governo dispocobrem o dia a dia do Congresso
competência para encaminhar nibiliza”.
recursos. “Somente nossa cidade
Pensar globalmente e agir Nacional e pelos internautas que
já recebeu cerca de R$ 500 mil localmente. É assim que Júlio acompanham o trabalho dos
do orçamento federal graça a Delgado tem conseguido se des- parlamentares através do site
emendas do deputado Júlio Del- tacar no cenário políco nacional. Congresso em Foco.
gado, conﬁrma
VaComo representante de Juiz de Fora e região, Júlio Delgado é um
d i n h o
dos
deputados
que mais encaminhou recursos federais para a Zona da Mata.
Baião (PT),
Somente para Juiz de Fora foram cerca de R$ 25.880 milhões,
prefeito de
Ubá. Para
enquanto os demais municípios receberam mais de R$ 26 milhões.
José Isaías

Escritório Belo Horizonte: Rua Matias Cardoso, 11 - Sala 502 - Tel: (31) 3292-7366
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“Com sua postura transparente e atuação corajosa, Júlio é um deputado que representa muito bem nossa Universidade,
Reitor Henrique Duque
nossa cidade, nossa região e nosso Estado

Júlio Delgado garante preservação da Mata Atlântica
com inauguração do Jardim
m Botânico Municipal
J
uiz de Fora está
comemorando mais
uma conquista neste ano de 2010: a
inauguração do Jardim
Botânico Municipal, que
promete lazer diferenciado, espaço para pesquisas e preservação do
meio ambiente. O marco de aquisição do Sío
Malícia, que abrigará
o Jardim Botânico, foi
inaugurado no úlmo dia
22 de junho, com a presença de diversas
autoridades, entre elas o deputado federal
Júlio Delgado (PSB), aclamado por todos
como o principal interlocutor a favor da
conquista.
“Esse é um ﬁlho para Juiz de Fora tão
bonito que todos nós podemos ser o pai
dele. Parabéns a todos por esta conquista
da cidade. Agora a população poderá
entrar pela porta da frente”, comemorou

“As pessoas de Juiz de Fora não
vão ter mais que pular os muros
para vir ver o que tem aqui
dentro, agora vão poder entrar
pela porta da frente.
Esse é o maior presente que a
gente dá para Juiz de Fora,
para que toda
a cidade possa usufruir”.
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“A criação do Jardim Botânico vem a somar
para a população de Juiz de Fora
e região por dois motivos. Primeiro pela preservação da área que
vinha sendo ameaçada pela urbanização e segundo porque vai ser
uma boa fonte de pesquisa para
pessoas interessadas em espécies
que ocorrem na Mata Atlântica”.
THEODORO GUERRA,
coordenador execuvo da AMA/JF.

o deputado Júlio Delgado.
Em seu discurso, o reitor da UFJF,
Henrique Duque, fez questão de
destacar o papel de Júlio Delgado no
processo: “A cidade hoje ganha este
espaço através do deputado Júlio
Delgado. Enquanto eu viver vou falar
a verdade. O trabalho do deputado foi
reconhecido de tal forma que vai ficar
marcado em Juiz de Fora”.

Deputado federal JÚLIO DELGADO
ao discursar na solenidade
de inauguração do Jardim Botânico.

Unidade será espaço para ensino, pesquisa e integração com a comunidade
O Jardim Botânico da cidade fará parte
da Rede Brasileira de Jardins Botânicos,
que atualmente conta com 29 unidades
associadas, e terá como principais objevos o
esmulo ao ensino, à pesquisa e preservação.
Dentre os jardins temácos
destaque para o sensorial,
com placas em braile, um
orquidário, um bromeliário,
além de um local de
manutenção de mudas que
serão extraídas da ﬂoresta.
“Estamos pensando em
fazer também uma cidade
de formigas, ou seja, uma
demonstração didáca de
como é a estrutura de um formigueiro, que
em alguns casos chegam a ter 10 metros”,
enfaza Marta.
A pró-reitora ainda argumenta que
o Jardim Botânico é um espaço de preservação, informação e passagem de

Qual a importância da ação
do deputado Júlio Delgado
em favor da criação do
Jardim Botânico Municipal?

conhecimento da mata atlântica e que
sua criação é de importância inestimável,
porque em Juiz de Fora são poucas as áreas
preservadas e ali é a maior concentração
dessa mata na cidade. “A cidade vai ganhar

Freitas, fala sobre a importância do Jardim
Botânico: “O Jardim Botânico e a Mata do
Krambeck são a vida da nossa cidade. Têm
uma importância muito grande para os
acadêmicos, biólogos e para a comunidade”,
analisa. Maria Noêmia reNo evento, foi lançada ainda a planta-símbolo do jardim:
vela, por exemplo, que
está arculando junto
a bromélia da espécie Portea silveirae, típica da floresta
com o professor da
Atlântica. A escolha se deve em razão de o tipo ser pouco
UFJF, Daniel Pimenta, o
conhecido e representar o bioma no jardim.
projeto Universidade e
“Saúdo a todos os parceiros pela vitória conquistada pela
Boa Vizinhança, para a
UFJF. Tenho a honra de compartilhar esse legado que
manutenção de uma horta
vamos deixar para a posteridade”, enfatizou a
medicinal, além do projeto
pró-reitora de pesquisa da UFJF, Marta D´Agosto.
“Semennha”, com as
crianças dos bairros em
muito em termo de lazer educativo”, torno do Jardim Botânico. “Com os meus 65
conclui D´Agosto.
anos, tenho certeza de que teremos jovens
A presidente da SPM de Nossa Senhora do projeto Semennha como parceiros do
das Graças e do Conselho Local de Saúde, Jardim Botânico. A comunidade quer ver
com parcipação também no Conselho resultado, estar junto e abraçar a causa”,
Municipal do Desporto, Maria Noêmia de comemora.

@depjuliodelgado

“Primeiro, a importância da preservação da
mais importante reserva de Mata
Atlântica particular de área urbana do país. O que por si só justifica
a ação. Segundo, porque representa uma vitória dos que enfrentam
a voracidade da especulação imobiliária, que atropela todos os critérios de planejamento e sacrifica uma cidade, para
encher o cofre de uns poucos. E terceiro, porque vai
oferecer um centro de pesquisa, estudo e educação
ambiental, que farão dessa, uma cidade mais consciente quanto ao seu patrimônio natural”.
GUEMINHO BERNARDES, ator.

“O deputado Júlio Delgado
está deixando um presente para as
gerações futuras de Juiz de Fora”.
MARIA NOÊMIA DE FREI
TAS, presidente da SPM de Nossa
Senhora das Graças.

Nesses 50 anos a serem completados pela UFJF
poderemos comemorar, junto
com a cidade, uma conquista
importante para as gerações futuras. Graças a parceria com nossos
representantes no Governo, entre
eles o deputado Júlio Delgado,
está sendo possível transformar a
Mata do Krambeck em um Jardim Botânico. A iniciativa garante a preservação
da reserva e possibilitará um enorme campo de pesquisa, não só para as ciências biológicas, mas para
diversas outras áreas do saber. O principal, porém,
é que além de beneficiar a comunidade da UFJF, o
Jardim oferecerá aos juizforanos mais um local de
lazer e cultura, sem falar no orgulho dos cidadãos
em poder contar com parte da mata atlântica bem
no meio da cidade.
HENRIQUE DUQUE , reitor da
Universidade Federal de Juiz de Fora.

Brasília: Gabinete 323 - Anexo IV - Tel.: (61) 3215-5323 • Fax: (61) 3215-2323

