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Distribuição gratuita

Vereadores de Viçosa visitam
Manhuaçu para conhecer
estrutura esportiva

Câmara de Vereadores de
Manhuaçu recebe prestação de
contas da Secretaria de Saúde

PÁG. 05

PÁG. 10

Câmara de Manhuaçu vota autorização
para o Boston City jogar no Estádio JK
O SONHO DA CASA PRÓPRIA
CADA VEZ MAIS PRÓXIMO

PÁG. 06
PÁG. 07

Bombeiros auxiliam
SAAE com rapel para
arriscado reparo de rede

PÁG. 07
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EDITORIAL

O

País sem leitura

ue o índice de leitura no Brasil é insignificante não constitui
nenhuma novidade. O que chama a atenção é que pelo andar da
carruagem essa realidade poderá demorar muito tempo para ser
modificada. Na realidade, serão necessários 260 anos para alcançar o
nível educacional de países desenvolvidos. Essa estimativa bem distante
de ser atingida é do Banco Mundial e foi feita com base no desempenho
dos estudantes brasileiros. A avaliação internacional aplicada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, ligada à Organização das
Nações Unidas, que identificou, também, que a defasagem brasileira em
matemática é de 75 anos.
Pode parecer estranho um relatório dessa envergadura sobre educação
vir de uma instituição especializada em questões financeiras. Entretanto, o
Banco Mundial entende que o desenvolvimento econômico de uma nação
passa necessariamente pelo viés da formação e qualificação das pessoas
que habitam uma cidade, um estado e um país. Por outro lado, a conclusão
mais significativa do estudo é que existe de
Fale com a redação
fato uma crise de aprendizagem, não só no
contato@jm1.com.br Brasil, mas em todo o mundo. No último
levantamento, porém, o País não aumentou
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sua nota em leitura e caiu em Matemática.
Procurado pela reportagem, o Ministério da
Educação não quis comentar o conteúdo do relatório.
Não dá para deixar de considerar que nas últimas três décadas aconteceram grandes progressos, que resultaram na colocação de muitas crianças
nas escolas na maioria dos países, mas infelizmente, esse crescimento em
quantidade não deu nenhum passo em qualidade, uma vez que, na maioria
das vezes, elas não entendem o que lêem ou não sabem fazer contas. Esse
levantamento revela que 125 milhões de crianças no mundo estão nessa
situação. Na América Latina e Caribe, apenas cerca de 40% das crianças
nos anos finais do ensino fundamental chegam ao nível considerado mínimo de proficiência em matemática, enquanto na Europa e Ásia são 80%.
Na África, só 10% dos alunos têm níveis aceitáveis de leitura.
Ao traçar um panorama da educação em todo o mundo, os responsáveis pelo estudo mostram não apenas as deficiências evidentes, mas
também, os casos de sucesso de vários países. Nesse sentido, a Coreia
do Sul e, mais recentemente, o Peru e o Vietnã são países citados como
alguns dos que conseguiram avançar com reformas e novas políticas para
o setor. Entre as sugestões de iniciativas para tentar reverter o quadro
principalmente nos países em desenvolvimento, estão a valorização
do professor, a avaliação dos sistemas, a melhor gestão das escolas
e o investimento em educação infantil. Essas possíveis soluções, na
realidade não representam a invenção da roda, considerando que esses
mesmos aspectos já foram amplamente discutidos. Entretanto, quando
as observações são feitas por uma instituição do peso do Banco Mundial,
o velho soa como se fosse novo.
Na concepção de alguns analistas brasileiros que acompanharam o
estudo do Banco Mundial, o cenário negativo que pode perdurar quase
três séculos, não é imutável, ou seja, pode muito bem ser alterados, desde
que os personagens que fazem parte do setor educacional sejam eficazes.
Além disso, os agentes públicos precisam dar sua contribuição, propondo
caminhos alternativos. Mas para que essas mudanças positivas e significativas aconteçam, o Brasil necessita, em caráter de urgência, de um plano
estratégico de educação, que seja capaz de promover a flexibilização do
currículo e a diminuição do número de disciplinas, de modo que possa
tornar a escola mais atrativa para os jovens. Todavia, essas alternativas de
mudanças precisam ser mais sólidas e mais duradouras, que não corram
o risco de perder a validade da noite para o dia, como vem acontecendo
nos últimos anos.
Diante da frieza dos números, torna-se imprescindível que mente humana seja construída com bons conteúdos. E para que a base seja bem
estruturada, como diz o filósofo inglês Francis Bacon, os livros têm grande
importância em nossas vidas não só porque auxiliam na construção de
nosso conhecimento, mas também porque nos trazem palavras de encanto,
doçura e suavidade.
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A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de ofensas
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES

Os Gritos dos Indefesos
Quando se pensa em violência doméstica, a primeira imagem que se
tem em mente é da mulher sendo agredida.
Claro que o número de mulheres que sofre agressão em casa é assustador - e isso deu origem à conhecida "Lei Maria da Penha" - mas entre
elas estão também crianças, adolescentes e até idosos.
Um fator que pode favorecer os espancamentos é a personalidade do
agressor, que não sabe lidar com as frustrações cotidianas, acompanhados
pelo consumo de álcool e outras drogas. De acordo com dados da SDH
(Secretaria de Direitos Humanos), 70% dos casos de violência contra
menores acontecem nas residências. Há casos em que o agressor pratica
atos violentos gratuitamente. Talvez porque passou por isso durante sua
criação e, no exercício da ignorância, considera que esse seja o melhor
método para educar seus filhos, inibir sua companheira e até mesmo
mostrar aos velhinhos indefesos quem é que tem mais força. De acordo
com a psicóloga Ligia Caravieri, a sociedade brasileira é conivente com
uma educação baseada na violência. O fato é que sempre sobra para os
mais fracos. No caso das crianças, normalmente as mães podem ser as
maiores agressoras, pois essas exigem mais cuidados como orientações
na educação, higiene pessoal, alimentação etc. Muitas mães se sentem
sobrecarregadas por não receberem apoio dos pais das crianças, somado
à falta de um diálogo, que poderia estabelecer um vínculo positivo.
Essas mães, muitas vezes tornam-se as principais agressoras dos próprios filhos quando, por algum motivo, a relação entre elas e seus maridos
não anda muito bem, ou porque tiveram uma gravidez indesejada. Também

pode ser pelas famosas "tensões pré-menstruais" (TPM).
O fato é que os danos psicológicos resultantes dos espancamentos
podem ser muitos. Pois as lembranças dessas agressões poderão
acompanhar as crianças por toda vida. E assim como seus pais, muitas,
provavelmente, se tornarão adultos agressores, numa herança que se
passa de pai para filho com a maior naturalidade. Sem falar nos casos
de adolescentes que, revoltados e desestruturados emocionalmente,
encontram na tentativa de suicídio uma solução definitiva para o problema.
E, infelizmente, muitos conseguem chegar aos finalmente.
A violência na família - assunto que tomou as páginas dos principais jornais
e programas de televisão nas últimas semanas, logo após a exibição das
cenas, chocantes, de uma mãe espancando a filha por tê-la chamado de
ridícula - pode ser, de forma psíquica, um fator onde o agressor destrói a
moral e a autoestima do agredido, onde as marcas visíveis ao corpo da vítima, que normalmente são adolescentes e mulheres, sejam de curto prazo,
porém, os traumas psicológicos deixados não se apagam com facilidade. E
essas agressões podem vir também através de humilhações, xingamentos,
injúrias e até ameaças contra a vida, onde as "marcas" não se cicatrizam
jamais. Cabe a todos nós, ao tomarmos conhecimento de qualquer forma
de violência, denunciarmos aos órgãos especializados, para que as famílias
passem por um programa de orientação e conscientização junto aos órgãos
competentes, Conselho Tutelar, por exemplo, ou até mesmo que as vítimas
sejam tiradas do convívio com o agressor e ele perceba que não é tão
poderoso quanto imagina, mas sim um grande covarde.
Renan Rossini, ator e diretor teatral, desenvolve um projeto de
popularização do teatro junto a crianças e adolescentes: www.
teatracao.blogspot.com.br
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Dep Mário Heringer possibilita mais de
17.600 cirurgias na Santa Casa de BH
Dizem assessoria do deputado Mário Heringe, que a Santa Casa
de Belo Horizonte efetuou mais de 17.600 cirurgia em um único
ano,’2016’. Isso quer dizer que uma emenda no valor de R$ 200 mil
reais proporcionou mais de 48 cirurgias por dia, incluindo sábados,
domingos e feriados do ano de 2016, ao custo de pouco mais de R$
11,00. Acredito que a Santa Casa deve ter batido o recorde.

Deputado federal venceu o Prêmio
Esperança 2017, Categoria Apoiador

científica do país, estão abertas desde o dia 21/02 até dia 2 de
abril. A OBMEP é realizada pelo Instituto de Matemática Pura
e Aplicada (IMPA).
Escolas municipais, estaduais, federais e privadas, com turmas dos Ensinos Fundamental (6º ao 9º ano) ou Médio, podem
participar da olimpíada, que, ano passado, reuniu 18,2 milhões
de estudantes de 99,6% dos municípios brasileiros.
A inscrição deve ser realizada pelas escolas, por meio do
preenchimento da Ficha de Inscrição disponível exclusivamente
na página da OBMEP (www.obmep.org.br). O prazo se encerra
em 2 de abril.
As provas serão aplicadas nos dias 5 de junho (1ª fase) e 15 de
setembro (2ª fase). A divulgação dos vencedores está marcada
para 21 de novembro. Premiados com medalha de ouro, prata ou
bronze garantem o ingresso em programas de iniciação científica.
Novecentos alunos, 300 de cada nível, com os melhores resultados serão convidados para participar de uma prova seletiva
que escolherá os representantes brasileiros nas competições
internacionais.
'

mortos-vivos da politicagem tupiniquim.
A Honestidade será o fator decisivo na eleição 2018 – cujo
resultado é inconfiável pelo dogma do sistema eletrônico
sem impressão e conferência física dos votos. Simplesmente
por isso, Lula e muitos outros candidatos não têm chance,
exceto pela via possível da descarada fraude eleitoreira. O
jogo segue aberto. Será uma eleição com muitos candidatos, poucas coalizões e excesso de colisões, sobretudo no
primeiro turno. Depois, dependendo de quem sobreviver,
haverá polarização.

Boston City: definidos times da chave B
do Mineiro sub 15-17

A classe política está muito desgastada

Mais de 17.600 cirurgias na Santa Casa de Belo Horizonte
foram possíveis, no ano de 2016, graças à emenda de R$ 200
mil do deputado federal Mário Heringer (PDT/MG), vencedor
do Prêmio Esperança 2017, Categoria Apoiador.
“Sou gestor hospitalar e reconheço com propriedade os gargalos da saúde, especialmente no que diz respeito às demandas
financeiras para manter um serviço de excelência. É gratificante
saber que o trabalho como deputado federal, com indicação de
emenda para essa instituição, proporciona acolhimento hospitalar
para milhares de mineiros”, avalia o parlamentar, presidente do
PDT de Minas Gerais. A Santa Casa de BH é uma instituição que
lidera, em Minas, tratamentos cardíacos, cirurgias cardiovasculares em adultos e em crianças até 12 anos. Também é primeiro
lugar em Minas em número de sessões de radioterapia, cirurgias
oncológicas e do aparelho da visão. “Contamos com o seu apoio
para a melhoria da qualidade assistencial e de acolhimento à comunidade por nossa instituição. Agradecemos sua solidariedade e
compromisso com a população de Minas Gerais e com o Hospital
que atendeu 81% dos Municípios do Estado no último ano”, diz
o provedor da Santa Casa de BH, Saulo Levindo Coelho, em
oficio recebido pelo deputado nesta semana. Sobre a Santa Casa
de BH: No ano de 2017, a entidade figurou entre as 100 melhores
organizações não governamentais do país, em ranking da Revista
Época e Instituto Doar. De acordo com o Guia Época Negócios
360°, ela ficou entre as 300 melhores empresas do Brasil. A Santa
Casa de BH também recebeu o prêmio Excelência em Educação
Coorporativa, da Faculdade IBMEC.

NOTA À IMPRENSA
O Governo de Minas Gerais obteve uma importante vitória
nesta terça-feira (27/2) ao conseguir desbloquear os recursos
que o governo federal, através da Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), havia imposto.
O empenho e o trabalho do governador Fernando Pimentel
nessa questão possibilitaram esse resultado. Houve duas frentes
de ação, política e jurídica, que resultaram nessa vitória.
Minas Gerais mantém a sua confiança na Justiça e reitera ao
povo mineiro que não vai haver nenhum tipo de cerco ou intervenção no estado, seja ela financeira ou na área de segurança.
O Governo do Estado dará continuidade ao seu trabalho de
buscar o equilíbrio das contas públicas, mantendo o pagamento
dos salários dos servidores no mês subsequente, bem como os
repasses aos municípios. E segue determinado a impedir qualquer
tipo de colapso dos serviços públicos.
A medida, revertida por liminar do Supremo Tribunal Federal,
era arbitrária e indevida. O ato da STN transferiu recursos do
Tesouro Estadual para o caixa da União, violando o princípio da
boa-fé. Ao aderir ao programa de recuperação fiscal, o Estado
teve que renunciar ao processo que tramitava no STF no qual
contestava aspectos da dívida de Minas Gerais com a União.
Foi se aproveitando disso que o bloqueio de recursos havia sido
realizado.
Superintendência Central de Imprensa
Governo de Minas Gerais

Inscrições para a 14ª edição da
Olimpíada de Matemática
As inscrições para a 14ª edição da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), a maior competição

Os brasileiros
vão ter um trabalho
tremendo se quiserem realmente
mudar o país através das eleições,
não vai ser fácil,
tivemos uma presidenta, destituida do
cargo, o ex-presidente Lula que comandou o país por
oito anos, foi condenado e responde
a outros inquéritos,
vários ex-ministros
estão presos, os
principais dirigentes do PT estão presos. Os principais partidos os
dirigentes estão sendo investigados pela Lava Jato, Presidente da
Câmara dos deputados, do Senado e outros tantos parlamentares da
lideranças dos partidos estão respondendo a inquéritos. Hoje muitos
parlamentares não estão presos devido a lentidão ou proteção do
STF. E por ironia do destino os grandes lideres apoiados por lideranças do Senado, Câmara, governadores e grandes empresários,
são eles como na imagem acima mostram os interessados no cargo
de presidente.
Bolsonaro não tem apoio de governadores, de grandes partidos,
de prefeitos e nem da mídia, mas tem o apoio do povo, hoje Bolsonaro está em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de votos e
alguns lugares até mesmo a frente de Lula, que tudo indica não será
candidato, a não ser que rasguem a constituição e passem por cima
das leis. Veja em que ponto chegou a corrupção no Brasil, todos
os dias veem notícias de que o presidente da República está sendo
investigado, bandidos da pior espécie são presos e o STF o nosso
SUPREMO manda soltar, muitos bandidos de colarinho branco
condenados e com prisão domiciliar. Acredito que o povo não irá
entrar na onda da mídia bem articulada querendo eleger candidatos
ficha sujas e corruptos.

O que a esquerda fez de bom no mundo?
Não adianta procurar, pois por onde passaram deixaram ruínas,
o que fizeram de bom nos países em que governaram e governa,
China, União Soviética, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e
demais países socialistas, além da fome, falta liberdade, aqui
o exemplo de Lula e Dilma foram desastrosos, só afundaram
o Brasil, segundo especialistas o Brasil vai demorar mais de
10 anos para recuperar o prejuízo causado pelos governantes
Lula e Dilma.
E x-tucano com DNA de político nordestino, Ciro afirma que
Lula não percebe a repulsa generalizada e até merecida da população em relação ao PT, Ciro também avalia que ex-presidente
estaria até melhor que o próprio partido. No entanto, Ciro reclama
que Lula alimenta a polarização no país entre direita e esquerda
sem debater questões importantes para o Brasil: “É a velha história de repartir o país entre coxinhas e mortadelas, caracterizar
esse enfrentamento por miudices, ódios e paixões, enquanto
o país está sofrendo todo o tipo de grave constrangimento no
emprego, salário, violência, educação, saúde pública, que é o
que de fato deveríamos estar discutindo”.
A Petelândia virou peru de Natal. Morrerá de véspera porque
insiste na suicida candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Seria
apenas uma pequena burrice, não soubessem os petralhas que
Lula já está inelegível. Lula é um candidato de mentira (perdão
pela redundância). Por isso, não adiante especular se seu vice será
Celso Amorim ou Fernando Haddad. Lula não estará na disputa,
nem com as infindáveis chicanas que o judasciário (há bastante
tempo contra ele) permite... Lula é um dos mais proeminentes

MANHUAÇU (MG) - O Boston City Futebol Clube Brasil
está na chave B das categorias sub15/17 da 2ª divisão B do
Campeonato Mineiro 2018.
A notícia foi divulgada pelo Presidente Renato Valentim.
Segundo ele, o diretor de futebol Danilo, o técnico do sub17
Ademir e o diretor jurídico Daniel estiveram no arbitral
na federação hoje e ficou definido nossos adversários da
primeira faze do campeonato mineiro da segunda divisão
das categorias sub15 e 17, os times foram divididos em 4
grupos regionais.
O grupo do Boston City caiu com Valério Doce, Timóteo,
Tupynambas e Luziense de Santa Luzia.
Serão classificados dois times de cada grupo para a fase final e
subindo três times para a primeira divisão de 2019. A expectativa
é para confirmar o primeiro jogo da equipe do Boston City no
dia 7 de abril.

Prefeitura amplia atuação
do NASF em Manhuaçu
Para ampliar o atendimento e garantir melhor assistência às
pessoas no âmbito da Atenção Básica, a Secretaria Municipal
de Saúde de Manhuaçu implantou neste mês de fevereiro mais
um Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF. Ao todo serão
agora três Núcleos, compostos por profissionais das áreas de
nutrição, farmácia, fonoaudiologia, educação física, psicologia,
fisioterapia e assistência social para apoiar as 22 Equipes de
Saúde da Família que estão credenciadas.
Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família têm o objetivo ampliar as ações da Atenção Básica, através de ações individuais
e coletivas de promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e manutenção da saúde da população assistida.
EQUIPES MULTIDISCIPLINARES: De acordo com a
secretária municipal de saúde, Karina Gama dos Santos Sales,
o Fortalecimento da Atenção Básica é um dos maiores objetivos
de sua gestão. Portanto, a implantação de mais uma equipe de
NASF é fundamental para que haja a ampliação das ações de
saúde nas áreas adstritas à Estratégia Saúde da Família. ‘Neste
mês, também estamos equipando algumas Unidades Básicas
de Saúde com equipamentos e mobiliários, para realização da
fisioterapia, possibilitando assim o atendimento à demanda da
população que tem crescido significativamente para este serviço’,
detalha Karina Gama.
Com essa ideia geral, o NASF-AB trabalha na perspectiva de
uma atuação mais humanizada e integral, aliando conhecimentos científicos e práticos, a partir da colaboração e cooperação
entre os membros da equipe e a comunidade. Os equipamentos
já foram entregues as ESFs de Sacramento, São Pedro, além dos
Bairros Petrina e Nossa Senhora Aparecida. ‘Com as reuniões
das equipes com a comunidade, é possível aprender um pouco
de cada área, melhorando o atendimento ao usuário, entendendo
qual será a melhor intervenção para o território e respectivamente
para as famílias e indivíduos’, explica a coordenadora da Atenção
Primária, Marizy Vasconcelos.
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2018

"Não frequento palácios"

Luís Roberto Barroso rebateu os ataques de Gilmar Mendes

AMORIM QUIS IMPOR ARMA
ANTIAÉREA RUSSA AO BRASIL
Se for escolhido candidato a presidente pelo PT em lugar
de Lula, como sua turma espalha, o diplomata Celso Amorim terá de dar muitas explicações sobre sua incansável insistência, quando foi ministro da Defesa, para que o Brasil
comprasse baterias antiaéreas russas Pantsir-S1, um negócio estimado em US$1 bilhão (R$3,2 bilhões em valores
atualizados), contra a vontade das Forças Armadas.
SISTEMA INCOMPATÍVEL
Por serem incompatíveis com o sistema militar brasileiro, as
baterias foram rejeitadas pelos militares. Mas Amorim não
parou de insistir.
RUSSOS INSISTEM
As Pantsir-S1 que fazia Celso Amorim revirar os olhos custariam mais que o programa de modernização do sistema
brasileiro, R$2,3 bilhões.
PROMESSA VÃ
Até hoje militares brasileiros fogem de eventos internacionais com os russos. Não agüentam mais a ladainha: “Mr.
Amorim prometeu...”.
COISA MAIS ESQUISITA

OLHO EM 2016
Os 77,8 mil empregos formais criados em janeiro “zeraram”
a conta de 2017, quando as demissões superaram as contratações em 20,8 mil. O alvo agora é desfazer o estrago das
1,3 milhão demissões de 2016.
ENCONTRO COM A REALIDADE
Inelegível por safadezas gerais, Silvio Berlusconi lidera as
pesquisas na Itália, na eleição deste domingo, mas não
pode ser eleito. No Brasil, o PT insiste em Lula, mesmo condenado por corrupção, já em 2018.
BICENTENÁRIO
A Corte Federal do Brooklyn fixará em 4 de abril a pena de
José Maria Marin, ex-CBF, condenado por seis dos sete crimes de que foi acusado. Ele pode pegar mais de 120 anos
de prisão. Ele tem 85.
SÓ PARA PÚBLICO INTERNO
A campanha 2018 começa nos partidos políticos no dia 5 de
julho: pré-candidatos podem fazer propaganda para disputar
prévias, por exemplo. Só não se pode usar rádio, televisão
ou “outdoors”.
PROGRESSO A CAMINHO

Nunca ficou claro para generais brasileiros se o negócio das
baterias antiaéreas eram interesse de Celso Amorim ou do
esquema Lula-PT.

Nesta terça será escolhido relator do projeto de privatização
da Eletrobras. Na quarta (7), começa a análise da MP 814,
que inclui a empresa de energia no Plano Nacional de Desestatização.

GOVERNO NÃO ATUALIZA
TRANSPARÊNCIA DESDE 2017

PENSANDO BEM...

O Portal da Transparência, banco de dados das despesas
do governo federal mantido pelo Ministério da Transparência (ex-Controladoria Geral) ainda não foi atualizado este
ano. Os valores gastos com Bolsa Família, dois tipos de
cartões corporativos, despesas com diárias, erradicação do
trabalho infantil, garantia da safra, cartão da defesa civil etc,
sumiram do site. Em 2017, esses gastos totalizaram R$32
bilhões.
BOLSA FAMÍLIA
Só o Bolsa Família custou R$29 bilhões ao contribuinte em
2017. Janeiro e fevereiro de 2018 devem custar quase R$5
bilhões.
TRABALHO INFANTIL
O programa de erradicação do trabalho infantil foi o menor
custo para o contribuinte em 2017 (R$ 295 mil), entre os
gastos diretos temáticos.
SÃO DOIS TIPOS DE CARTÕES
O cartão do governo para compras centralizadas (inventado
por Dilma em 2014) custou ao contribuinte R$ 293 milhões
em 2017.
QUE PAÍS É ESSE?
O governo da Noruega boicota e articula alianças, há anos,
para vetar a proposta brasileira, formalizada em organismos
das Nações Unidas, para a criação do Santuário de Baleias
no Atlântico Sul.
BANANAS PARA POLUIDORES
O governo da Noruega fez sondagens junto ao governo brasileiros em busca de um jeitinho para “resolver” o problema da empresa Norsk, interditada por poluir a Amazônia e
multada em R$20 milhões. Ouviram-se diferentes sons de
“banana” no Palácio do Planalto.
MEIO BILHÃO NO RALO
Até 2017 quatro agências de publicidade dividiam a verba
publicitária de R$400 milhões da Caixa Econômica. Este
ano, são três as agências que dividem o bolo, agora de
R$450 milhões. Tudo do seu bolso.

...a Receita espera bater recorde de declarações em 2018
(28,8 milhões), mostrando: só 13,7% da população paga imposto de renda.
BB NÃO MEXE EM DIRETORIA MESMO APÓS FRAUDE
O Banco do Brasil nem sequer substituiu os responsáveis
pela licitação fraudada de quase R$3 bilhões para a propaganda do banco. Dez dias antes do resultado, documento
registrado em cartório previa que a agência de propaganda
Multisolution seria uma das vencedoras. O diretor de Marketing que comandou a licitação, Alexandre Alves, continua no
cargo dez meses após do escândalo. Ninguém foi punido.
CADEIRA ELÉTRICA
A Diretoria de Marketing do BB é velha conhecida das páginas policiais: o presidiário mensaleiro Henrique Pizzolato
era o chefe dessa diretoria.
MUITO ESTRANHO
A Multisolution, vencedora na licitação da diretoria de Marketing para a conta milionária do BB, tinha capital social de
apenas R$ 3 mil.
NADA MUDOU
No Banco do Brasil tudo continua como sempre foi. E o contrato anual de meio bilhão continua com agências escolhidas pelo governo Dilma.
A LEI? ORA, A LEI
Datados de 2011, os contratos com as agências Lew'Lara e
Máster foram prorrogados até agosto. Mas serão prorrogados outra vez.
BARCARENA NÃO VAI VIRAR
SAMARCO, ADVERTE TEMER
“Não vamos permitir que isso vire outra Samarco”, advertiu
o presidente Michel Temer ao ser informado de que a mineradora Norsk Hydro, da qual o governo da Noruega detém
43,8% das ações, ainda não informou como pretende solucionar o problema causado pelo vazamento de resíduos
altamente tóxicos, como chumbo, em mina de bauxita para
produzir alumínio no município paraense de Barcarena, coração da Amazônia. O governo avalia novas sanções contra
a Norsk.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil –
CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais
com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971,
que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical
Rural – CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e
ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas,
que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/
ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica
rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores
Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b”
e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento
das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical
Rural, referente ao exercício de 2018, em conformidade
com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578
e seguintes da CLT O recolhimento da CSR ocorre até o
dia 22 de maio de 2018, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. As
guias foram emitidas com base nas informações prestadas
pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas,
por via postal, para os endereços indicados nas respectivas
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17
da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º Termo
Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em
caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia
de Recolhimento pela via postal, o contribuinte poderá
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação
da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco)
dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar,
ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site
da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá
ser encaminhado, por escrito, à sede da CNA, situada
no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília
- Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da
Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado
via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema
sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais
de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/
ou de Produtores Rurais.
Brasília, 6 de março de 2018.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 036/2018
Pregão Presencial Nº 013/2018
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 036/2018, na
modalidade Pregão nº 013/2018, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de
17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: Contratação de Empresa para aquisição
de móveis para a Secretaria de Educação e Administração
do município de Santana do Manhuaçu/MG. Abertura da
Sessão Oficial do Pregão dia 13 de Março de 2018 às
08h00min. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP:
36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo
telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 23 de
Fevereiro de 2018. Joseane Caroline de Abreu Souza Pregoeira. Publique-se.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 037/2018
Pregão Presencial Nº 014/2018
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 037/2018, na
modalidade Pregão nº 014/2018, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações. Objeto: Contratação de Empresa para aquisição parcelada de Peças dos veículos modelo FIAT da
frota do município de Santana do Manhuaçu/MG. Abertura
da Sessão Oficial do Pregão dia 14 de Março de 2018 às
08h00min. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP:
36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo
telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 23 de
Fevereiro de 2018. Joseane Caroline de Abreu Souza Pregoeira. Publique-se.
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OAB Manhuaçu entrega carteiras aos novos advogados

N

a noite da última
quinta-feira (22), a
diretoria da 54ª Subseção da OAB/MG entregou
carteiras aos novos advogados, advogadas e estagiário
que passaram a integrar o
quadro de inscritos da Ordem
dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. O evento
foi realizado no Anfiteatro
da Câmara Municipal de
Manhuaçu.
Participaram da mesa de
cerimônia, o presidente da
54ª Subseção da OAB/MG,
Alex Barbosa de Matos; a
presidente da comissão da

Mulher Advogada da Subseção, Laura Braga Poubel; o
presidente do conselho do Jovem Advogado, Arilson Nobre; o presidente da comissão
de direito empresarial, João
Batista de Sales; o presidente
da OAB Abre Campo, Jesus
José de Miranda; a advogada
Tamires de Abreu Cosendey
e o delegado geral de Polícia
Civil, Carlos Roberto Souza
da Silva.
O evento foi prestigiado
por advogados, acadêmicos de direito, familiares
e amigos de Manhuaçu e
região. Os novos advogados

e estagiários prestaram compromisso, na forma legal, que
foi lido pela advogada Adélia
Francisca Villela Rodrigues.
O presidente da 54ª Subseção da OAB/MG, Alex
Barbosa de Matos, agradeceu
a presença de todos e ressaltou em seu discurso que
a solenidade de entrega de
carteiras é sempre motivo de
muita honra e satisfação para
a Ordem.
“O Brasil enfrenta uma
série crise institucional, de
valores éticos e morais e, sem
dúvida, a figura do advogado
é imprescindível para o res-

tabelecimento do equilíbrio
e a paz social em nosso país.
Tenho plena convicção que
todos os jovens advogados
que ingressaram nos quadros de nossa Subseção hoje
honrarão e dignificarão o
papel constitucional de nossa
classe. Sejam bem vindos e
que Deus abençoe todos nós
para que possamos sempre
fazer o melhor em favor de
nossa classe e da sociedade”,
concluiu Alex Barbosa de
Matos.
Assessoria de Comunicação / OAB Manhuaçu

Bombeiros auxiliam SAAE com rapel para arriscado reparo de rede

F

oi necessária uma operação de rapel, totalmente
coordenada pela equipe
do Corpo de Bombeiros de
Manhuaçu, para que a equipe
do SAAE (Serviço Autônomo
de Água e Esgoto) conseguisse substituir o encanamento
de rede de esgoto em um
local íngreme e interditado,
no B. Santa Terezinha, nesta
quinta-feira, 01, pela manhã.
Os trabalhos ocorreram

O

nos fundos de um beco, na
Rua Paraíso, com vistas para
a movimentada Avenida Presidente Tancredo Neves, muitos metros abaixo.
De acordo com o Diretor
do SAAE, Luiz Carlos de
Carvalho, há algum tempo,
o encanamento do local, que
conduz rede de esgoto, havia
sido incendiado. Com isto, a
tubulação derreteu e o esgotamento escorria barranco abai-

xo, percorrendo até mesmo a
Avenida Presidente Tancredo
Neves, rumo à rodoviária.
A Prefeita Cici Magalhães
solicitou urgência na solução
do problema em razão dos
diversos transtornos ocasionados pelo esgoto livre, como
o mau-cheiro e o risco à saúde
pública, por causa de zoonoses decorrentes de moscas e
outros insetos.
Em visitas prévias, a equipe

do SAAE analisou o local,
buscando alternativas seguras
para os operários procederem
com a troca do encanamento.
A solução surgiu com a realização de operação integrada
com o Corpo de Bombeiros,
em que os funcionários do
SAAE fizeram rapel (atividade vertical praticada com
uso de cordas e equipamentos
adequados para a descida de
paredões e vãos livres, bem

como outras edificações) para
trocar o cano destruído por
um novo.
A operação foi bem-sucedida. O Diretor do SAAE, Luiz
Carlos de Carvalho, agradece
à toda a equipe do Corpo de
Bombeiros pela eficiência no
atendimento. 'Eles sempre
nos atendem muito bem,
orientam a equipe do SAAE
quanto à segurança no trabalho. Então, compartilhamos

o êxito deste trabalho realizado hoje com os bombeiros.
Muito obrigado mesmo!',
agradeceu.
Com a parte perigosa do
trabalho concluída, a equipe
do SAAE continuará os trabalhos de reparo, assegurando
a normalização do funcionamento da rede de esgoto local.
(Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura de
Manhuaçu)

Vereadores de Viçosa visitam Manhuaçu para conhecer estrutura esportiva

Secretário de Esportes, Jânio Garcia Mendes, acolheu
a visita de representantes da
Câmara de Viçosa (MG), durante
visita à Manhuaçu, na última semana. Foi um positivo encontro que
possibilitou a atualização sobre
os procedimentos tomados nas
duas cidades para a realização de
atividades esportivas.
A comitiva de Viçosa era composta pelos Vereadores Antônio
Elias Cardoso (Secretário da Mesa

Diretora) e Ronildo Antônio Ferreira (DJ Roni), além do Diretor
da Câmara, José Adilson Lima
Coelho.
Os vereadores do município que
fica a 172 km de Manhuaçu aproveitaram a visita para se inteirar
sobre a estrutura disponibilizada
pela Administração Ouvir para
Governar para atendimento das demandas esportivas, ou seja, como
é a tramitação dos projetos realizados ou apoiados pela Prefeitura.

No Paço Municipal, eles foram
recebidos pela Chefe de Gabinete,
Sandra Cerqueira.
Além da visita à Secretaria de
Esportes, à Prefeitura e ao Estádio
JK, os vereadores de Viçosa se
dirigiram ao CT (Centro de Treinamentos) do Boston City Brasil
FC, na Comunidade Barreiro, para
conhecer as instalações do mais
novo time de Manhuaçu.
(Secretaria de Comunicação
Social – Prefeitura de Manhuaçu)
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Câmara de Manhuaçu vota autorização
para o Boston City jogar no Estádio JK
A
Câmara de Vereadores
de Manhuaçu aprovou
a autorização de uso
do estádio municipal Juscelino Kubistichek pela equipe
do Boston City Futebol Clube Brasil. A sessão extraordinária foi realizada na noite
de quarta-feira, 28/02, sob
a presidência do vereador
Jorge Augusto Pereira (Jorge
do Ibéria).
Ao longo do mês de fevereiro, tramitou na Câmara
de Manhuaçu, um projeto de
lei da prefeitura solicitando
autorização legislativa para
que a equipe do Boston City
utilizasse o estádio JK para
o mando de seus jogos em
competições oficiais.
Muita discussão envolveu
o projeto, além de conversas
atravessadas e outras versões
que nem sequer constam do
projeto de lei. Para se ter uma
ideia, nunca se cogitou a pintura do estádio nas cores do
time de futebol e nem mesmo
a doação do campo para a
equipe do Boston.
Ao final, o projeto foi aprovado nesta quarta-feira com
apenas duas emendas à proposta original. Os vereadores
incluíram, por unanimidade,
que deverá ser respeitado o
funcionamento da feira livre
(inclusive o estacionamento
interno dos feirantes) e também deverá ser feito planejamento para manter os jogos
dos campeonatos municipais,
como a competição de bairros e de distritos.
O Presidente da Câmara
Jorge Augusto Pereira considerou que o projeto não
precisava de tanta polêmica.
“Eu fui contra as emendas
apresentadas, pois entendo

que o projeto deveria ter sido
votado logo que chegou à
Câmara. Não havia motivo
para essa polêmica. Peço
até desculpas ao Renato e
a todos do Boston City por
toda essa demora. Sabemos
que a Prefeitura e nem o time
querem prejudicar a cidade
e o esporte, então estamos
fazendo o nosso papel de
apoiar a equipe”, pontuou.
O secretário da mesa diretora, vereador José Eugênio,
argumentou que o surgimento do Boston City é uma
oportunidade para a cidade.
“O Boston City veio para
cá, está gerando empregos,
deu oportunidade para cem
jovens. Enfim, estão investindo na cidade. O time nunca
pediu desconto de impostos
ou qualquer benefício. Eles
apenas querem jogar no estádio JK. Sempre trabalhei com
esporte amador, ao longo de
minha vida, e não iria ficar
contra uma proposta que é
benéfica para a comunidade”,
justificou.
O vereador Administrador
Rodrigo considera que o
debate foi bom e faz parte
do processo legislativo, tanto
que garantiu duas emendas
os direitos dos feirantes e dos
campeonatos amadores do
município. “Eu tenho acompanhado de perto o Boston
City e vejo os benefícios
que isso está gerando. Eles
geraram empregos diretos
e indiretos, movimentam a
economia local e acredito que
teremos um time que irá projetar o nome da cidade. Um
projeto esportivo também
tende a minimizar problemas
que vivenciamos, como drogas e violência envolvendo

crianças e adolescentes. O
Boston vai contribuir para
isso também, mantendo o
sonho dessa juventude, oportunizando o esporte”.
O diretor de futebol do
Boston City, Danilo Riani,
acompanhou a reunião ao
lado do Secretário de Esportes Jânio Garcia Mendes. Ele
destacou que ficou satisfeito
com o desfecho. “Realmente
ficamos felizes e agradecemos a quem se empenhou
pelo projeto ser aprovado.
Manhuaçu só tem a ganhar
com o Boston City e estamos
de braços abertos para ajudar
a cidade nesse desenvolvimento”, destacou.
Mais Projetos
Outras três leis foram aprovados na sessão extraordinária. O projeto 04/2018 que
permite alterações de fontes
de receita no Orçamento de
2018 do Município.
Foi aprovado também o
projeto que faz melhorias
no atual Casa Lar, que agora
será um serviço de acolhimento institucional na modalidade Abrigo Institucional
para adolescentes, conforme
orientações do Ministério Público Estadual, notadamente
da Promotoria da Infância e
Adolescência
O último projeto aprovado
é uma homenagem à Dona
Edela Filgueiras Gomes.
Tradicional moradora e benfeitora de Ponte do Silva,
falecida há pouco tempo.
A Câmara decidiu eternizar
seu legado na denominação
Unidade Básica de Saúde
(UBS) do distrito de Ponte
do Silva.

PREFEITA CICI MAGALHÃES REALIZA SONHO
DE MORADORES DO BAIRRO SÃO VICENTE

A

pós quase 20 anos de espera, os moradores da rua
José Ferreira, no bairro
São Vicente, foram atendidos pela
Administração “Ouvir para Governar”, da prefeita Cici Magalhães.
“Nosso sonho está sendo realizado. Graças à Deus e à Cici fomos
ouvidos e em breve teremos o
benefício deste muro de arrimo. Só
temos que agradecer a todos que
estão nos ajudando”, comentou a
moradora Lucilena Toledo.
“Quando chovia, o barranco
descia e invadia a minha casa. Meu
marido é cadeirante e isso dificultava muito a nossa vida. Agora,
com esse muro, temos a certeza
de que teremos muitos benefícios,
graças a Deus”, comemorou a

moradora.
Outra moradora, Mariene da
Silva, também comemorou. “Só
temos a agradecer à prefeita Cici
e a todos da Secretaria de Obras.
Outras administrações passaram,
prometeram e não fizeram nada
por nós. Somente agora é que estamos sendo atendidas. Já perdi até
sofá por causa do barro que entrou
aqui em casa. Mas, em breve, teremos o nosso problema totalmente
resolvido”, felicitou Mariene.
O muro de contenção terá três
metros de altura e 30 metros de
comprimento. O diretor de Obras
Jânio Sérvio Mendes “Catinga”
explicou que os trabalhos só
foram possíveis graças ao empenho da prefeita Cici Magalhães.

“Nós ouvimos a comunidade e
prontamente a prefeita pediu que
a engenharia fizesse o projeto.
Esperamos diminuir o período de
chuva e começamos a realizar o
sonho dessas famílias que moram
aqui”, explicou Catinga.
A obra teve início na última
segunda-feira (26). Desde o início, os trabalhos são acompanhados de perto pelo secretário de
Obras, João Amâncio, e o diretor
de Obras, Jânio Sérvio Mendes
“Catinga”. Dois recuperandos
da SUAPI também trabalham na
obra, através de convênio que a
Prefeitura de Manhuaçu mantém
com a unidade prisional.
Secretaria de Comunicação
Social – Prefeitura de Manhuaçu
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O SONHO DA CASA PRÓPRIA CADA VEZ MAIS PRÓXIMO

“

Sorteio dos apartamentos do “Minha Casa, Minha Vida”
é um sucesso em Manhuaçu

É um momento marcante para a administração e para a vida
dessas pessoas contempladas no sorteio. Conhecemos a história de todas
e sabemos da luta dessas
famílias. Na gestão pública, 95% são problemas.
Mas os 5% de alegrias são
muito gratificantes para
nós. Tive a oportunidade
de conversar com algumas
pessoas, abraçar e ver a
emoção de quem teve o
sonho da casa própria
realizado”.
Com essas palavras, a
prefeita de Manhuaçu, Cici
Magalhães abriu seu discurso dando boas vindas e parabenizando as 288 famílias
que foram contempladas no
sorteio da Caixa Econômica
Federal, em parceria com
o Governo Federal, dentro
do programa de habitação
“Minha Casa, Minha Vida”.
O evento, que reuniu centenas de manhuaçuense
previamente cadastrados,
foi realizado no estádio JK,
durante toda esta sexta-feira
(23).
No total, foram 385 famílias pré-selecionadas para
o sorteio. Pelo menos 288
já foram contempladas no
primeiro sorteio e devem
ter acesso á nova moradia
no final do ano de 2018.
“Não faltarão esforços da
administração para conseguirmos mais casas para a
nossa população. Vamos estender, se assim for possível,
também para os funcionários
públicos que não possuem
moradia própria. Nossa luta
será constante”, completou a
prefeita de Manhuaçu, Cici
Magalhães.
SORTEIO É UM
SUCESSO
Autoridades públicas e
civis, além da população em
geral e a imprensa da região,
participaram do evento. A
secretária de Trabalho e
Desenvolvimento Social,
Giuzaina Gregório, reiterou

que o sorteio é um momento muito especial para o
município. “A população
compareceu e participou
conosco. Nos emocionamos
juntos, pois acompanhamos
todo o processo de perto.
O momento é de agradecer
ao empenho da prefeita
Cici Magalhães e á todas
as secretarias parceiras, que
uniram esforços e contribuíram”, explicou a secretária
de Trabalho e Desenvolvimento Social.
Os critérios para escolha das famílias pré-selecionadas a participarem
do sorteio foram definidas
pelo Governo Federal e o
Governo Municipal. Por
exemplo, foram levadas em
consideração famílias que
moram em áreas de risco ou
locais insalubres, famílias
com mulheres responsáveis
pela manutenção familiar,
famílias com deficientes
físicos e com idosos como
responsável pela manutenção familiar.
A família também precisava estar residente em
Manhuaçu por pelo menos
cinco anos, famílias beneficiadas por programas do
Governo Federal, como o
Bolsa Família e o Benefício
da Prestação Continuada
(BPC), e famílias com filhos
de idade inferior á 18 anos.
No total, foram 385 famílias aptas a participar do sorteio. Foram contempladas
288 famílias. Os critérios do
sorteio foram definidas pelo
Governo Federal e a Caixa
Econômica.
SONHO DA
CASA PRÓPRIA
A primeira contemplada
no sorteio foi a senhora Elza
Alves de Oliveira, moradora
do bairro Catuaí. Com 78
anos, ela nunca perdeu as
esperanças de um dia poder
pisar em sua casa própria. “É
um sonho realizado. Estou
muito feliz, graças a Deus.
Depois de tanto tempo, vou
poder ter o meu cantinho”,

comemorou dona Elza.
Muito emocionada, dona
Joana D’Arc Lacerda chorou
muito ao receber a notícia de
que havia sido contempla-

da. “É uma emoção muito
grande que estou sentindo.
Não tenho nem palavras
para descrever. Tenho quatro
filhos e moro de aluguel.

Essa casa chegou numa
hora certa. Só tenho que
agradecer a Deus por isso.
É benção pura tudo isso!”,
disse dona Joana.

Dona Elci Jacinto da Silva também se emocionou e
contou o drama que passa
atualmente com sua moradia. “Minha casa está com
várias infiltrações e goteiras.
Chovia mais dentro que
fora de casa. Tenho muitas
dificuldades. Meus filhos
estavam dormindo no chão,
no meio da água. Mas Graças
a Deus, e coma intercessão
de Nossa Senhora Aparecida,
vamos ter mais dignidade
para morar daqui pra frente”,
se emocionou Elci.
Outra contemplada, dona
Leidimar de Souza fala em
“vida nova” a partir de agora. “Tenho cinco pessoas na
família. A minha filha mais
nova tem cinco anos. Com
certeza, estamos realizando
um sonho antigo com isso”,
finalizou.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu
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Homem morto em tentativa de assalto em Fervedouro
fazia parte de quadrilha de roubo de cargas, diz PM

E

m uma operação de combate a roubo de cargas,
deflagrada inicialmente
na zona rural do distrito de
Vermelho, com desdobramento
em endereços em Muriaé nos
bairros João XXIII e Safira, a
Polícia Militar (PM) apreendeu,
na tarde desta quinta-feira (22),

três espingardas e uma picape.
De acordo com a PM, o bandido
morto nesta quinta (22) durante
uma tentativa de assalto, na BR116, em Fervedouro, fazia parte
de um grupo criminoso especializado em roubo de cargas.
O oficial da PM, tenente Amaral relatou que a movimentação

dos militares se deu após a corporação tomar conhecimento de que
o homem de 33 anos, morto em
Fervedouro, era morador do bairro Safira, em Muriaé, suspeito de
participação em roubo de cargas.
Conforme o militar, a partir
de informações de que o bando
utilizava um sítio na zona rural

do distrito de Vermelho como
uma espécie de depósito de carregamentos roubados, equipes da
PM foram até a propriedade e o
caseiro confirmou que o local é
usado para ocultar caminhões e
materiais roubados, sendo uma
espingarda calibre 32 apreendida
no sítio.

m tentativa de assalto na
madrugada de quinta feira (22/02) terminou com
um dos assaltantes morto a tiros
na BR 116, próximo a cidade
de Fervedouro, na entrada da
comunidade Graminha.
Assaltantes tentavam roubar

o caminhão Mercedez Benz,
branco, baú, placa Rio de Janeiro. O caminhoneiro foi socorrido
e conduzido até ao Hospital
Santa Bárbara em Fervedouro
e depois levado para a Casa de
Caridade em Carangola. Ele
sofreu 2 tiros na perna. Um dos

assaltantes fugiu e possivelmente tenha sido atingido por tiros.
O outro, identificado como Luiz
Alberto Pereira Ferreira, morreu
no local com dois tiros no peito.
Ele foi identificado com auxílio
de uma carteira Nacional de
Habilitação. Ainda foi encon-

trado no nome dele um talão de
cheques com apenas uma folha,
escrito com endereço de Barão
do Monte Alto. É possível que
ele seja daquela região. A Polícia
Rodoviária Federal registrou
o caso, acionando a perícia da
Polícia Civil de Muriaé.

AUTO BOX Rua Professor Juventino Nunes, 148 (33) 33314291

DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV LIGAR PARA (33)
3331-2033

MADEIRA E ARTE Móveis Rústicos Av. Getúlio Vargas, 663 (33)
3331-7288

ORANGO TANGO BOUTIQUE
Rua Amaral Franco, 161 (33)
3331-7045

CAPOTARIA DO SERGINHO
Rua do Triângulo (33) 3331-5035

CENTER CÓPIAS Av. Getúlio
Vargas, 574 (33) 98436-5268

MULTIMAC LTDA Av. Salime
Nacif, 740 (33) 3331-1676

SOCIAL Rua Amaral Franco,
279 (33) 3331-5091

AUTO ELÉTRICA UNIÃO Serviços e peças em geral Rua do
Triângulo, 108 (33) 8434-4437

SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33) 3331-3863
GRÁFICA BRASIL Rua Coronel
Alberto Pinto Coelho, 643 (33)
98455-7975

SOLAR Rua Desembargador
Alonso Starling, 116 (33) 33311365

ATELIER MM Rua Desembargador Alonso Starling, 210 (33)
3332-2333

ANA PIRES Rua Monsenhor
Gonzalez (33) 3332-2362

DONA SCARP Av. Salime Nacif,
700 (33) 3331-8139

DONA BELLA Av. Salime Nacif
(33) 98450-5525

CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E ALUGAMOS CONTATO (33) 3331-5028

Caminhoneiro reage a assalto e mata bandido

U

CONSERTOS GERAIS DE MOTOS DE MOTOS TRATAR COM
O JEFERSON (33) 98416-8864
AUTO STILO MULTIMARCAS
Rua Professor Juventino Nunes,
264 (33) 3331-5921
SERRA AUTO PEÇAS Av. Salime Nacif, 308 (33) 3331-1727
CAMPINHOS AUTO PEÇAS
Av. Salime Nacif, 400 (33) 33311240
3D ACESSÓRIOS Av. Salime
Nacif, 784 (33) 3331-4400
SMART CELL Rua Antonio Pupin, 17 (33) 3331-8972
BRASIL CENTER ASSISTÊNCIA EM CELULARES LIGAR
PARA (33) 98426-9044
RECALLRua Professor Juventino Nunes, 139 (33) 3331-3232

GRÁFICA DO JÚLIO Av. Felipe
Nacif, 220 (33) 3331-2065
PAPELARIA GRAFITE Av. Getúlio Vargas, 748 (33) 3331-5445
CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E ALUGAMOS CONTATO (33) 3331-5028

GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835
LOJA AVENIDA Av. Salime Nacif, 652 (33) 3331-2665

CONSERTOS GERAIS DE
MOTOS DE MOTOS TRATAR COM O JEFERSON (33)
98416-8864

Na sequencia da operação
os militares seguiram para uma
residência do bairro João XXIII,
onde as outras duas armas foram
entregues. Uma delas, de calibre
12, é registrada, porém, o documento está vencido.
Já no bairro Safira, a PM
apreendeu uma picape VW Saveiro que, de acordo com o te-

nente Amaral, era utilizada para
transporte fracionado das cargas
roubadas.
As armas e o veículo foram
levados para a delegacia de
Muriaé e assim como todas as
informações coletadas pela PM,
serão apresentadas à Polícia
Civil (PC).
Rádio Muriaé

Foragido da Justiça
é preso em Santana
do Manhuaçu
Um homem de 36 anos foi
preso pela Polícia MIlitar em
Santana do Manhuaçu, na tarde
de quinta-feira, 22/02.
Durante realização da Operação Batida Policial, a equipe de

patrulhamento conseguiu fazer
na prisão de um indivíduo que
possuía um mandado em aberto.
A ordem de prisão é da Comarca de Ipanema motivada
pela Lei Maria da Penha.

MUTUM: Tráfico de drogas

A

pós denúncia, um policial militar de Mutum,
mesmo de folga, passou
a vigiar o local e quando o autor
chegou em casa foi abordado.
Neste momento o Militar chamou o reforço que já estava
próximo.
Em principio autor tentou
negar que morava na casa mas
com o forte odor de entorpecente que saía de dentro da
casa, os militares chamaram
um chaveiro que abriu a porta
e de imediato, já no primeiro
comodo localizaram parte do

entorpecente, sendo o restante
localizado em outro comodo
da casa.
Após um tempo o autor
acabou por admitir que reside
no local, confessando aos militares que todo o entorpecente
pertencia a ele.
Material apreendido:
110g de Maconha
220g de Crack (01 barra)
1,6kg de Cocaína
03 balanças de Precisão
Caderno de anotações do
tráfico
Demais objetos para produção
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Dra. Elis Oliveira
Campo - Rua Alencar
Soares Vargas, 65
(Masterclin)
(33) 3563-2573

Dr. Célio Roberto
(Cirurgia Geral)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
205(33) 3331-2276

DrA. Pollyanna
Rodrigues - Av. Salime
Nacif, 288 (33) 3331-7760

Dr. Agreine
Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-5320

Dr. Alex Nagem
(Neurologia)
Rua Duarte Peixoto, 95
Sl 305 (33)3331-4540
Dr. Fabrício Gantos
(Ortopedia)
Rua Duarte Peixoto, 95
Sl 301 (33) 3331-3925
Dra. Renata Murad
(Ginecologia)
Rua Duarte Peixoto, 95
Sl 304 (33) 3331-5315
Dra. Carla Almeida
(Dermatologia)
Rua Duarte Peixoto, 95
1ºpiso (33) 3331-2870

Dr. Giovani
Bittencourt
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-4715
Dra. Daniela
O. Franco
Rua Alencar Soares Vargas, 65 (Masterclin) 1º
Piso (33) 3331-5320
Dr. Marcelo Ker
Werner - Rua Alencar Soares Vargas, 65
(Masterclin) 1º Piso (33)
3331-3184

Dr. Eduardo Magnus
(Clínica dos Olhos)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
206 (33) 3331-2395

Dr. Marcelo Soares Pires - Rua
Alencar Soares Vargas,
65 (Masterclin) (33)
3331-3244
Dra. Regina de
Almeida - Rua Alencar
Soares Vargas, 65 (Masterclin) (33) 3331-3488
Dr. Rodrigo Ferreira - Rua Alencar Soares Vargas, 65 (Masterclin) (33) 3331-5320
Dr. Sérgio Féres
Mansur Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-2026

Dra. Erika
Ferreira
(fonoaudióloga)
Rua Duarte Peixoto, 95
Sl 407 (33) 3331-3770
Dr. Francisco E.
(Ortopedia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
202 (33) 3331-3492
Dr. Agreine
Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-5320
Dr. Giovani
Bittencourt
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-4715
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Casal de velhinhos
Um casal de velhinhos entra no McDonald’s
e pede um hambúrguer, uma porção de batata
frita, uma coca cola e um copo extra.
Sentam-se e o velhinho divide o hambúrguer exatamente ao meio, divide as batatas
uma a uma e, depois, divide a coca cola entre
os dois copos.
O velhinho começa a comer sua metade do
lanche, enquanto a velhinha fica olhando.
Um funcionário, que assistia à cena, se comove e oferece ao casal um lanche a mais,
pago do seu bolso, para que eles não tenham
que repartir um lanchinho tão pequeno. O velhinho agradece e responde com voz trêmula:
- Estamos casados há mais de 50 anos e
sempre dividimos tudo. Obrigado pela sua
gentileza, de qualquer forma.
O funcionário pergunta para a velhinha se
ela não vai comer a sua metade e ela responde:
- Daqui a pouco, meu filho... Tô esperando
a dentadura!

Câmara de Vereadores de Manhuaçu recebe
prestação de contas da Secretaria de Saúde

A

Câmara de Vereadores de Manhuaçu recebeu prestação de
contas por parte da Secretaria
Municipal de Saúde, na noite desta
quinta-feira, 01/03, apresentada pela
Secretária de Saúde Karina Gama
dos Santos. O Secretário de Fazenda,
Claudinei Domingues e funcionários
da administração da prefeitura também participaram do momento.
A audiência foi presidida pela
Comissão de Orçamento, Finanças e
Tomada de Contas que tem como presidente o vereador Juninho Linhares e
o Relator, Rodrigo Júlio dos Santos.
O relatório de execução orça-

mentária da Secretaria de Saúde
referentes ao 3º quadrimestre de
2017 (setembro, outubro, novembro
e dezembro) foi apresentado pela secretária Karina. Para o Presidente da
Comissão de Orçamento, Finanças e
Tomada de Contas, Juninho Linhares,
a apresentação foi satisfatória. “O relatório atendeu todas as expectativas.
Além disto, aproveitamos para tirar
as dúvidas relacionadas à saúde no
município”.
Em relação à prestação de contas
dos números da prefeitura, Linhares
explicou: “Constatamos junto a parte
contábil da Câmara desacordos nos

MARYLOU
O marido estava sentado quieto lendo seu
jornal, quando a mulher, furiosa, vem da cozinha e senta-lhe a frigideira na cabeça.
Espantado, ele pergunta: - O que é isso, mulher, ficou maluca?
- Isso, é pelo papelzinho que eu encontrei
na sua calça com o nome Marylou e um número de telefone!
- Querida... lembra do dia em que fui na
corrida de cavalos? Pois Marylou foi o nome
do cavalo em que eu apostei, e o número é o
de quanto estavam pagando pela aposta!
Satisfeita, a mulher pediu mil desculpas.
Dias depois, lá estava ele novamente sentado, quando leva uma nova porrada, e dessa vez com a panela de pressão. Ainda mais
espantado (e zonzo), ele pergunta: O que foi
dessa vez, meu amor?
- Seu cavalo telefonou.

dados, às vezes, por erro de
digitação, então não me senti
confortável em começar a
prestação de contas e quando chegasse nesta folha iria
existir a dúvida e adiamos a
prestação para que pudessem
consertar este problema”,
comentou.

A prestação de contas
obedece as normas da Lei
Complementar 141/2012,
que estabelece normas de
finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na
gestão fiscal.
Assessoria de Comunicação Câmara

C

Dr. Sebastião Adão de Andrade – presidente;

Conselho de Saúde
de Manhuaçu elege
nova diretoria

sete erros

SABEDORIA
Quem você foi, quem você é e quem você será
são três pessoas diferentes.
-------------------------------------------A justiça brasileira é muito eficiente em dois momentos: na hora de condenar os pobres e quando
absolve os ricos.
----------------------------------------------A sua consciência tem um peso maior do que a
opinião de qualquer pessoa.
---------------------------------------------------As coisas sempre têm um lado bom e um lado
ruim. Cabe a você escolher para qual deles irá
olhar.
----------------------------------------------------------

DICAS
- O piso ou móvel de madeira está arranhado?
Esfregue uma noz sem casca, suavemente nos
riscos. Os óleos da noz os escondem naturalmente.
- Desentupir a pia? Feche o registro, jogue no
ralo uma xícara de sal, uma de bicarbonato de
sódio e água fervente. Se não funcionar o jeito
é desatarraxar o sifão (ele fica embaixo da pia e
estará rosqueado no ralo), lave-o e coloque novamente no lugar.
- Mofo nos armários ? Passe um pano embebido com água e vinagre, depois coloque um pote
com bicarbonato de sódio dentro do móvel para
conter a umidade.
- Fechar pequenos buracos na parede sem
massa corrida? Faça uma mistura com sal, amido
de milho (maisena) e água e aplique no buraco.
Dê uma lixadinha e fica perfeito.

CURIOSIDADES
Quem inventou a chapinha de cabelos?
A chapinha é um instrumento utilizado para
modelar os cabelos alterando sua estrutura
através do calor. Existem chapinhas feitas para
alisar e enrolar as mechas. Antigamente, as
mulheres utilizavam ferros de passar roupas
para acabar com o aspecto crespo dos cabelos, mas essa técnica era muito arriscada, pois
frequentemente danificava os fios por causa do
calor excessivo.
A chapinha feita para modelar cachos, também conhecida como baby liss, foi inventada
por Marcel Grateau em 1890. Um pouco depois,
em 1906, Simon K. Monroe registrou uma cha-

pa de dentes metálicos que servia para alisar
cabelos. Em seguida, Isaac K. Shero patenteou
uma descoberta ainda mais inovadora, onde
duas chapas planas eram prensadas sobre o
cabelo, proporcionando melhores resultados.
Mas a chapinha como conhecemos hoje foi
invenção de Lady Jennifer Bell Schofield em
1912. Ela aperfeiçoou os modelos anteriores
criando um aparelho feito de duas placas de
ferro aquecidas e unidas por uma dobradiça.
Hoje em dia existem muitos outros modelos e
tecnologias para chapinhas de cabelos, as de
cerâmicas são as mais indicadas para preservar a saúde dos cabelos

onselho Municipal de
Saúde de Manhuaçu tem
uma nova Mesa Diretora.
A eleição aconteceu na quarta-feira, 28/02, no auditório da
Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), com participação de
conselheiros representantes dos
bairros e distritos do município.
Com a ausência do até então
presidente Nelson de Abreu,
a reunião foi aberta pelo vice-presidente Sebastião Adão de
Andrade acompanhado dos
demais membros da Mesa Diretora, tendo o mesmo explicado
como se daria a organização
do pleito.
Em seguida foi composta a
Comissão Provisória para coordenar todo o processo eleitoral.
A referida Comissão teve membros de todos os setores e classes
representadas no Conselho.
Foi eleita a nova mesa diretora com a seguinte composição:

Kellem Miranda Heringer
Celestino – vice-presidente;
Karina Gama dos Santos
Sales, 1ª secretaria;
Paulo José Vieira – 2º secretário;
Rodrigo Pereira de Lima –
relações públicas;
Altamir João – diretor de
organização.
Na próxima reunião do Conselho Municipal de Saúde serão
compostas as comissões para
dar andamento aos trabalhos
pertinentes ao mesmo.
Assessoria de Imprensa
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Maitê Proença responde a crítica
por receber pensão do governo

No Instagram do rapaz, Zilu aparece em vários cliques, inclusive alguns mais antigos. No mais recente a famosa comentou:
"Noite perfeita".

A atriz Maitê Proença respondeu
nesta sexta-feira (2), no programaMariana Godoy Entrevista, às críticas por
receber uma pensão do governo, paga
a filhas solteiras de alguns funcionários públicos.
Ela recebe o benefício do governo
do Estado de São Paulo desde 1989,
quando o desembargador Eduardo
Gallo, seu pai, faleceu. Apesar de ter
chegado a perder o benefício quando esteva em um relacionamento estável, conseguiu reverter a decisão na Justiça.
Questionada por um telespectador sobre o tema, ela disse acreditar que, como seu pai pagou pelo benefício, e que havia um
imposto específico para isso, ela tem direito a ele.
“Esse benefício – que dizem que era de militar, mas meu pai
nunca foi militar – meu pai pagou a vida inteira, então, está pago.
Saiu do salário dele mensalmente, isso foi um benefício pago
pelo imposto específico para isso”, afirmou.
Sobre qual destino dá ao dinheiro recebido, a atriz limitou-se a argumentar que não precisa dar satisfações sobre sua vida
privada. “Não vou discutir sobre a minha vida privada e sobre o
que faço com o dinheiro. Ele não sabe se faço caridade ou não,
se eu pego esse dinheiro e dou para alguém, ele não sabe nada
disso. Eu prefiro fazer isso por conta própria do que dar na mão
do governo”.

Ator Darlan Cunha, de 'Cidade
dos Homens', é preso no Rio

Luma de Oliveira processa Eike Batista e
pede R$ 190 milhões
Eike Batista pode estar prestes a perder uma fortuna! É que
Luma de Oliveira abriu um processo contra o ex-marido pedindo
R$ 190 milhões.
No processo de número
0297807-38.2017.8.19.001, registrado na 12ª Vara de Família
do Rio de Janeiro, a modelo alega que o empresário omitiu uma
mina de ouro na partilha do casal, que aconteceu em 2004, segundo a coluna “Radar”.
Na época, o patrimônio do ricaço foi avaliado em R$ 32 milhões. Luma só descobriu a existência dos valores extras em 2008,
quando a Receita Federal lhe cobrou os impostos sobre o bem. Na
ação, a mina vale R$ 378 milhões.
A socialite afirmou que "jamais havia lidado com questões de
natureza empresarial".
Vale lembrar que Luma e Eike são pais de Olin, de 22 anos, e
Thor, de 26.

Mãe de Giovanna Ewbank revela como
reagiu ao saber da adoção de Titi
Neste sábado (3), a mãe de
Giovanna Ewbank, Deborah,
revelou no último vídeo postado pela filha em seu canal no
Youtube como reagiu ao descobrir a adoção de Titi. “Ser avó é
melhor do que ser mãe. É muito
mais gostoso!”, disse animada.
Titi despertou emoções nunca
vividas por Deborah, que apoiou a decisão de Giovanna em adotar
a netinha desde que soube da notícia. “Eu falei pra minha filha: ‘filho é a coisa mais importante que existe na vida. Você tem certeza
que achou sua filha?’. E ela respondeu: ‘tenho certeza’. Então, eu
tenho uma neta. Eu fiquei já muito feliz querendo conhecer minha
neta. Aquilo foi o nascimento dela pra mim”, disse.

Zilu está namorando
empresário: "Coração em festa"
Ao que tudo indica, a fila andou para Zilu. A
ex-mulher de Zezé Di Camargo compartilhou
uma foto no Instagram, no último sábado (3), ao
lado do empresário Marco Augusto Ruggiero.
"Coração em festa", escreveu a socialite na legenda da imagem.
A mãe de Wanessa não deu mais detalhes, mas
os fãs ficaram felizes com o possível romance.
"Você merece ser feliz", escreveu uma internauta.
"Arrasou", postou mais uma. Uma mais cautelosa
aconselhou a aconselhou a não divulgar nova relação, e a empresária respondeu: "Não tenho nada
a temer, meu coração é meu guia".

O ator Darlan Cunha foi preso nesta sexta-feira, 2, por volta
das 14h no Rio de Janeiro. A
prisão foi feita pela Unidade de
Polícia Pacificadora (UPP) na
Rua do Rosário, no Morro da
Babilônia.
De acordo com o comando,
os agentes faziam abordagem de
rotina a Darlan e foi identificado que há um mandado de prisão em
aberto contra ele por lesão corporal e violência doméstica. O ator
foi conduzido para o 12ª DP de Copacabana, que não quis dar mais
informações até o momento.
O ator chegou a publicar uma foto em seu Stories do Instagram
durante a abordagem policial. "De rotina sendo encaminhado para
a delegacia por atitude suspeita", escreveu ele na imagem.

Canal promete confissão de O.J. Simpson
pela morte da ex
Depois de 24 anos, O.J.
Simpson poderá, finalmente, ser visto confessando o
assassinato de Nicole Brown, sua ex-esposa, e de
Ronald Goldman, então namorado da loira. O ex-atleta
teria gravado para a Fox
norte-americana sua admissão de culpa, que deve ir ao ar em 11 de março.
“Em suas próprias palavras, ele oferece uma descrição detalhada
- e perturbadora - do que pode ter acontecido na trágica noite de
12 de junho de 1994”, adiantou a assessoria do canal ao “TMZ”.
Na produção - intitulada “O.J. Simpson: A Confissão Perdida”,
em tradução livre -, o famoso, supostamente, contaria em primeira
pessoa como foi ter cometido os crimes.
Inclusive, o ex-atleta também revelaria que teve a ajuda de um
cúmplice para colocar em prática os homicídios
Segundo o “The Hollywood Reporter”, o registro iria ao ar, originalmente, em 2006, mas as famílias das vítimas não permitiram
a veiculação do conteúdo e alegaram, na época, que o ex-jogador
de futebol americano se beneficiaria com a polêmica.
Vale destacar que o caso foi relatado em “O.J.: Made in America” (2016), que ganhou o Oscar de Melhor Documentário em
fevereiro de 2017.

'Não sei se deu certo', diz Thiago Lacerda
sobre união com Vanessa Lóes
Casado há 17 anos com Vanessa Lóes, Thiago Lacerda é bem realista de que nem tudo são flores
na vida a dois. O ator diz que não
existe fórmula para o casamento
dar certo.
"Não tenho o segredo... Não sei
se deu certo, se dá certo. A gente
vai vivendo, construindo planos
juntos, vai se desafiando, se descobrindo, insistindo em tentar melhorar, é o que a gente tem feito
ao longo desses anos todos. Não sei se deu certo, se é a maneira de
se fazer. As pessoas são diferentes, os casais são diferentes. Não
dá para ficar cagando regra e tentar inventar a roda. Muitos filósofos morreram tentando inventar essa roda aí, da felicidade, do
casamento. Isso não existe. Desculpa decepcionar os românticos."
Pai de Gael, 9, Cora, 7, e Pilar, 3, o ator diz que gosta de fazer
programas com os filhos e revela o que aprendeu com a paternidade.
"Tenho as minhas dificuldades, eles já perceberam. Espero que
eles tenham já descoberto que o pai não é o super-homem, que tem
defeitos, mas amo estar com eles. Amo ir à praia, ao cinema, ver
TV, conversar. Sou como deve ser pai e filhos, com todas as dificuldades, contradições, com as descobertas, amor, carinho, respeito as individualidades", disse Thiago. "Tenho três filhos, cada um
é de um jeito, cada um vê o mundo de um jeito, você pasteurizar
não é uma boa ideia, tenho aprendido muito com a paternidade, a
enxergar as individualidade e respeitas elas", completa.
O ator está no elenco de "Orgulho e Paixão", próxima novela
das seis, que estreia dia 20 na Globo. Na trama, inspirada em Jane
Austen, ele será Darcy, filho do industrial inglês Lorde Wiiamson
(Tarcísio Meira). O personagem vai se apaixonar por Elisabeta
(Nathalia Dill), que o fará questionar seus preceitos tradicionalistas.
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"Os dois têm um temperamento muito parecido. O Darcy me
parece ser um conflito mais duro, a Elisabeta é a evolução da espécie do Darcy, acho que ele olha para frente e enxerga ela", analisa.
Com informações da Folhapress.

Estrela de "A Usurpadora" está falida e
põe mansão à venda
Gabriela Spanic estaria enfrentando sérias
dificuldades financeiras. A protagonista de “A
Usurpadora”, teria colocado sua mansão na Cidade do México à venda por não ter mais condições de manter a residência.
"Ela está em bancarrota e a casa requer muitos investimentos os quais ela não pode arcar",
explicou uma fonte à revista TV y Notas.
E continuou: "É uma propriedade enorme,
que agora está para vender porque ela não pode
ficar. A casa foi colocada à venda no final do
ano passado pelo valor de 27 milhões de pesos, o equivalente a R$
3 milhões". A atriz recebeu a casa como parte de um acordo que
chegou com a TV Azteca, em 2015. Antes disso, vale ressaltar, a
estrela era contratada da Televisa, que produziu sucessos como “A
Usurpadora” e “A Dona”, seu último folhetim da emissora exibida
no Brasil. Além da residência, Gabriela colocou em 2017 alguns
figurinos emblemáticos pessoais de sua carreira à venda para fãs
no Instagram. Entre os itens, brincos, vestidos e acessórios.

Jojo rebate Val Marchiori:
"Para que viver na arrogância?"
Jojo Todynho não se calou diante
dos comentários feitos por Val Marchiori a respeito de sua aparência. Na
última quarta-feira (28), durante as
gravações do "Programa do Porchat",
na Record, a funkeira rebateu a socialite e, como sempre, aproveitou para
tirar sarro da situação.
"Continuo a mesma coisa, gritando e o c@#$%@. Nada mudou.
Nós vamos morrer, os 'bichos' vão comer o r@#* de todo mundo.
Para que vou viver na arrogância? Não sou melhor que ninguém.
A vida é trem bala, parceiro", disparou a cantora. Para quem não
sabe, a loira havia reprovado o título de 'Musa' recebido pela artista.
"Cada um com seus problemas. Ela saiu na 'Vogue'? Porque eu saí",
ironizou a famosa. Vale lembrar que, no início do mês fevereiro,
Jojo Todynho foi eleita uma das mais bem vestidas do anual baile
da revista de moda. Este ano o tema da festa foi "Divino e Maravilhoso", que exaltou as belezas brasileiras.

Carlos Alberto não convida Silvio Santos
para seu casamento
Prestes a se casar com a médica Renata Domingues, Carlos Alberto de Nóbrega revelou que não convidou Silvio Santos para a festa.
"Silvio não. A função do amigo é não levar problema para o amigo.
Eu conheço o Silvio, sei que ele não gosta. Vou ouvir 'não'. Não preciso ouvir 'não' e nem ele vai precisar dizer 'não'. Então a gente tem
que respeitar", disse o apresentado
ao “Uol”.
O humorista planejava uma cerimônia simples e íntima, apenas
para familiares. Porém, seu mais
novo melhor amigo, Rodrigo Faro,
mudou os planos ao presentear o
famoso com uma megafesta prevista para acontecer em maio.
"Ele vai ser meu padrinho de casamento, até ganhei um presente.
Ele me deu a festa. Eu iria me casar no meu sítio. Só eu, a Renata e
os pais dela, irmãos, meus filhos e netos”, disse.

Mansão de Clodovil vai a leilão pela 2ª vez,
mas não recebe propostas
A mansão que pertenceu ao apresentador e estilista Clodovil Hernandes (1937-2009) foi colocada à venda pela segunda vez, em leilão, mas não houve nenhuma oferta oficial, segundo a representante
legal, a advogada Maria Hebe Pereira de Queiroz.
O terreno com 4.375 metros quadrados, localizado em Ubatuba,
litoral norte de São Paulo, foi oferecido a um valor a partir de R$
900 mil, ou seja, 40% a menos do que o valor real estimado inicialmente, que é de R$ 1,5 milhões.
No leilão, que se encerrou às 14h desta quarta-feira (28), ninguém
formulou um lance oficialmente. Segundo a advogada Maria Hebe,
houve apenas alguns contatos de interessados por telefone.
Agora a equipe deve esperar entre 10 e 15 dias para que esses interessados retornem a ligação e façam a proposta, por escrito. Caso
não retornem, os advogados farão uma petição pedindo ao juiz um
terceiro leilão e pelo lance mínimo ainda menor.
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Inscrições para concurso público da Secretaria de Educação

São oferecidas 16 mil vagas para o cargo de Professor de Educação Básica de
diversas disciplinas e 700 vagas para Especialista em Educação Básica

A

s inscrições começaram dia (26/2), o
candidato interessado em participar do concurso público da Secretaria de
Estado de Educação (SEE)
poderá fazer sua inscrição.
A inscrição deve ser feita no
site da Fundação Mariana
Rezende Costa (Fumarc),
instituição responsável pela
realização do certame, até
às 23h59 do dia 8 de março
deste ano. A taxa de inscrição é de R$ 70.
De acordo com o Edital
SEE Nº. 07/2017, a partir
de 16 de março, o candidato deverá conferir, no
site da Fumarc, através
da Lista das Inscrições
Deferidas, se os dados da
inscrição foram recebidos
e o pagamento processado.
O certame, autorizado
em novembro pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas
Gerais (Seplag), contará
com 16 mil vagas para
o cargo de Professor de

Educação Básica (PEB) de
diversas disciplinas e com
700 vagas para Especialista em Educação Básica
(EEB). As oportunidades
contemplam todas as 47
Superintendências Regionais de Ensino.
“A realização do concurso segue rigorosamente
diretriz política do governo
de fortalecer os alicerces
da estrutura da educação
básica em Minas Gerais,
investindo fortemente em
reverter o quadro de precarização encontrado no
início da gestão. Com base
nas mais de 50 mil nomeações realizadas entre 2015
e 2017, nós já atingimos
um patamar da ordem de
43% de servidores efetivos. Esse concurso vai
nos possibilitar fazer com
que os professores efetivos do Estado tornem-se
maioria, pela primeira vez
em muitos anos”, destaca
o subsecretário de Gestão
de Recursos Humanos

da SEE, Antonio David
Junior. São ofertadas vagas em 848 municípios
mineiros.
Ainda de acordo com
Antonio David, “as nomeações visam a dar estabilidade ao corpo funcional que
atua nas escolas, diretamente ligados ao processo
de ensino-aprendizagem, o
que possibilita às escolas
fortalecerem a elaboração,
implantação e o desenvolvimento de seus projetos
pedagógicos”.
Para as vagas de Especialista, não há distinção de habilitações: os
servidores poderão atuar
como orientadores educacionais, supervisores
ou coordenadores pedagógicos, desempenhando
funções fundamentais na
organização da escola e no
aprimoramento dos processos de ensino. Já os cargos
de Professor abrangem
várias disciplinas como
História, Geografia, Quí-

mica, Física, entre outras,
que compõem o currículo
básico dos anos finais do
Ensino Fundamental e
de todo o Ensino Médio.
Especificamente para esta
carreira, as 16 mil vagas
estão distribuídas entre
848 municípios mineiros,
no universo de 852 municípios que contam com

escolas estaduais.
Etapas
O concurso é dividido
em duas etapas. A primeira
consiste na aplicação das
provas objetivas e a segunda na avaliação de títulos.
As provas objetivas vão
contar com 60 questões de

Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos
didático-pedagógicos e
conhecimentos específicos, e está prevista para
o dia 8 de abril de 2018.
Os candidatos terão como
locais de provas todas as
cidades-sede das Superintendências Regionais de
Educação.

