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SÃO JOÃO DO MANHUAÇU: Uma cidade
melhor está sendo construída
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projeto para contratação de
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recebe visita de professores
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EDITORIAL

A

Nunca na história

o dizer não ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva negando
seu pedido de habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal,
por 6 votos a 5, com direito ao voto minerva da presidente da
Suprema Corte, abriu caminho para a prisão do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, que foi decretada ontem mesmo pelo juiz de
primeira instância, Sérgio Moro, atendendo determinação do Tribunal Regional Federal (TRF-4). Com essa decisão, a frase "Nunca na
história deste País...", de autoria de Lula, serve agora para ilustrar seu
próprio enredo. Em respeito ao cargo ocupado por ele, o magistrado,
num gesto de respeito, determinou que o ex-presidente se apresente,
de forma voluntária, até às 17 horas de hoje (horário de Brasília), à
sede da Polícia Federal, em Curitiba. Além disso, Moro vetou o uso
de algemas "em qualquer hipótese".
Com esse cenário surpreendente, desenhado no final da tarde de
ontem, o líder petista praticamente dá adeus ao sonho de voltar ao
Palácio do Planalto. Por outro lado, se
Fale com a redação
os petistas, em clima de velório, ainda
contato@jm1.com.br choram o enterro de uma candidatura
já condenada, o sentimento de grande
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parte da população brasileira é de alívio
imediato. Com certeza o leitor deve se
lembrar, que em julho do ano passado, em sentença inédita desde que
o país se tornou presidencialista, o juiz federal Sérgio Moro, havia
condenado o ex-presidente a nove anos e seis meses de prisão, por
ter recebido 3,7 milhões de propinas da OAS, no tríplex do Guarujá.
Esta foi a primeira sentença contra o petista por crimes de corrupção
e lavagem de dinheiro no esquema Petrobrás. No entendimento da
força-tarefa da Lava Jato, Lula sempre foi considerado "líder máximo" do esquema sistematizado de corrupção descoberto na Petrobrás
e replicado em outras estatais e negócios do governo federal. Por
meio dos desvios e arrecadação de propinas, o petista teria garantido
a governabilidade de sua gestão e a permanência no poder, com o
financiamento ilegal das suas campanhas e de seus aliados.
Desde que foi condenado por Sérgio Moro, o ex-presidente Lula
vem movendo o mundo para tentar se livrar de uma pena que acabou
sendo ampliada em decisão colegiada de segundo instância proferida
pelo Tribunal Regional Federal. No recente julgamento do Supremo
Tribunal Federal, que durou mais de dez horas, todos os resquícios
do discursos de honestidade de lula que vinha sendo propagado pelos
seu defensores e por ele mesmo, acabou sendo enterrado.
Aliás, a retórica lulista dava a entender que ele era o único dono da
verdade, o paladino da moral, da honestidade e dos bons costumes,
como aconteceu durante um café da manhã com blogueiros, no dia 20
de dezembro de 2016, no Instituto Lula. Na ocasião, o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que: "Se tem uma coisa que eu me
orgulho, neste País, é que não tem uma viva alma mais honesta do que
eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público,
nem dentro da igreja católica, nem dentro da igreja evangélica. Pode
ter igual, mas eu duvido", disse na época.
O que salta aos olhos, como já foi dito aqui, em outros editoriais publicados por este periódico, são as suas declarações de vítima, segundo
ele, de um juiz algoz, perseguidor de gente honesta. Ao afirmar: "Eu,
sinceramente, se, tiver uma decisão que não seja a minha inocência,
sabe? Eu quero dizer para você que não vale a pena ser honesto neste
país. E quero dizer que não vale a pena você ser inocente, porque
ser inocente é você não dar aos acusadores o direito de prova, então,
eles ficam nervosos e vão te acusar mesmo que não tenham provas".
Embora a militância petista insista em afirmar que Lula será um
preso político, na realidade o ex-presidente deve ser, a partir de hoje,
mais um político preso. O que chama a atenção é o fato dele ter sido
o fiel depositário da confiança de milhões de pessoas, e que pela sua
própria prática acabou se tornando um símbolo de imoralidade e
escândalos. Na realidade, até o dia de hoje, "nunca na história desse
país" um ex-presidente da República havia sido preso por corrupção.
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Nossas Esperanças
*Prof. Gilson Alberto Novaes
“Brasileiro vive de esperança”. Já ouviu essa frase?
Desde criança vejo nosso povo acreditando em dias melhores para o
nosso país. Eu também acredito.
Confesso que tem sido muito difícil ultimamente, mas como somos
perseverantes... continuo acreditando!
Ao longo do tempo tenho visto o povo brasileiro colocar esperanças em
homens. A Bíblia nos diz claramente em Jeremias 17:5-6 que é “maldito
o homem que confia no homem”.
Trata-se de um aviso, aos que creem, sobre o perigo de colocar pessoas
no lugar de Deus. É claro que podemos confiar nas pessoas, mas precisamos saber que todos somos falhos e que somente Deus nunca falha! Não
podemos substituir Deus por outras pessoas. A história é repleta de fatos
em que Deus foi desafiado e sabemos bem o que aconteceu.
O brasileiro costuma colocar suas esperanças em “salvadores da pátria”. A história recente nos mostra como foi com Jânio Quadros, com Collor,
com Lula... para ficarmos só com os mais populares. Hoje o povo está à
procura de um salvador da pátria! Incrível, mas a história pode se repetir.
Lamentável.Lembro-me da campanha de Jânio para presidente em 1960.
Num de seus comícios, ganhei uma ampola, dessas de injeção. Dentro, ao
invés de líquido com o remédio, havia uma vassourinha de metal, escrito
por fora: “remédio para o Brasil”. Eu achava lindo. Até pouco tempo eu a
tinha guardada. Criança ainda, foi meu pai quem me explicou: “é que o
Jânio diz ter o remédio para o Brasil e diz que é uma vassoura, para varrer
a sujeira do país”. Talvez tenha sido aí o início do meu gosto pela política.
Tinha até uma musiquinha: “Varre, varre vassourinha – varre, varre a
bandalheira. O povo está cansado, de sofrer desta maneira. Jânio Quadros
é a esperança, desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza, de um
Brasil moralizado. Vá nessa meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos
vencer com Jânio! ”A esperança durou oito meses. Jânio renunciou em
agosto de 1961.
Tivemos a pausa democrática pela ditadura militar, embora não faltasse

os que confiavam nos generais.
Em 1989 chegamos pela primeira vez de volta às urnas com o povo para
eleger um presidente. De novo o povo acreditou num homem, sem lembrar
dos ensinos bíblicos. Fernando Collor de Mello, um jovem de boa fala,
postura altiva, falava o que o povo queria ouvir. Dizia que iria acabar com
os “marajás” e de um futuro sem os riscos de experiências esquerdistas
fracassadas na Europa. Contrapunha o PT de Lula na época. Foi eleito.
Governou dois anos (90 a 92) e, para não sofrer “impeachment”, renunciou antes. Foi sucedido pelo seu vice, Itamar Franco (1992-95) que
lançou seu ministro Fernando Henrique Cardoso como candidato. Eleito,
governou por oito anos (1995-2002), sem ser essa figura de salvador da
pátria, embora seja no reino tucano, o de maior bico.
Depois de três derrotas, reaparece o novo salvador da pátria: Luiz Inácio
Lula da Silva. Sua musiquinha dizia: “É a gente junto, Lulalá...” Lembram?
A confiança do povo, de novo colocada num homem. Governou por dois
mandatos, de 2003 a 2010 e é tido até hoje, como essa figura que salvou
a pátria. Salvou? Em 2010 elegeu sua sucessora Dilma Roussef que
governou o país de 2011 a 2016,quando foi cassada. Também era tida
como salvadora da pátria, ou pelo menos continuadora do trabalho do
salvador. Não deu certo. Afastada do cargo, deu origem a que seu vice,
eleito junto com ela, pudesse assumir a presidência. Assumiu. Estamos
vendo no que dá confiarmos em homens (ou mulheres).
A confiança do brasileiro não pode estar numa pessoa que não seja
Deus.Há 57 anos – para ficar historicamente mais próximo, já tínhamos
um candidato que queria “varrer a bandalheira” e ser a “esperança do povo
abandonado”. Depois veio outro que queria acabar com os “marajás” (funcionários públicos que ganhavam muito...). Parece piada se compararmos
com o que vemos hoje. Depois, aquele que dizia que “é a gente junto...”.
E o povo acredita! E vota! E sofre. E vota de novo!
O especialista está disponível para comentar o assunto. Para acioná-lo
basta encaminhar a solicitação para o e-mail: imprensa@mackenzie.br.
*Gilson Alberto Novaes é Professor de Direito Eleitoral na
Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie-campus Campinas e Coordenador Acadêmico do Centro de
Ciências e Tecnologia.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Protesto fechou a MG-111
na tarde de quinta

Um protesto chamou a atenção no final da tarde de quinta-feira,
05/04, no trecho da MG-111, na saída de Manhuaçu para Simonésia.
Além da enorme quantidade de buracos, a cobrança é por colocação
de quebra-molas.
Populares fecharam a rodovia nos dois sentidos para reivindicar a
instalação de redutores de velocidade (quebra-molas).
Segundo a PM Rodoviária, Misrael Patrício de Oliveira, informou
que o intuito deles não era causar tumultuo, apenas querem que sejam
construídos os redutores para evitar acidentes.
No ato, eles reivindicaram também rede de esgoto e água, luz
elétrica e iluminação da via, que é de competência do município.
Após diálogo e orientação ao líder da manifestação, ele se dispôs
a procurar a sede do DEER em Manhumirim para apresentar sua
reivindicação quanto à construção dos “quebra molas”, bem como
foi orientado também a procurar a Prefeitura de Manhuaçu e o SAAE
para as demais reivindicações.
No entanto, apesar da proposta, há expectativa de novas manifestações e até o bloqueio da rodovia novamente.

Vereadores participaram de Seminário
sobre projetos e ações municipais
O Presidente da Câmara de Manhuaçu,
Jorge Augusto Pereira
“Jorge do Ibéria” e os
vereadores Cabo Ferreira e Elenilton Martins
e o vereador Lucinho
Bárbara, da Câmara
de Santa Margarida,
participaram do 124°
Seminário Brasileiro de
Prefeitos, vice-prefeitos
e Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos,
Secretários e Assessores Municipais, promovido pelo Instituto
Tiradentes, em Belo Horizonte.
O seminário teve sua realização nos dias 22 e 23 de março,
sendo acompanhado pelos vereadores e contou com palestras e
debates sobre temas de interesse dos municípios.
Na abertura do evento, o Deputado Estadual Cabo Júlio falou
aos presentes sobre os “Desafios da Segurança Pública no Brasil
e a Situação nos Municípios”. Em seguida, o ex-secretário de
Estado de Saúde e deputado estadual Dr. Antônio Jorge falou
sobre os impactos da Crise Económica na Saúde Pública dos
Municípios.
Durante a tarde, as palestras tiveram como tema as políticas
de incentivo para atração de empresas e geração de empregos e
renda, inclusive apontando projetos e propostas que podem ser
realizadas pelos municípios e Câmaras Municipais. O palestrante
foi o Dr. Guilherme Lucas Moreira Dias de Almeida
O Desembargador Dr. Rogério Medeiros fechou o primeiro
dia falando sobre os desafios da Justiça Eleitoral e respondeu a
questionamentos dos vereadores e prefeitos sobre as principais
mudanças na legislação eleitoral.
No segundo dia, a palestra com a Dra. Ivania Moraes Soares
abriu a programação demonstrando a importância do planejamento no setor público, começando por projetos bem elaborados
para captação de recursos.
O encerramento foi com o tema o Cenário Político e Económico Brasileiro com o Deputado Federal Fábio Ramalho.

Prefeitura renova canteiros no Bairro
São Vicente
Situada às margens da BR-262, no Bairro São Vicente, a Praça
José Ambrósio Ferreira (Zezão) está sendo embelezada com o traba-

lho dinâmico realizado
pelo SAMAL (Serviço
Autônomo Municipal
de Limpeza Urbana),
e, em breve.
Na manhã de quinta-feira, 05, a Prefeita
Cici Magalhães visitou
o local, acompanhada
do Engenheiro Thalles
Cândido (Secretaria de
Obras) e do Vereador Adalto de Abreu – que havia solicitado este
serviço à Prefeitura, por meio de Proposição Indicativa apresentada
na Câmara Municipal.
A praça que permeia o bairro e a rodovia possui grande movimentação de pedestres e motoristas, tanto moradores de Manhuaçu quanto
viajantes em trânsito pela pista que dá acesso à capital capixaba.
A Prefeita Cici também anunciou que o ponto de ônibus ali existente
será melhorado e ampliado, entre outras melhorias para o bem-estar
da população, especialmente as famílias que residem no bairro e nas
proximidades.

PSB anuncia filiação de Joaquim
Barbosa, ex-presidente do Supremo
Tribunal Federal
Ele foi relator do processo do mensalão. Em julho, PSB define se terá
candidato a presidente. Partido diz que
Barbosa deve viajar pelo país e espera
que apareça em pesquisas eleitorais.
O ex-ministro do STF Joaquim Barbosa chega à corte do TSE para acompanhar da plateia o 3º dia do julgamento
da chapa Dilma-Temer em Brasília, em
2017 (Foto: Ueslei Marcelino/Reuters).
O ex-ministro do STF Joaquim Barbosa chega à corte do TSE para acompanhar
da plateia o 3º dia do julgamento da
chapa Dilma-Temer em Brasília, em 2017 (Foto: Ueslei Marcelino/Reuters)
O Partido Socialista Brasileiro (PSB) anunciou que o ex-presidente e ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal
(STF) Joaquim Barbosa, se filiou à legenda na noite de sexta-feira (6), em São Paulo.
Conforme o PSB, Barbosa se filiou para iniciar a discussão,
dentro do partido, de uma possível candidatura à Presidência da
República. O PSB vai definir em julho, durante convenção, se
terá ou não candidato próprio ao Palácio do Planalto.
Segundo a assessoria do PSB, Barbosa deve começar a viajar
pelo país, e o partido espera que o nome dele passe a constar
das pesquisas de intenção de voto.
Haverá um ato público de filiação, informou a assesoria, em
data ainda não definida. No ato de assinatura de filiação, na noite
desta sexta (6), o presidente da legenda, Carlos Siqueira, elogiou
a trajetória de Barbosa.
"Ele deixou sua marca pessoal de firmeza e independência,
e, ao colocar em discussão na corte pautas progressistas contribuiu para um significativo avanço civilizatório da sociedade
brasileira”, afirmou.
Indicado para ministro do STF pelo ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, Barbosa permaneceu no STF de 2003 a 2014, e
assumiu a presidência da Corte entre 2012 e 2014.
Relator do processo do mensalão, levou o caso a julgamento
em 2012 com voto pela condenação da maioria dos acusados.

Rede lança pré-candidatura de Marina
Silva à Presidência da República
A Rede Sustentabilidade lançou
oficialmente no sábado (7) a pré-candidatura da ex-senadora e ex-ministra Marina Silva à Presidência
da República. A pré-candidatura de
Marina foi aprovada no congresso
nacional do partido.
Ainda não há definições sobre
chapa e coligações, que serão feitas
na convenção partidária prevista
para o final de julho.
Em seu discurso, Marina lembrou
que é a terceira vez que se coloca
como candidata à Presidência e que o momento político do Brasil
torna sua decisão necessária.
“Nunca foi tão necessária a decisão de estar aqui hoje, pelo
momento que estamos vivendo. Momento que não é de celebração, mas de tristeza por um lado. Um ex-presidente da República,
que poderia estar apto para fazer o que quisesse na política, estar
sendo interditado pela Justiça por erros que cometeu”, disse.

Vaza áudio de voo de Lula: "Manda
este lixo janela abaixo aí"

As últimas horas mostraram a extensão e a força da
doença que castiga o Brasil, o
antipetismo que espalha ódio
e subtrai ao país qualquer
possibilidade de pacificação
política no médio prazo. “Leva
e não e traz nunca mais”, disse
possivelmente um operador de voo ao piloto que conduzia o
ex-presidente Lula no avião da Polícia Federal para Curitiba.
Este áudio foi divulgado pelo portal R7, mas o JB teve acesso a
outro, em que uma voz masculina diz: “manda este lixo janela
abaixo aí”. A Força Aérea Brasileira, responsável pela aeronave,
confirmou a gravação divulgada pelo R7, mas não informou se
irá investigar e identificar os responsáveis por impropriedades
tão graves numa operação de alta responsabilidade.

Lula na cadeia é maior
vitória da Lava-Jato
A prisão do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que
se entregou no início da noite
de ontem à Polícia Federal, em
São Paulo, é a mais emblemática da Operação Lava-Jato, que
se desenrola há quatro anos e já
prendeu políticos importantes,
como o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (MDB-RJ) e
o ex-governador do Rio Sérgio
Cabral (MDB-RJ), e ainda os
ex-ministros dos governos Lula
e Dilma José Dirceu e Antônio Palocci e os empresários
Marcelo Odebrecht e Eike Batista. A prisão do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que se entregou no início da noite de
ontem à Polícia Federal, em São Paulo, é a mais emblemática
da Operação Lava-Jato, que se desenrola há quatro anos e já
prendeu políticos importantes, como o ex-presidente da Câmara
Eduardo Cunha (MDB-RJ) e o ex-governador do Rio Sérgio
Cabral (MDB-RJ), e ainda os ex-ministros dos governos Lula e
Dilma José Dirceu e Antônio Palocci e os empresários Marcelo
Odebrecht e Eike Batista.

Bolsonaro comemora mandado
de prisão contra Lula

Bolsonaro comemora mandado de prisão contra Lula “Eu
comemoro o resultado não pela derrota do Lula, mas pela vitória da Justiça. Afinal de contas, esse cidadão cansou de errar”,
disse o pré-candidato a presidente. O maior rival de Lula na
eleição presidencial deste ano, segundo pesquisas divulgadas,
o pré-candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) decidiu se
pronunciar sobre o mandado de prisão do líder petista. Bolsonaro
disse comemorar a determinação do juiz federal Sérgio Moro.
“Eu comemoro o resultado não pela derrota do Lula, mas pela
vitória da Justiça. Afinal de contas, esse cidadão cansou de
errar e colocar o Brasil nessa situação em que nos encontramos
no momento”, alfinetou. Segundo Bolsonaro, Lula errou em
diversas áreas quando estava no comando do país. “No tocante
à economia, ao desgaste dos valores familiares, uma política
externa voltada com um viés ideológico, a violência crescente
e um desemprego assustador”, declarou. O presidenciável falou
que foi dada uma resposta, nessa quinta (5), com o mandado. “A
prisão ou não dele é uma questão de Justiça”, ressaltou.
Ele desconversou ao falar sobre um novo panorama o beneficiando com a possibilidade de Lula não estar no pleito. “Eu não
posso falar em uma possível campanha minha até porque não
sou candidato ainda, nós temos que ver no que reflete no tocante
ao Brasil. Eu acho que a resposta da Justiça no dia de ontem foi
positiva para um futuro candidato que quer levar o Brasil a sério
a partir do ano que vem”.
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

"mente doentia"

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Lava Jato, afirmou em vídeo que o juiz federal Sérgio Moro, que
decretou a ordem de prisão na quinta-feira, 5, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, possui uma “mente doentia”

BRASILEIRO PAGA 3 MIL ASSESSORES
PARA SENADORES
Os 81 senadores têm, atualmente, 3.277 assessores contratados sem concurso ou vínculo com o serviço público e
pagos com o dinheiro do contribuinte. São 1.375 comissionados e 299 terceirizados lotados nos gabinetes das excelências em Brasília e 1.603 aspones nos “escritórios de
apoio” dos parlamentares nos Estados. O número de boquinhas nos gabinetes equivale a mais da metade dos 6.070
servidores do Senado.
SÃO EMPRESAS
Em média, cada senador tem 41 empregados à disposição.
É mais que a maioria das empresas brasileiras. E o contribuinte banca os salários.
CAMPEÃO
O maior “empregador” é o senador João Alberto Souza
(MDB-MA), que emprega 82 assessores e quatro terceirizados em seus gabinetes.
TAPA NA CARA
O senador Hélio José (Pros) tem 80 servidores. São 40 no
gabinete em Brasília e outros 40 lotados no escritório de
apoio... em Brasília.
NÓS PAGAMOS
O gasto anual do Senado com o pagamento de salários e
benefícios supera R$ 3,3 bilhões. Cada um custa, em média, R$ 550 mil anuais.
LULA DEVE MANTER ‘PRIVILÉGIOS’
DE EX-PRESIDENTE
O petista Lula desfruta de prerrogativas de ex-presidentes
brasileiros, assim como qualquer outro ex-mandatário vivo.
Têm direito a equipe de seguranças, assessoria, carros e
ajuda de custos com combustível e saúde, por exemplo. Essas benesses oferecidas pelo estado brasileiro devem ser
mantidas, já que precisariam ser retiradas ou suspensas
pelo juiz sentenciante, Sérgio Moro, na 13ª Vara Federal de
Curitiba.
PROMESSA É DÍVIDA
O Palácio do Planalto não se manifestou sobre o assunto.
Disse que a área jurídica da Presidência deve ter posicionamento nesta 2ª-feira (9).
R$1 MILHÃO POR ANO

BANDIDOS À SOLTA
Delinquentes com bandeiras do PT e MST emporcalharam
com tinta vermelha a fachada do prédio onde mora a ministra Cármen Lúcia, em BH. Ignorantes, ainda cometeram
erros grotescos nas pichações.
O OUTRO MALUF
Lula dominou as atenções, mas preocupa o estado de saúde de Paulo Maluf (PP-SP), internado na tarde de sexta (6)
no hospital Sírio- Libanês com quadro de pneumonia, atrofia
e câncer de próstata.
ORDEM ERA PARA POLÍCIA
O prazo estipulado pelo juiz Sérgio Moro para Lula se apresentar na cadeia era, na verdade, uma ordem para os policiais. Lula deveria permanecer livre até as 17h. A partir de
então, virou assunto de polícia.
FÉ DE OCASIÃO
Aflorou subitamente na sexta (6) a religiosidade do petista Lula, que negociou se entregar à Polícia Federal apenas
após uma missa em homenagem ao aniversário de Marisa
Letícia, que faria 68 anos.
TRIBUNAIS DE PASSAGEM
Ao votar pela rejeição do habeas corpus do petista Lula, Alexandre de Moares divergiu de Gilmar Mendes e sentenciou:
“Não se pode transformar tribunais de primeira instância em
tribunais de passagem”.

...esqueceram dos acréscimos do juiz, no jogo de ontem.
PLANALTO NÃO SABE SE
MANTÉM MORDOMIAS DE LULA
A Presidência da República ainda não sabe o que fazer com
as prerrogativas de ex-presidente de Lula, agora que sua prisão foi decretada. As regalias incluem carros oficiais, auxílio-moradia, assessores, segurança pessoal e uso ilimitado de
cartão corporativo. A Secretaria de Comunicação informou
que a consulta, encaminhada à área jurídica do Planalto.
HOMEM DO MILHÃO
Os privilégios de Lula custam mais de R$ 1 milhão por ano.
Ele também tem direito a passagens aéreas e até a assistência à saúde.
MADAME
GASTADORA
O maior gasto de um
ex-presidente em um só
ano, sem surpresa, é o
de Dilma Rousseff (PT)
em 2017: mais de R$1,4
milhão.

MANUTENÇÃO MOMENTÂNEA

IGNORAR A LEI É SUA VIDA
O ex-presidente que ignorou a lei e desobedeceu a ordem
judicial de se apresentar à cadeia às 17h de sexta, de forma
arrogante, é o mesmo que ignorou a lei e chefiou o maior
esquema de corrupção da História.
PRAGMATISMO
A internet não perdoa. Na noite desta sexta (6), usuários
das redes sociais sugeriram à Polícia Federal que, em vez
de levar Lula embora, poderiam simplesmente passar um
cadeado na porta do sindicato.
OITO ANOS? É POUCO
Podem pegar cadeia de 8 anos o ex-vereador Manoel Marinho (PT) e o filho Leandro, capangas que espancaram
covardemente um homem de 57 anos, operado com traumatismo craniano. São “seguranças” do Instituto Lula e do
senador porralouca Lindbergh Farias (PT-RJ).

Há muitos anos aconteceu em Salvador um episódio que a todos
nos deixa desconsolados.
Um médico, desses que fizeram da medicina apenas ganha-pão
e não missão humanitária, recusou-se terminantemente a atender
a uma criança que havia sido atropelada. A recusa devia-se ao fato
de que a clínica era particular, propriedade do tal médico. Para
interná-la ali, era preciso que alguém assumisse as despesas, mas
não foi possível contatar a família ou parentes.
O tempo foi passando, e o impasse não se resolvia. Sem receber
de imediato os cuidados médicos necessários, a criança foi então
levada para um hospital público, aonde chegara debilitada, vindo
a falecer.
Quando a família foi finalmente localizada e informada é que a
história toma contornos de tragédia grega: a menina acidentada era
filha do mesmo médico que se recusara a dar atendimento. Por ter
colocado o lucro em primeiro lugar, o pai deixou de prestar socorro
à própria filha. Teria salvado a filha? Talvez sim, talvez não. Mas
se tivesse afastado de si o materialismo e socorrido a filha, pelo
menos não teria de carregar para sempre a culpa de nada ter feito.
Dos embates que Jesus travou com os líderes religiosos do seu
tempo nos ficou a lição máxima de que a vida humana vale incomparavelmente mais que bois, jumentos (Lc 13.15, 16; Lc 14.5) e o
mundo inteiro. Na parábola do samaritano generoso, Jesus deixou
evidente que o bem deve ser feito ao outro, mesmo que o outro
seja o nosso maior inimigo (Lc 10.30-37).
A bondade de Jesus surpreendia e superava os padrões morais dos
homens. Mesmo entre os gregos, a quem o mundo ocidental deve
muito de sua formação intelectual, havia filósofos como Zenão, o
patriarca do estoicismo, que atacavam o sentimento de generosidade, porque esse sentimento “perturbava a sua serenidade interior”.
Jesus, não apenas deixou-se perturbar, mas a si mesmo se entregou
pelo nosso eterno bem-estar. Não há exemplo maior de bondade!

PENSANDO BEM...

A média de gastos do contribuinte brasileiro com o ex-presidente Lula, entre custos, salários etc., é de mais de R$ 1
milhão por ano.

Mesmo preso, carros, seguranças e custos de Lula devem
ser mantidos por enquanto, já que a sentença (ainda) não
prevê a retirada.

Bondade incomparável

FINGE QUE NÃO EXISTE

A felicidade cura!
Sentir-se bem e feliz tem grande influência sobre a saúde
Existem certas coisas que todo mundo quer: ser feliz, bem-sucedido
e ter o controle da própria vida – esses são desejos universais. Para
quem tem diabetes, ter um espírito alegre e confiante torna bem mais
fácil a tarefa de manter o controle sobre a própria saúde.
Manter uma postura otimista e positiva diante da vida tem se mostrado muitas e muitas vezes eficaz em reduzir os hormônios do estresse
que elevam a glicemia e provocam o acúmulo de gordura abdominal,
ativar um sistema imunológico preguiçoso e até reduzir o risco de doenças cardiovasculares – a principal causa de morte entre os diabéticos.
Até os médicos já reconhecem que ser feliz é a chave para se manter
saudável. Em uma pesquisa, 100 médicos foram questionados sobre o
que era preciso fazer para ficar longe dos problemas de saúde. Algumas
respostas foram surpreendentes:
“Acreditar em algo bom.”
“Controlar o estresse e se divertir com os amigos.”
“Desenvolver o seu próprio potencial.”
“Comer menos, se exercitar mais e se divertir.”
“Amar aqueles que estão ao seu lado – cônjuge, filhos, família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, membros da comunidade.”
“Alcançar o equilíbrio na vida.”
“Exercitar-se todos os dias, manter uma alimentação balanceada,
cultivar relacionamentos sociais e pessoais significativos e escolher um
trabalho que seja importante para você.”
“Encontrar um sentido na vida.”
Adaptado de Reverse Diabetes – Seleções do Reader’s Digest

A Secretaria-Geral da Presidência, que gerencia as regalias
do ex-presidente, não quer comentar o assunto antes de parecer jurídico.
UM EX CARO DEMAIS
O ex-presidente petista, agora apenado por corrupção, gastou mais de R$7 milhões do contribuinte com suas regalias.
CENTRAL SINDICAL LONGE DE LULA:
‘JUSTIÇA É PARA TODOS’
Menos de 24h após a ordem de prisão do ex-presidente
Lula, parte do movimento sindical, que um dia ele já liderou,
bateu em retirada. A CSP Conlutas, Central Sindical e Popular, que está à esquerda da CUT no espectro ideológico, foi
a primeira a anunciar que não participaria dos atos contra a
prisão. Em nota, a central sustenta que “a justiça deve ser
feita para todos”, principalmente para quem “esbanja dinheiro público”.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Câmara de Manhuaçu aprova projeto
para contratação de servidores da
educação e recebe visita de professores

A

Câmara de Vereadores de
Manhuaçu aprovou cinco
projetos de lei, um projeto
de resolução, moções, requerimentos e indicações, durante
reunião ordinária presidida por
Jorge Augusto Pereira “Jorge do
Ibéria”, na noite de quinta-feira,
05/04. O Legislativo também
recebeu a visita do Sind-UTE
em que a Presidente Fani Hott
falou em nome dos professores
obre a greve da rede estadual.
Consultores também abordaram
a regularização fundiária para o
município.
Durante a sessão, o vereador Elenilton Martins fez um
desabafo sobre o andamento
de algumas obras nos distritos.
“O patrolamento das estradas
está um pouco atrasado, mas é
devido as chuvas. Sabemos que
a Prefeita Cici está colocando
máquinas em toda região, mas de
pouco a pouco as coisas vão se
acertando. Minha reclamação foi
sobre o patrolamento no Córrego
dos Romão, em Manhuaçuzinho,
onde alguns lugares ficaram
sem fazer, então acho que isso
não é justo. Temos que patrolar
as estradas principais e vicinais
porque todos os moradores merecem estas melhorias”, comentou
o vereador.
APROVADOS
Aprovado projeto de lei de
autoria do Poder Executivo que
define obrigação de pequeno
valor atendendo ao disposto nos
§§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada
pela Emenda Constitucional nº
62/2009. Trata-se da definição
de obrigações de pequeno valor
para o pagamento direto, sem
precatório, pela Fazenda Pública
Municipal, para que o município tenha condições de quitar
eventuais dívidas decorrentes
de decisões judiciais, sem que,
com isso, comprometa serviços
públicos essenciais.
Aprovado projeto de lei de
autoria do Poder Executivo
que autoriza o parcelamento de
valores relativos a ressarcimento
à Fazenda Pública Municipal.
O projeto tem como objetivo
oportunizar o pagamento parcelado do valor a ser ressarcido,
bem como buscar a ampliação
da receita própria do município
com vistas a amenizar os efeitos
da crise financeira.
Aprovado projeto de lei de
autoria do vereador Paulo Altino
que proíbe a interrupção do tráfego de veículos nas vias públicas
em Manhuaçu, em função de
realização de eventos públicos
ou privados, nos dias e horário
específicos.
Aprovado projeto de lei de
autoria do vereador Giovanni
Mageste que modifica parcialmente o Artigo 1º da Lei Municipal 2.069, de 1º de setembro de
1997. O projeto altera a extensão
de ruas no Bairro Alfasul.
Aprovado projeto de lei de
autoria do Poder Executivo que

altera dispositivo da Lei nº 3.669,
de 20 de fevereiro de 2017.
Trata-se do aumento da contratação temporário de professor
PI, servente escolar e monitor
em até 20 vagas.
PROJETO DE
RESOLUÇÃO
Aprovado projeto de resolução de autoria do vereador Ze
Rulinha que concede o Diploma
de Bom Exemplo ao senhor José
André Batista.
REQUERIMENTOS
José Geraldo Damasceno, Berenice Maria Ferreira de Souza,
José Ferreira da Silva e Rogério
Filgueiras Gomes
Requerem da Prefeitura de
Manhuaçu destinação da área
onde seria construído o presídio
no Distrito de Ponte do Silva,
para instalação da sede própria
do IF Sudeste MG – Campus
Manhuaçu, considerando a localização e condições do terreno
que podem atender as exigências
para viabilização do projeto
de construção da unidade do
Instituto Federal no Município,
conforme matéria publicada
no Jornal Tribuna do Leste em
25/03/2018.
Adalto de Abreu Cavalcante
Requer da Prefeita Municipal
informações sobre o início ou
previsão das obras solicitadas
através de indicações do Vereador Adalto de Abreu Cavalcante.
Rodrigo Júlio dos Santos
Requer da Secretaria Municipal de Ação Social relação com
o nome de todos os alunos que
foram contemplados com a bolsa
de estudo nas duas IES, haja vista
que o período de inscrição terminou no dia 28/02/2018.
Requer da S.Exa a Prefeita
Municipal, bem como aos Diretores das Autarquias Municipais
SAAE e SAMAL, para que,
no prazo regimental prestem
as informações, juntando a documentação que entenderem
necessárias a dar supedâneo e
comprovação às suas respostas
no tocante ao assunto da existência ou não de um serviço
de controle no uso da frota? Se
positivo, como é exercido.
MOÇÕES
José Geraldo Damasceno
Pelo falecimento da Professora Gislaine Martins Pires Knupp
(Gisa Knupp) em 25/03/2018,
ex-diretora da E.E. Antônio Welerson, E.E. Salime Nacif e E.E.
Dr. Eloy Werner.
Rorigo Júlio dos Santos
Moções de Reconhecimento
A Sra. Maria Prata Caldeira
Pena pela contribuição literária
através do lançamento do Livro:
Memórias da Minha Vida.
Ao Administrador Rodrigo
Gomes Teixeira.

Ao trabalho do Ambientalista
Eduardo Bazem e da AMA (Associação dos Amigos do Meio
Ambiente) que completam em
2018 31 anos de existência.
INDICAÇÕES
Cléber da Penha Benfica
Indica a reforma geral da quadra poliesportiva do Bairro Engenho da Serra, com melhorias
e revitalização do alambrado,
piso, telhado, pintura, banheiros,
iluminação etc.
Antônio Aparecido Viana
Reivindica a manutenção e
melhorias com a troca de luminárias queimadas dos refletores
da quadra poliesportiva do Bairro
Petrina.
Solicita a construção de uma
Praça para lazer no inicio do
Bairro Nossa Senhora Aparecida.
Elenilton Martins Vieira
Solicita a colocação de 10
manilhas nº 060 com ferragem
ou um sistema de drenagem com
pedra marroada na estrada principal de Palmeiras, próximo à
propriedade do Sr. Romeu Flank.
Solicita o calçamento da atual
rua Projetada que liga as ruas
Alcides Cândido de Oliveira à
rua Santo Antônio, no distrito de
Palmeiras do Manhuaçu.
Solicita que seja feita uma
obra para ampliar / alargar a
capacidade de tráfego na ponte
de acesso ao distrito de Palmeiras
do Manhuaçu, na rua Francisco
Romualdo de Aquino, ao lado do
Bar do Dim.
José Ferreira da Silva
Indica a construção de rede
pluvial em frente ao posto de
saúde de Vila Formosa.
Reivindica a construção de
rede pluvial paralela à BR-262,
em frente à Engelmig e galpões
situados em lados opostos da
rodovia, Bairro Ponte da Aldeia.
Indica a colocação de corrimão na escadaria da Rua José
Felício Gomes, Bairro Engenho
da Serra.
Rodrigo Júlio dos Santos
Indica a reforma da Escadaria
da Petrina localizada na subida
do ponto de ônibus, ao lado do
antigo Barrancos Bar, considerando a importância do acesso
fácil para moradores e visitantes
que se deslocam do centro para
o Bairro Petrina.
Solicita a reforma da escadaria
na viela 2 da rua José Bertolace
de Barros no bairro santa Terezinha.
Solicita a adequação com
colocação de concreto nas duas
escadarias com inserção de corrimão em frente ao Cemitério
Municipal que dão acesso a Rua
da Paz.
José Geraldo Damasceno
Reivindica a colocação de
luminárias na Avenida Gésio
Carlos da Silva, próximo à unidade do ESF, em Vila Formosa.

Solicita a reabertura da antiga
estrada de acesso à torre da
Taquara Preta, passando pelo
Distrito de Ponte do Silva, com
o objetivo de fomentar o Turismo
Ecológico.
Gílson César da Costa
Solicita o aluguel de imóvel
(casa ou salão) para servir de
capela velório para atender a
comunidade do Distrito de Vilanova, com o objetivo de dar
conforto às pessoas, respeitando
a memória de seus familiares,
destinando um local adequado
e público para que os moradores
possam velar seus entes queridos.
Juarez Cléres Eloi
Solicita a colocação de manilhas, sendo que 06 nº 0,40 próxima a propriedades do Sr. Márcio
do Vanir, 05 de 0,40 próximo a
propriedade do Sr. Ari na estrada
do córrego do Raposo e 10 de
0,60 no córrego Malaquias, ambas no Distrito de São Sebastião
do Sacramento.
Solicita fazer as vigas e bater
laje na ponte próxima a propriedade do Sr. Narciso no Distrito
de Dom Corrêa.
Adalto de Abreu Cavalcante
Solicita a reforma da Escola
Municipal Nossa Senhora das
Graças, Córrego do Barreiro.
Vantuil Martins da Silva
Solicita construção de calçamento da Rua Nossa Senhora
Aparecida, Distrito de Dom
Corrêa.
Solicita fazer uma retirada
d’água com 29 manilhas nas estradas do córrego santa Catarina
em dom correia.
Solicita as seguintes manilhas
nas obras que estão sendo feitas
no córrego dona Manuela, em
Palmeirinhas: 8 MANILHAS
0,60 perto da casa do senhor
Rogério Munis de Souza;
15 manilhas 0,40 e 3 manilhas
0,100 perto da casa do senhor
Manuel Pereira da Silva.
10 manilhas 0,100 sendo próximos a casa do senhor Jose Jacó
neto e Antonio Carlos. Ambas as
manilhas em uma só obra.
Giovanni Magete Hott
Solicita calçar ou asfaltar a
Rua Helder Fernandes Rodrigues, antiga Rua Reduto, como
também colocar um poste de

iluminação no final da mesma
rua, nesta cidade.
Solicita fazer o patrolamento
bem como o calçamento da via
pública que dá acesso a APAC.
Solicita da Prefeita Municipal
entrar em contato com setor
competente para que coloque
redutores de velocidade e de
sinalização no via pública que dá
acesso a APAC. Esta solicitação
é dos professores da Escola Estadual São Vicente de Paulo que
ministram aulas na APAC.

Berenice Maria Ferreira
de Souza
Solicita a liberação 15 manilhas para colocação na estrada
do Córrego dos Borel, Ponte do
Silva em frente à residência do
Sr. Vanderlei.
Solicita 15 manilhas para
colocação na estrada principal
do Córrego do Palmital em
frete a casa da Dona Maria
José.
Solicito o calçamento da Rua
Wilson Silva, Bairro São Jorge.
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São João do

Uma cidade melhor e

A

atual administração de
São João do Manhuaçu, com os gestores
Sérgio Camilo e Zé Braz,
tem transformado a história
do município, trazendo inovações, melhorias e beneficiando toda a população.
Em 1 ano e 4 meses de
administração já é possível
ver a evolução em várias
áreas da cidade: novas aquisições para a frota municipal,
novos projetos e programas
na Assistência Social, uma
Educação mais participativa e inclusiva, um setor de
obras atuante e presente e
principalmente uma Saúde
de qualidade, com médicos
atendendo a população 24
horas, atendimento que nunca na história do município
houve.
“Estamos trabalhando
muito, sempre na busca por
recursos, por parcerias e programas que possam melhorar
a qualidade de vida de cada
cidadão sanjoanense. Eu e
toda a equipe que trabalha
comigo, em todos os setores,
não medimos esforços para
conseguir que o progresso e
o desenvolvimento cheguem
a São João do Manhuaçu,
trabalhamos nos finais de
semanas, viajamos para conseguir projetos para atender
a cidade, enfim, estamos
fazendo tudo que está ao
nosso alcance para ver nosso
município prosperar e crescer, a cidade e a população
merecem.” destacou o Prefeito Sérgio Camilo.
Veja um pouco do que foi
realizado em cada área pela
atual administração:
Saúde
A administração do Prefeito Sérgio Camilo e do Vice
Zé Braz está investindo muito em saúde, prova disso são
os novos projetos, programas
e campanhas que são realizados constantemente por todo
o município.
Mas, a maior realização foi
à implementação do PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS,
médicos atendendo durante
os 07 dias da semana no
nosso município, atendendo
a todos na UBS Amado dos
Santos.
Capacitações e a valorização dos profissionais com
cursos, reuniões e confraternizações são realizadas

constantemente para que os
serviços prestados aos pacientes sejam cada vez mais
humanizados.
Obras de revitalização e
reformas foram realizadas
em vários PSF’s, entre eles os
postinhos dos córregos Bom
Jardim e Jatobá e no distrito
de Pontões.
Em Pontões, uma Academia de Saúde ao ar livre foi
instalada para que a população tenha acesso não somente a atividade física, mas,
também um local de lazer e
encontro para os moradores.
A academia de saúde de
São João do Manhuaçu,
prédio este que estava abandonado e que nunca foi utilizado para sua finalidade,
também está sendo reformado e adequado para que, em
breve, receba alunos para
a realização de exercícios
físicos.
Além disso, ações da vigilância sanitária, como a
vacinação de cães e gatos por
todo o município e o uso do
pulverizador para combater
a proliferação de mosquitos
que podem causar doenças,
entre eles o da dengue, são
constantes e batem as metas
impostas pela regional de
saúde.

Novos veículos adquiridos Carro Assistencia

Novos veículos adquiridos - Vigilancia

Novos veiculos adquiridos

Novos veículos para atender a população sanjoanense

Acadêmia de saúde

Aniversário de 25 anos

Campeonato café

Campeonato truco

Formandos

Capacitação bombeiros

Concurso de café

Copa Asvale

Desfile 7 de Setembro

Diversos eventos

Equipe vigilância sanitária

Escolas reformadas

Transporte
Após assumir a Prefeitura
Municipal de São João do
Manhuaçu o Prefeito Sergio
Camilo e sua equipe perceberam que era preciso renovar
com urgência a frota municipal, pois a que foi herdada
estava sucateada, precisando
de reparos e muitos veículos
sem nenhuma condição de
uso.
Por isso foi através de
convênios, de economia com
recursos próprios e aplicando o dinheiro público de
forma segura e sábia que 09
veículos já foram entregues
a população sanjoanense,
pela administração atual.
São eles:
• Uma Van para atender
a saúde,
• Uma ambulância para
atender a saúde;
• 03 novos gols;
• Um Corola, para o gabinete;
• Um Etios, para o Departamento de Assistência
Social;
• Uma Strada, para a Vigi-
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o Manhuaçu

está sendo construída
lância Sanitária;
• Uma viatura, para o Destacamento de Polícia Militar.
Assistência Social

O Departamento Municipal de Assistência Social
vem trabalhando desde o
inicio da administração a
serviço do povo sanjoanense,
auxiliando o cidadão para ter
acesso aos programas sociais que são direitos, como
SUAS, Bolsa Família, entre
outros.
Mas, o que mais vem se
destacando nessa área são
os diversos cursos profissionalizantes, aulas, oficinas e
eventos que são organizados
pelo Departamento e pelo
CRAS, proporcionando a
população condições de se
profissionalizar e entrar no
mercado de trabalho.
O novo endereço do CRAS
possibilitou unir todas essas
atividades em um espaço que
está sendo preparada para receber todas essas atividades e
a população da melhor e mais
eficiente forma, prova disso,
são as pinturas que já foram
feitas para a decoração.
Para conseguir ainda mais
benefícios o departamento
vem lutando para se tornar
secretaria municipal.
Esportes e Lazer
A atual Administração da
Prefeitura Municipal de São
João do Manhuaçu reviveu o
esporte no nosso município,
foram diversos campeonatos
apoiados na zona rural do
município e outros diversos
realizados pela Prefeitura
Municipal.
Campeonatos estes que
sempre contaram com a
participação de times de
São João do Manhuaçu e da
torcida da nossa cidade.
A Primeira Copa Asvale
ficou na história da nossa
cidade recebendo times de
03 estados (RJ, MG e ES)
, a cidade toda se envolveu
neste campeonato.
Atualmente estamos participando e recebendo jogos
do Campeonato Regional
do Café.
O Prefeito Sérgio Camilo
provou que é possível fazer
festa boa e investir em todas
as áreas da administração.
O 25º Aniversário de São
João do Manhuaçu foi mar-

cado por um grandioso evento que teve shows, bolo e
esportes. O espaço destinado
para o Parque de Exposições
foi revitalizado e utilizado
para sua finalidade.
Já a 24ª Festa Rural trouxe
o rodeio de volta, além de
atrações conhecidas nacionalmente todos os quatro
dias do evento, uma festa
que uniu sucessos novos e
antigos, uma festa para as
famílias. Além disso, foi uma
festa solidária, que arrecadou
alimentos para as entidades e
famílias necessitadas.
Para encerrar o calendário
festivo Réveillon na Praça,
para saudarmos o ano entre
familiares e amigos.
Educação
O Prefeito Sérgio Camilo
sabe que a educação é o melhor caminho para se seguir
por isso investe muito nessa
área.
Por isso, reformou e adquiriu utensílios para diversas
escolas municipais, melhorando o local de ensino para
todos. A grade curricular
também foi modificada incluindo inglês (3º ao 5 º) e
geometria (5º ao 9 º);
Várias reuniões são feitas
com a equipe pedagógica constantemente e prova
desse trabalho são projetos
como o soletrando, feira de
ciências, crianças fazendo
livrinhos, entre outros.
Todas as datas comemorativas são comemoradas por
toda rede municipal, tanto
na zona rural quanto urbana:
Páscoa, Dia das Mães, Dia
dos pais, ‘Arraiá’... Sempre
com atividades lúdicas e
orientadas para estimular
nossas crianças.
A comemoração do Dia da
Independência do Brasil uniu
todas as escolas do nosso
município em um belíssimo
e gigante desfile pelas ruas
da cidade.
Em 2017, São João do Manhuaçu também voltou a ter a
‘Formatura dos Doutores do
ABC’ resgatando a doçura e
o encanto de comemorar a
primeira conquista de nossas
crianças.
Os nosso universitários
contam com transporte gratuito ou ajuda nas despesas
para se deslocarem até o
local de estudo.
A sala de recursos foi re-

Feira agricultura

Posto Pontôes

Público recorde na 24ª Festa Rural

Posto Pontôes

formada e novos aparelhos
adquiridos para os atendimentos especializados que
acontecem para as crianças
que necessitam de acompanhamentos com profissionais.
Agricultura
Foram realizados projetos
como a doação de mudas de
árvores nativas de nascentes
de águas para os produtores
e a realização do 1º Concurso
da Qualidade do Café de São
João do Manhuaçu, que premiou os melhores colhidos

Festa Rural

na safra no nosso município,
atualmente estão sendo realizados “Dias de Campo” em
algumas comunidades rurais.
Um projeto de sucesso foi
realizado em parceria com o
Departamento de Assistência
Social e Secretaria de Planejamento, a implementação
da Feira Raízes da Terra,
onde os produtores, artesãos
e cozinheiros vendem seus
produtos para a população.
Obras
A Secretária de Obras
de São João do Manhuaçu

tem trabalhando de forma
constante e incansável para
atender todas as comunidades rurais , já que todas
receberam intervenções da
atual administração, seja
através das estradas que
estão sendo constantemente
patroladas, abertas, caixas
de contenção construídas ou
limpas, manilhas colocadas,
pontes sendo restauradas,
mata burros instalados, ou
seja, várias intervenções
para ajudar a vida do morador rural.
A cidade também já recebeu operação tapa buracos,

limpeza nas ruas e na BR,
obras de saneamento básico, calçamento, reforma de
vários prédios públicos, melhorias para o bem comum
do cidadão sanjoanense.
Recentemente toda nossa
região sofreu com as chuvas,
e em São João do Manhuaçu,
não foi diferente, a Prefeitura então teve que trabalhar
e continua trabalhando para
que os danos a população
fossem os menores possíveis
e retirado barro, encostas
que caíram, valas e buracos
abertos, além de minas de
água que foram brotadas.

Oficinas cras

Oficinas cras

formatura CRAS

Médicos 24 horas

Novembro azul

Novo cras

Obras estradas

Obras pluviais

Obras pluviais
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Três mortos em acidente na BR-262 em Reduto

T

rês pessoas morreram
num acidente no km
23 da BR-262 (próximo a entrada de Jaguaraí)
em Reduto na manhã de

sábado, 07/04.
A Polícia Rodoviária Federal registrou o acidente.
Segundo as informações do
local, os três seguiam no

sentido Martins Soares - Reduto num Fiat Pálio, verde,
placa GYB 2551/Luisburgo.
Numa curva, o veículo
passou direto, caiu num

bueiro para escoamento da
água da chuva e tombou no
barranco. Os três ocupantes
morreram na hora.
O Corpo de Bombeiros

Rapaz morre em acidente de moto
na serra de Espera Feliz

esteve no local e auxiliou na
retirada dos corpos. A perícia da Polícia Civil também
fez os levantamentos sobre
o acidente. Foram identifi-

Homem é morto a facadas
em Ibatiba

U

U

m rapaz morreu na
manhã de quarta-feira(04/04) em um
acidente de moto na Rodovia
MG 111 entre Carangola e

Espera Feliz. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi
acionada e sinalizou o local
até a chegada da perícia.
A vítima identificada como

Edilson da Silva Reis, 24
anos , morava na cidade
de Espera Feliz. Segundo
informações, Edison perdeu
o controle da direção ao

fazer uma curva e a moto
bateu as margens da pista na
defensa metálica. Jornal O
Campeão / Fotos Carlos
Henrique/ Paulo Roberto

cados os três ocupantes do
carro: Rodrigo Barros Batista, 22 anos, Rone Dutra,
26 anos, e Vicente de Paula
Santiago, 36 anos.

m homem, identificado
como José Aílton Balbino, de 27 anos, foi morto
após ser golpeado por facadas,
em um bar, no centro da cidade
de Ibatiba, , por volta das 22h30
de quinta-feira (5).
Segundo a Policia Militar, a
vítima chegou a ser sorrida por
populares e levada ao pronto
socorro da cidade, porém não
resistiu aos ferimentos e morreu.
A PM identificou o suspeito do

crime e se deslocou até sua residência onde o prendeu.
O suspeito estava escondido
na garagem, embaixo de uma
antena parabólica. Ele tem passagens pela policia por outros
crimes.
O homem foi conduzido para
a delegacia de Venda Nova do
Imigrante para as providências
cabíveis.
Edézio Peterle - Aqui Notícias

médica cardiologista
Jaqueline da Penha Colodetti, de 50 anos, desapareceu nesta terça-feira (03)
quando voltava de Domingos
Martins, ES, para Campo Grande, em Cariacica, onde mora.
Jaqueline faz atendimento
médico nos municípios de Santa
Leopoldina e Domingos Martins, tem uma clínica em Campo
Grande e é mãe de três filhos
pequenos. Segundo Vera Lúcia
(irmã da médica), um caseiro
de um sítio viu Jaqueline pela
última vez dentro do carro dela,
um Kia Sportage branco, em
cima da Ponte do Rio Jucu, em
Viana. Ele contou que a médica
ficou parada dentro do veículo
durante cerca de duas horas,
entre 14h e 16h.
Por volta de i8h, os funcionários da clínica de Campo
Grande começaram a sentir a
falta de Jaqueline, que deveria
ter chegado há algum tempo. O
carro foi encontrado fechado e

com as chaves dentro, caídas no
chão. Nele foram encontrados
todos os documentos e o jaleco
da cardiologista. A família acredita que ela se sentiu mal e teve
um "apagão".
Jaqueline é loira, magra e
tem aproximadamente 1,70m
de altura.
Quem tiver informações sobre o paradeiro dela pode entrar
em contato com Vera Lúcia pelo
telefone (27) 99946-4528.

Suspeito de abusar sexualmente Família procura médica
capixaba desaparecida
de mulher é preso em Tombos A

U

m homem de 40 anos foi
detido pela Polícia Militar
(PM), na cidade de Tombos, na noite deste sábado (31/03),
suspeito de abusar sexualmente de
uma mulher de 33 anos portadora de
distúrbios mentais. O caso foi apresentado no o plantão da Delegacia
Regional, em Muriaé.
De acordo com o Boletim de
Ocorrência da PM, a corporação
foi acionada por uma testemunha
que afirmou ter visto o homem
levando a suposta vítima para um
local escuro, onde a mulher relata
ter ocorrido o ato sexual. O solicitante disse ainda que viu o homem
puxando a moça pela mão e que
escutou a mesma falando “não” ao
menos três vezes.
Conforme o registro, o suspeito
negou o crime, alegando que estava
em uma barbearia quando a mulher

chegou e começou a conversar com
ele, chamando-o “para morar com
ela”. Ele admitiu ter ido com a mulher até o local citado, mas disse que
eles apenas conversaram.
Já a suposta vítima, conforme o
B.O., afirmou que o homem retirou
sua roupa e manteve relação sexual
com ela, dizendo também que ele a
jogou no chão.
Ambos passaram por atendimento médico em Tombos. Segundo a
PM a avaliação da mulher apontou
indícios de relação sexual e a mesma foi encaminhada para exames
minuciosos para que o fato seja
apurado. Os militares relatam ainda
que durante a ocorrência, o suspeito
xingou uma policial militar e ameaçou uma testemunha na presença
dos policiais.
Acesse nosso parceiro – Rádio
Muriaé
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Prefeitura construirá quadra de futebol
soçaite ao lado do Abrigo Institucional

A

Prefeitura de Manhuaçu realizará as
obras necessárias
para a construção de uma
quadra de futebol soçaite,
no Bairro São Vicente, ao
lado do abrigo institucional,
com acesso pela Rua Maria
da Glória.
Na manhã de quinta-feira,
05/04, a Prefeita Cici Magalhães, Vereador Adalto de
Abreu e Thales Cândido (Secretaria de Obras) visitaram
as instalações da instituição
que atende adolescentes que
necessitam de acolhimento
institucional.
No local, existe uma quadra, que é de chão batido, a
iluminação está danificada e
o local desprotegido.
De acordo com a Prefeita
Cici Magalhães, o espaço

destinado à prática esportiva
será reestruturado com a colocação de grama, construção
de arquibancadas, melhorias
na iluminação e colocação
de tela.

O Vereador Adalto de
Abreu, autor da Indicação
na Câmara Municipal que
solicita estas melhorias, destaca que a quadra atenderá a
todos, tanto aos usuários do

abrigo institucional quanto
dos moradores dos Bairros
São Vicente e Alfa Sul.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)
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Tudo sobre controle
Eu tinha lá em casa dez garrafas de cachaça,
da boa. Mas minha mulher obrigou-me a joga-las fora. Peguei a primeira garrafa, bebi um
copo e joguei o resto na pia. Peguei a segunda
garrafa, bebi outro copo e joguei o resto na
pia. Peguei a terceira garrafa bebi o resto e
joguei o copo na pia. Peguei a quarta garrafa,
bebi na pia e joguei o resto no copo. Pequei o
quinto copo joguei a rolha na pia e bebi a garrafa. Peguei a sexta pia, bebi a garrafa e joguei
o copo no resto. A sétima garrafa eu peguei
no resto e bebi a pia. Peguei no copo, bebi no
resto e joguei a pia na oitava garrafa. Joguei a
nona pia no copo, peguei na garrafa e bebi o
resto O decimo copo, eu peguei a garrafa no
resto e me joguei na pia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANHUAÇU APOIA II CORRIDA DO CAFÉ

Namoro sério...
Durante o jantar, a patricinha anuncia para
toda a família: - Mamãe... papai... estou grávida! - Como?! - pergunta o pai, embasbacado.
- Estou grávida! - E quem é o pai? - pergunta
a mãe, atônita. - Eu sei lá! Vocês nunca me
deixaram namorar firme!

De criança

P

sete erros

Uma menina estava conversando com a sua
professora. A professora disse que era fisicamente impossível que uma baleia engula um
ser humano porque apesar de ser um mamífero
muito grande, a sua garganta é muito pequena.
A menina afirmou que Jonas foi engolido por
uma baleia. Irritada, a professora repetiu que
uma baleia não poderia engolir nenhum ser
humano; era fisicamente impossível. A menina, então disse: - 'Quando eu morrer e for ao
céu, vou perguntar a Jonas'. A prefossora lhe
perguntou: - 'E o que vai acontecer se Jonas
tiver ido ao inferno?' A menina repondeu: 'Então é a senhora que vai lhe perguntar.'

SABEDORIA
Dois amantes felizes não têm fim nem morte,
nascem e morrem tanta vez enquanto vivem,
são eternos como é a natureza. Pablo Neruda
O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem
caráter, dos sem ética... O que me preocupa é
o silêncio dos bons.Martin Luther King
É um império essa luz que se apaga ou um
vaga-lume? Jorge Luis Borges

DICAS
PLANTAS
UMIDADE – Você sabia que a falta de umidade nas plantas é responsável pela redução de
produção, e concorre diretamente para a queda
dos frutos?
SOLOS – Os solos são classificados em: argilosos, arenosos ou mistos, de acordo com a
permeabilidade, ou seja, a maior ou menor facilidade com que o ar e a água penetram nele. Boa
parte das culturas requer um meio termo entre
os dois, um solo fofo e arejado, que proporciona
melhores condições de germinação e crescimento da planta.
FRUTOS - Quando uma fruteira carrega em
demasia não poderá manter os frutos a uma só
vez, daí se origina a eliminação de grande número deles. Essa queda denomina-se desbaste
natural.

CURIOSIDADES
TECNOLOGIA - Fita adesiva pode substituir CDs no futuro. Assim como os disquetes foram deixados de lado quando os
CD-ROMs invadiram o mercado da informática, os discos prateados correm sérios
riscos de serem aposentados. A ameaça,
que mais parece uma gozação, vem do
experimento de cientistas alemães, que
conseguiram armazenar dez gigabytes de
dados em um rolo de fita adesiva comum,
usando tecnologia laser. As camadas da
fita são gravadas com um laser de alta
precisão que deixa hologramas constituídos de pequenos pontos, onde são gravadas as informações. Para o alívio dos modernos Compact Discs, a tecnologia ainda

levará alguns anos para ser aperfeiçoada.
FRIO - Roupas não aquecem nosso
corpo. Não há dúvida que você esquenta
quando está embaixo de um cobertor, porém o calor é na verdade produzido pelo
seu próprio corpo, que precisa manter-se
aquecido internamente em 36°. As roupas grossas de inverno e os cobertores
apenas impedem que o calor se esvaia,
mantendo-o junto ao corpo por mais tempo. Justamente por sermos produtores
de calor, e as roupas não, em riscos de
hipotermia é aconselhável que as pessoa
s fiquem abraçadas, pois assim os corpos
trocarão calor uns com os outros e não
com o ambiente frio.

elo segundo ano seguido, a Prefeitura de
Manhuaçu apoia a II
Corrida do Café. O evento
esportivo, que reunirá atletas
de várias partes do Brasil,
será realizado no dia 20 de
maio, com percursos de 5 e
10 quilômetros. A expectativa é de que o número de
corredores esse ano chegue
a 600, o que corresponde a
três vezes mais do que no
ano passado.
O evento conta com o
apoio da Prefeitura de Manhuaçu, através da prefeita
Cici Magalhães, e da Secretaria de Esportes, através do
gestor da pasta, Jânio Garcia
Mendes. “Incentivamos o
esporte, pois acreditamos
que é uma forma de socialização muito eficiente. A
nossa administração tem
ouvido a população e entendemos que a corrida de
rua tem ganhado muitos
adeptos nos últimos tempos.
Sem dúvida, vamos fazer
uma excelente competição
para os desportistas”, disse
a prefeita Cici Magalhães.
Pela primeira vez, este ano
uma corrida de rua também
conta com o apoio oficial
do Governo do Estado e da
Codemig. A notícia deixou
os atletas e a Associação
dos Corredores de Rua de
Manhuaçu (AMACORR),
que são os organizadores
da competição, bastante
animados.
“Devemos agradecer aos
esforços da prefeita Cici
Magalhães e do deputado estadual João Magalhães e do
secretário de Planejamento,
Bruno Spínola, que se empenharam muito para trazermos esse recurso em forma
de incentivo do Governo
do Estado e da Codemig. O
projeto foi elaborado pela
Secretaria de Planejamento
e esse recurso fará com que

nós possamos organizar um
evento com melhor estrutura
aos atletas”, comentou o
presidente da AMACORR,
Sérgio Renato.
NOVIDADES
No ano passado, a Corrida
do Café possibilitou a participação dos atletas apenas
para o percurso de 5 KM.
Este ano, além deste trajeto,
desportistas mais experientes também poderão correr
10 KM. Serão premiados
os corredores do sexo masculino e feminino nas duas
provas.
O primeiro colocado levará para casa R$ 500,00.
O segundo R$ 400,00, o terceiro R$ 300,00, o quarto R$
200,00 e o quinto R$ 100,00.
As duas corridas juntas irão
distribuir R$ 6 mil em dinheiro. Para os atletas da
cidade de Manhuaçu haverá
uma premiação especial.
O percurso de 5 KM é
tradicional. A largada será
na Praça Cordovil Pinto
Coelho. Os atletas seguem
até a ponte da Casa Leitão,
subirão pela rua Felipe Nacif, até a Ponte dos Arcos, e
retornam ao lugar de origem.
Já o percurso de 10 KM,
a largada será também na
Praça Cordovil Pinto Coelho. Os atletas seguem até o
clube AABB, voltam até um
pouco depois do bairro Lajinha, retornam pela Ponte
do Arcos e voltam ao local
de largada.
INSCRIÇÕES
As inscrições podem ser
feitas através do site https://
www.suainscricao.com/
evento/ii-corrida-do-cafe.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu
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Após 1 mês internada,
Claudia Rodrigues recebe alta
Após ficar mais de um mês internada por complicações decorrentes da esclerose múltipla, Claudia Rodrigues finalmente recebeu
alta do hospital, em São Paulo,
nesta semana.
“Eu estou bem e muito feliz,
recebi uma ‘meia alta’ e os profissionais estão vindo me atender em
casa. Vivo há 18 anos com esclerose múltipla e tenho certeza de que agora eu vou vencer essa
luta", afirmou ao programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!.
A humorista foi hospitalizada em fevereiro, depois de apresentar problemas para andar, além de falhas na visão e audição. A
famosa também foi acometida por uma infecção grave, através
do vírus da herpes zoster, e chegou a correr riscos de sofrer danos
visuais permanentes.
Vale ressaltar que Claudia Rodrigues já havia sido internada no
mesmo hospital, na cidade de Engenheiro Coelho, em São Paulo,
para fazer um tratamento de reabilitação das células-tronco que
recebeu por conta da esclerose.

Em versão 'business', Anitta rouba a cena
em megaevento sobre Brasil em Harvard
Foi literalmente o show
da poderosa.Entre um pelotão de figurões da política e do empresariado,
incluindo o ex-presidente
do Banco Central, Gustavo Franco, o presidenciável Ciro Gomes (PDT-CE) e o CEO da maior
cervejaria do mundo, Carlos Brito (Inbev), a personalidade mais aplaudida desta sexta-feira
na Universidade Harvard, nos EUA, foi Anitta.
A carioca de 25 anos encerrou o primeiro dia da Brazil Conference, organizada por Harvard e pelo MIT, que há quatro anos
trazem aos Estados Unidos alguns dos principais nomes do noticiário brasileiro - de Sérgio Moro e Dilma Rousseff, aos juízes Luis
Roberto Barroso e Gilmar Mendes.
Em um ambiente diferente de sua audiência habitual, repleto de
ternos e tailleurs escuros e embalado por linguajar corporativo (um
palestrante insistia em dizer "insertar" em vez de colocar), Anitta
apareceu de casaco dourado e salto agulha para defender a "música
como instrumento de transformação", tema oficial de sua fala.
Por quase uma hora, deu lições de empreendedorismo e gestão
de carreira para a plateia mais cheia do evento. Dono de uma fortuna de R$ 93,3 bilhões, o homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo
Lemann, assistiu da primeira fila - ele não quis falar com a imprensa, mas bateu palmas de pé e seguiu a cantora para o camarim.
Anitta abriu a noite narrando a infância pobre em Honório Gurgel, "quase, quase na favela", e os primeiros passos da carreira
em bailes funk, quando o cachê não ultrapassava R$ 150 (hoje ele
pode superar R$ 200 mil).
Foi interrompida pelo menos quatro vezes por aplausos. A primeira leva veio quando ela defendeu o ritmo carioca - que chegou
a ser alvo de debates no Senado sobre eventual criminalização, no
ano passado.
"Antes de cantar, eu nunca tinha ido à zona sul do Rio de Janeiro. Então é muito difícil você cantar o 'barquinho vai, a tardinha
cai' (referência à Bossa Nova) se você nunca viu essas coisas",
disse.
"O funkeiro canta a realidade dele. Se ele acorda, abre a janela e
vê gente armada e se drogando, gente se prostituindo, essa é a realidade dele", continuou. "Para mudar as letras do funk, você tem
que mudar antes a realidade de quem está naquela área."

Jay Z diz que precisou de terapia com
Beyoncé após traição
Casados há dez anos, Jay Z
e Beyoncé precisaram de muita
dedicação para que a união não
chegasse ao fim. A dupla, de
acordo com o artista, precisou
até fazer terapia de casal devido
a uma traição. De acordo com o
rapper, os dois decidiram procurar ajuda depois que sua 'pulada
de cerca' foi descoberta pela estrela pop.
Ao apresentador norte-americano David Letterman, o famoso garantiu, porém, que o fato serviu para melhorar o relacionamento de ambos.
"Acho que hoje estamos mais felizes", avaliou.

acesse: www.jm1.com.br

Vale lembrar que os cantores são pais de três crianças: Blue Ivy,
de 6 anos, e dos gêmeos Rumi e Sir Carter, de quase dez meses.

Frank Aguiar se separa após 18 anos:
"Não era meu desejo"
Frank Aguiar e Aline Rocha não formam mais um
casal. O cantor anunciou
o fim do casamento de 18
anos durante gravação do
programa "Ritmo Brasil",
da RedeTV!.
"Eu me separei porque
estava passando por um
momento muito ruim. Na
verdade, estamos há dois
anos separados, mas indo e
voltando. Não nos acertávamos. Não era esse meu desejo e talvez também não fosse o dela. É difícil relacionamento a dois”,
lamentou o músico.
E continuou: "Eu estava há 10 anos sem me inspirar para sequer escolher interpretações. Então você pode tirar proveito desse sofrimento. Eu vivi esse momento e ainda estou vivendo”.
Vale lembrar que o ex-casal já havia anunciado a separação em
2016, mas tentaram dar mais uma chance à relação.

Mariana Goldfarb confirma volta com
Cauã Reymond: "Meu amor"
Fim dos boatos! Mariana Goldfarb confirmou ter reatado seu
relacionamento com Cauã Reymond através de um post para lá de
romântico no Instagram, na sexta-feira (6).
“Parabéns a todos os envolvidos
e em especial ao meu amor, Cauã
Reymond. Na minha opinião, a
capa mais bonita já publicada”, escreveu a modelo na rede social.
No registro, o bonitão aparece
estampado na revista “GQ”.
Os seguidores, é claro, adoraram a notícia. “O amor viveu e
venceu”, escreveu uma. “Se tinha alguma dúvida, aqui está esclarecida”, destacou outra. Já uma terceira desejou: “Felicidades para
vocês! Merecem muito”.
Mariana e Cauã, vale lembrar, foram flagrados juntos no último
mês. Segundo o colunista Leo Dias, inclusive, os pombinhos já
vivem sob o mesmo teto, no Rio de Janeiro.

Maurício Mattar dá bronca em filha por
erro gramatical
Maurício Mattar não gostou nada de
ver um erro gramatical cometido por
sua filha, Petra Mattar, durante vídeo
publicado nas redes sociais, na última
quinta-feira (5). O paizão, inclusive,
fez questão de corrigir a herdeira. Tudo
começou quando a modelo decidiu explicar o motivo de ter deixar de seguir
algumas pessoas no Instagram.
"Amigos que eu parei de seguir, me
desculpem! Agora que eu estou vendo.
Eu parei de seguir um monte de gente,
meu Instagram é louco. [...] Conforme
eu for vendo que eu parei de seguir as
pessoas, eu vou voltar a seguir, e se vocês verem [sic] que eu parei,
me avisem", disse.
O ator, é claro, não deixou a gafe passar em branco: "Se vocês
'verem' não, né, Petra! Se vocês 'virem', c@#$%^".
Por fim, a jovem fez questão de se desculpar pelo erro. "Obrigada, pai. Errei no português. I'm sorry ('me desculpa', em inglês)",
afirmou.

Erasmo Carlos faz implante de urgência
de marca-passo
“Que tiro foi esse?”, grita Erasmo Carlos, antes de
apontar uma cicatriz do lado
esquerdo do tronco e fechar
os olhos, como que abatido.
Foi com bom humor que
o cantor e compositor, o
maior parceiro de Roberto
Carlos e um dos ícones da
Jovem Guarda, movimento
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musical em que ganhou o apelido de Tremendão, anunciou ter feito um implante de marca-passo, na noite desta quinta-feira.
O anúncio foi feito no Instagram, onde Erasmo contou ter descoberto uma anomalia que o levava a desmaiar com certa frequência. “Gente que me ama… os amigos médicos descobriram que
eu tenho hipersensibilidade na carótida, anomalia que ultimamente
me causava indesejáveis desmaios. Após o último, fui obrigado a
colocar um marca-passo com urgência, o que imediatamente foi
feito com sucesso”, contou o cantor.
“Estou passando bem graças a Deus, e voltando a forma. Obrigado a todos pela força!”, escreveu ainda.

Datena fratura duas costelas após desmaio:
"Dor é grande"
Após ser internado às pressas por um desmaio, José Luiz Datena teve alta do Hospital
Albert Einstein, em São Paulo, nesta sexta-feira (6). Depois de exames, o apresentador
descobriu que fraturou 2 costelas com a queda
que levou pelo mal-estar.
“Me viraram de cabeça para baixo, fiz todos
os exames e o resultado de tudo é que estou
com duas costelas fraturadas. A dor é muito
grande”, relatou ao colunista Flávio Ricco.
Quem ficou responsável por seu tratamento foi Marcos Knobel. O radialista, inclusive,
agradeceu os cuidados do cardiologista.
Mesmo machucado, o famoso não pretende
parar de trabalhar. O jornalista garantiu que,
mesmo que seja por telefone, fará seu programa na rádio Bandeirantes, que vai ao ar nesta sexta.
Quanto ao “Agora é com Datena”, sua nova atração na Band,
o famoso também não tem planos para adiar a estreia, que esta
marcada para o próximo dia 15.

Dodô, do grupo Pixote, posta vídeo
internado em hospital
O vocalista do grupo Pixote, Monteiro Douglas, conhecido como Dodô, divulgou um vídeo no Instagram
na noite desta quinta-feira,
5, para falar que seu estado
de saúde é estável. Ele foi
internado às pressas para se
submeter a uma cirurgia de
emergência em virtude de uma úlcera.
“Estou aqui para tranquilizar vocês. Fiz uma cirurgia às pressas
por causa da úlcera, mas foi tudo tranquilo”, disse Dodô. Ele está
internado no Hospital São Luiz, em São Paulo.
Um comunicado divulgado pelo Instagram do grupo informou
que a agenda de shows está cancelada e apresentações serão remarcadas posteriormente. “Quero agradecer todo o carinho. Daqui uns
três dias já estou em casa”.

Justiça do RJ mantém Bieber
livre de processo por pichação
A Justiça decidiu, nesta semana, negar o recurso do Ministério Público e o
processo contra Justin Bieber não será
levado adiante. O Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro determinou que o acordo firmado pelo astro
pop com as autoridades brasileiras em
2013 deverá ser mantido. De acordo
com o jornal "Extra", os desembargadores da 7ª Câmara Criminal do TJRJ
optaram por assegurar a vigência do
trato judicial do cantor, que previa doações ao Inca - Instituto Nacional do
Câncer - como forma de punição pelo
fato de o rapaz ter pichado muros na
Cidade Maravilhosa, durante sua passagem pela região, há 5 anos. A ajuda à
entidade, aliás, foi realizada pelo staff
do artista.
A decisão foi ao encontro do que já
havia sido determinado pelo desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, em primeira instância,
quando a ação foi extinta sem sentença depois da ajuda ao Inca.
O MP havia ingressado com um recurso judicial para pedir que
apenas a punibilidade do famoso fosse extinta. A ideia era de que o
processo fosse mantido para que, no futuro, caso o rapaz decida cometer uma nova transgressão no Brasil, ele não tivesse mais direito a
penas alternativas. Eduarda Brasil foi a grande campeã do programa
'The Voice Kids' neste domingo, 8 de abril de 2018Eduarda Brasil
vence o 'The Voice Kids'; veja como foi
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