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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Novas mortes por febre amarela
colocam região em alerta
PÁG.

10

O médico infectologista do Hospital César Leite, Dr. Tiago Heringer, está monitorando toda a
região. O provedor do Hospital César Leite, Sebastião Onofre Carvalho, conta que desde o início
do surto até o dia 3 de março, foram 82 pessoas internadas, provenientes de 17 municípios.
Dezenove pessoas morreram e 58 receberam alta.

SAÚDE INTENSIFICA VACINAÇÃO DE
IDOSOS CONTRA FEBRE AMARELA

PÁG.
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Vereadores de Manhuaçu aprovam
subvenção social para a APAE
PÁG.
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EDITORIAL

A triste realidade do Brasil

CHARGE

T

odos os dias os brasileiros são informados por milhares de
jornais, emissoras de rádios, sites de notícias, redes sociais
e as notícias dos canais de TVs. O povo sofre pela má administração dos nossos governantes, a corrupção dos chefes de
poderes desestrutura a economia, ao analisamos a estrutura do país,
procuramos ter a percepção das principais questões que abranja as
questões sociais, morais, econômicas e políticas. O Brasil sofre a
maior recessão de sua história, comprometida pela sangria causada
pela corrupção, é uma luta tremenda de um lado alguns juízes,
promotores e agentes federais patriotas e honrados que desejam
ver um país independente e livre dos criminosos que aparelharam
a nação para dela roubarem a riqueza que deveria ser de todos.
A situação se torna difícil porque a Lava Jato orgulho dos brasileiros, tem que combater com criminosos
Fale com a redação
do colarinho branco, juristas do mal,
contato@jm1.com.br deputados, senadores, ministros e uma
(33)3331-8409
leva enorme de profissionais da justiça.
Tudo isso seria muito mais fácil se os
brasileiros fizessem alguma coisa, mas mesmo sofrendo as mais
cruéis situações de falta de emprego, saúde deficiente, educação
fragilizada e o pior a insegurança em que todos vivem. É cada absurdo que acontece que deixam todos indignados, as autoridades
governamentais só enxergam os trabalhadores o meio em que são
feitos todo tipo de cortes.
O campo econômico, que norteia o futuro de todas as segmentações acima elencadas, temos a notícia de que o Brasil, em uma lista
de 38 países, teve o pior Produto Interno Bruto (PIB) em 2016, segundo ranking de desempenho da agência de classificação de risco
brasileira Austin Rating, ou seja, o nosso PIB caiu 3,6% em relação
ao ano anterior, sendo que a economia já havia recuado 3,8%! Essa
sequência de dois anos seguidos de baixa só foi verificada no Brasil
nos anos de 1930 e 1931. Vejam a que ponto chegamos!
Na minha opinião dois problemas afeta o nosso povo, de um
lado os religiosos que esqueceram que os cristãos do passado
foram postos como atalaias, os verdadeiros cristãos são aqueles
que lutam em prol de uma nação mais justa. Será o que pensam os
líderes das principais denominações brasileiras, o povo precisa se
posicionar se quiserem uma nação livre e democrática. As notícias
que recebemos todos os dias é o bastante para indignar qualquer
brasileiro que ama o Brasil estamos vendo nosso país indo de mal
a pior; para os políticos tudo, para o povo nada. A justiça do mal
não deixará a Lava Jato fazer a limpeza necessária. Precisamos
mudar o sistema e fazer um modelo de nação brasileira mais justa
e igualitária.
Os Estados Unidos da América investiram 13 anos em acalorados debates entre representantes das 13 colônias inglesas, até que
chegaram a um modelo de Nação. O Brasil, que teve uma falsa
independência e uma república de mentirinha, que nunca implantou,
de fato, o Federalismo, precisa se reinventar, ou vai parecer mais
quebrado do que está.
Não tem outro jeito: Temos de partir para uma inédita Intervenção Institucional, que redefinirá uma base legal enxuta e possível
de ser cumprida rigorosamente, sem a necessidade da caríssima e
demorada judicialização. Resumindo: os segmentos menos idiotizados do povo precisam tomar vergonha na cara e agir antes que o
Brasil mergulhe na explosão de violência e pobreza que nos levará
à desintegração nacional.
Você já parou para pensar como seria o Brasil, se o povo brasileiro
não fosse apaixonado por futebol e carnaval?
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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

O Brasil que ninguém entende
Ao Jornal das Montanhas,
Sinceramente estamos vivendo coisas inexplicáveis com a
justiça brasileira, veja abaixo esta matéria do jornalista Jorge
Serrão - serrao@alertatotal.net.
Pressões econômicas inimagináveis, nos bastidores, impedirão que o Tribunal Superior Eleitoral determine a cassação
da chapa presidencial de 2014 formada pela inesquecível
Dilma Rousseff e o blindadíssimo sobrevivente Michel Temer.
Embora o Presidente tenha certeza quase absoluta de que
o ministro Herman Benjamin irá “esquentar a chapa com um
pedido de condenação”, ganha força a tese de que o plenário do próprio TSE pode protelar ao máximo e até impedir a
decisão fatal. Dificilmente, Temer cairá antes do final previsto
de seu “mandato-tampão”, em dezembro de 2018.
A judicialização da politicagem no Brasil, que se agrava a
cada dia, ontem produziu uma de suas “teses” mais esdrúxulas
e que só comprovam o altíssimo (baixo) nível da insegurança jurídica em Bruzundanga. O senador Eunício Oliveira,
presidente do Senado, repetiu o que vem sendo especulado
nos bastidores do poder, defendendo que, mesmo que even-

tualmente acabe cassado, Temer terá seus direitos políticos
preservados e poderá até ser candidato na eleição presidencial
indireta, elegendo-se, facilmente, com a força da base aliada
ao PMDB no Congresso Nacional.
Brasília está aloprada com a confirmação de que, segunda-feira que vem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo
Janot, entregará ao Supremo Tribunal Federal os inquéritos
das 78 delações premiadas de dirigentes da Odebrecht. A
incerteza é se o relator do caso no STF, ministro Edson Fachin,
irá derrubar o sigilo das “colaborações”. A assessoria do Supremo já recolheu HDs enviados por veículos de comunicação
para armazenar as informações – que baterão recordes de
viralização nas redes sociais, porque envolvem mais de 170
políticos com a absurda prerrogativa de foro privilegiado para
julgamento.
Resumindo: a belíssima Marcela só não continuará
Primeira-dama se o Michel Temer pedir divórcio ou se sofrer
um impedimento imposto por ela. O maridão continuará no
Palácio do Planalto até o fim de 2018, morando no Palácio do
Jaburu (nome impróprio para o local em que a Marcela reside).
Paulo Francisco (Paulinho) Matipó
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
O SUPREMO poderá soltar Cunha
Reportagem de
Lisandra Paraguassu e Antony Boadle,
da Agência Reuters,
antecipou a indiscrição de “uma
fonte com conhecimento direto do assunto”: "O Tribunal
vai daqui a pouco,
em poucos meses,
talvez no próximo
mês, começar a liberar pessoas da Lava Jato que estão presas
em Curitiba. Certamente isso vai acontecer".
Ficou claro que a decisão de revisar prisões decretadas
pelo juiz Sérgio Fernando Moro será tomada pela 2ª turma
do STF – formada pelos ministros Edson Fachin (relator
da Lava Jato), Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar
Mendes e Celso de Mello.

A desigualdade imposta por eles
Sem qualquer despesa para se instalar em Brasília, onde
já moravam, os atuais 289 deputados federais que foram
reeleitos embolsaram mais de R$ 19,5 milhões de “ajuda de
custo”. O dinheiro foi pago no início da atual legislatura, em
janeiro e fevereiro de 2015. Eles recebem “ajuda de custo”
pelo “fim do mandato” e ainda levam mais uma grana ou
“ajuda de custo” pelo início do novo mandato. Total: A “ajuda
de custo” do deputado no início do mandato, mesmo tendo
sido reeleito, é um “auxílio” para sua mudança e instalação
em Brasília.R$ 67,5 mil cada. Olha o golpe aí - A “ajuda
de custo” do deputado no início do mandato, mesmo tendo
sido reeleito, é um “auxílio” para sua mudança e instalação
em Brasília. Os oito deputados eleitos por Brasília, apesar
de já residirem no local de trabalho, também recebem, sem
corar, os R$ 67,5 mil extras. E para a indignação de todos,
até os suplentes de senadores e deputados recebem também.

Federal e do Ministério Público Federal, mas o caso acabou
arquivado em 2012.
A Oi tinha como uma das controladoras até 2014 a holding
da empreiteira Andrade Gutierrez e aparece em outros episódios da Lava Jato.
Uma outra investigação relacionada a Lula, por exemplo,
apura a instalação de uma antena da companhia telefônica
próxima ao sítio em Atibaia (SP), que tem Fernando Bittar
como um dos proprietários.
SHOPPING E CERVEJARIA: O grupo Petrópolis, dono
da Itaipava, pagou R$ 6 milhões à firma do filho do petista. A
cervejaria passou a entrar no foco da Lava Jato após aparecerem elos dela com a Odebrecht, como pagamentos suspeitos
fora do Brasil.
Além dos R$ 103 milhões pagos por outras empresas, há nas
contas bancárias da empresa repasses da própria Gamecorp
que somam R$ 64,3 milhões.
Os laudos da PF também abordam outras duas empresas de
filhos do ex-presidente. A G4 Entretenimento, de propriedade
de Fábio Luís e de Kalil e Fernando Bittar, tem como um dos
principais financiadores a Iguatemi Shopping Centers, que
pagou R$ 1,9 milhão em 2014 e 2015.
EMPRESAS: A defesa de Lula diz que a Oi/Telemar é
acionista da Gamecorp e participa de sua administração. Também afirma que sigilos bancários, mesmo quando quebrados,
devem ser usados exclusivamente para investigação, não para
“divulgação pública”.
“Serão tomadas todas as providências cabíveis para que as
autoridades federais responsáveis por essa divulgação sejam
punidas na esfera funcional, além de serem responsabilizadas
por todos os danos causados à Gamecorp e a G4.”A Oi diz que
contrata a Gamecorp para serviços de produção do canal que
exibe a programação da Oi TV e os direitos de transmissão
do canal Play TV.
O grupo Petrópolis diz que os pagamentos se referem a
“serviços prestados para implantação de TV corporativa” da
empresa e também veiculação de publicidade.

Lula: Réu pela quinta vez
Ex-presidente Lula se tornou réu pela quinta vez nas investigações das operações Lava Jato, Zelotes e Janus. No dia
(19), o juiz Sergio Moro, responsável pela investigação, acatou
mais uma denúncia contra o ex-presidente que passa a ser réu
em cinco ações penais – três no âmbito da Lava Jato, uma na
Operação Zelotes e uma na
Operação Janus.
Com todas essas acusações, o que todos se perguntam é se o ex-presidente
irá preso e como ficam seus
direitos políticos. Ele poderá
se candidatar?
Para responder a estas
questões, reproduzimos os pontos levantados pelo site do
jornal El País. Confira:
Quais são as acusações contra Lula?
Lula é acusado de corrupção ativa e passiva e lavagem de
dinheiro. Marisa Letícia é acusada de lavagem de dinheiro.
Lula pode ser preso?
Pode. O ex-presidente pode ser preso preventivamente se a
Justiça entender que há indícios de que ele pode vir a fugir, ou
que está atrapalhando a produção de provas. “A prisão preventiva e provisória também pode ser pedida com o argumento da
proteção da ordem pública”, explica Ivar Hartmann, professor
de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Isso pode acontecer
em qualquer etapa da investigação.
Em janeiro do ano passado, o ex-diretor da Petrobras, Nestor
Cerveró, foi detido enquanto as investigações ocorriam. Na
época, o Ministério Público Federal justificou a prisão dizendo
que Cerveró continuou praticando crimes de corrupção mesmo
após a abertura das investigações.
A idade do ex-presidente (70 anos) pode impedi-lo de
ser preso?
Não. O que muda em decorrência da idade é o tempo de
prescrição dos crimes, que cai pela metade para maiores de
70 anos, de acordo com o Código Penal. Além disso, ter mais
de 70 anos é uma das circunstâncias que “sempre atenuam a
pena”, segundo a lei. “Mas é subjetivo”, diz Ivar Hartmann.
“Não existe um percentualclaro de quanto essa pena pode ser
reduzida”. Fica a critério do juiz.

Pensando bem...
...sobraria um bom dinheiro para aposentados e pensionistas se a reforma da Previdência incluísse o fim da
aposentadoria de políticos, pois eles aposentam com os
mais altos salários e com pouquíssimos anos de trabalhos.

O toma lá da cá brasileiro
Os principais financiadores da empresa Gamecorp, que pertence a um dos filhos do ex-presidente Lula, injetaram na firma
ao menos R$ 103 milhões, de acordo com laudo elaborado na
Operação Lava Jato. A cervejaria Petrópolis e empresas ligadas
à Oi são os principais remetentes desses recursos.
Companhias como a Oi Móvel e a Telemar Internet, ligadas
à empresa de telefonia, colocaram um total de R$ 82 milhões
na empresa, em valores não corrigidos.
A Oi, que neste ano fez o maior pedido de recuperação judicial do país, já havia investido R$ 5,2 milhões na Gamecorp
em 2005, ainda com o nome Telemar. A empresa, responsável
pelo canal Play TV, está em nome de Fábio Luís Lula da Silva e
dos sócios Kalil Bittar, Fernando Bittar e Leonardo Badra Eid.
A defesa de Lula afirma que a companhia de telefonia é
acionista da Gamecorp.
O laudo foi elaborado pela Polícia Federal e não traz conclusões a respeito desses repasses. Está anexado a um dos
inquéritos sobre o ex-presidente na Lava Jato.
A análise não especifica as datas de pagamentos. Entre os
financiadores, também está o iG, Internet Group do Brasil,
que pertenceu à Oi até 2012. A empresa de Fábio Luís foi
constituída em 2004.
O aporte de 2005 foi objeto de investigação da Polícia

A utilização de retalhos variados de ideias de administração que
provocam a disseminação de notícias não parece um processo
de amadurecimento político indispensável para um país, gerando
riscos da popularidade de figuras que não contem com a consciência nacional mais ampla, contando com uma equipe para tanto,
principalmente de medidas que exigem longos prazos para a sua
maturação. (Estudantes japoneses aprendem a limpar os banheiros
das escolas)

Estilo prefeito João Doria
Um artigo de Maria Cristina Fernandez,
publicado no suplemento Eu & Fim de Semana
do jornal Valor Econômico, chama a atenção
sobre o estilo da administração do prefeito
de São Paulo, João Doria, que começou vestindo o uniforme de gari para mostrar que se
preocupa com a limpeza da cidade. Também
estimula que muitas empresas que são citadas
explicitamente como retornos deem sua colaboração para resolver alguns problemas que exigem pequenos
investimentos. Parece que estas campanhas terão vida curta,
visando simplesmente mostrar que outros administradores
públicos não tiveram a capacidade de mobilizar, para provocar uma ampla divulgação pela imprensa. É sabido que a
ideia de colaboração da população neste tipo de processo já
é tradicional no Japão, mas começando pelas escolas onde
as limpezas são feitas pelos próprios alunos. Não basta uma
simples campanha, como se fosse uma ideia original.

Vereador renuncia
Na tarde de terça-feira, 07/03, o vereador Dr. Mauro Santhiago Pimentel protocolou seu pedido de
renúncia ao cargo de
vereador do município
de Alto Jequitibá.
Em um ofício de
poucas linhas, o vereador apenas comunica ao presidente
da Câmara Municipal o seu pedido de renúncia ao cargo.
Dr. Mauro não disse o motivo da saída do Poder Legislativo.
Segundo informações da Câmara Municipal o lugar deverá
ser ocupado pelo suplente Paulo Faria.

‘Pai da internet' lança apelo para
combater notícias falsas na web
O físico britânico Tim
Berners-Lee, que idealizou e inventou a World
Wide Web (WWW)
lança um apelo para
combater o uso indevido de dados pessoais
e as notícias falsas que
circulam pela internet.
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
"já gostei dele, é dos meus. Descobri que também torce para o Grêmio”.

O diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, brincou com diretores da PF sobre o novo ministro da Justiça

ODEBRECHT JANTOU VÁRIAS
VEZES COM LULA E DILMA
Além de um jantar com Michel Temer, já confirmado pelo
presidente, Marcelo Odebrecht também jantou e almoçou
várias vezes com Lula e Dilma. Com a ex-presidente, Marcelo jantou e almoçou, a sós, ao menos três vezes no Palácio da Alvorada, sendo duas vezes no ano eleitoral de
2014 e uma vez em 2015, antes da prisão dele. A Lava
Jato deve tentar estabelecer conexão entre as datas dos
encontros com licitações fraudadas e a assinatura de contratos superfaturados.
ASSIM, ASSIM, Ó
Odebrecht se reuniu com Lula mesmo quando ele já era
ex-presidente. E o recebeu para jantar em sua casa, em
28 de maio de 2012.
ESCONDER POR QUÊ?
A PF achou trancado num cofre de Odebrecht um HD citando o jantar com Lula. Se fosse jantar inocente, não teria
por que tentar escondê-lo.
TUDO SE ENCAIXA
Sindicalistas sócios da gráfica Atitude, acusada de intermediar propina para o PT, foram ao jantar do trem pagador
que Odebrecht deu a Lula.
ELES SÃO ALVOS DA PF
A dupla Odebrecht-Lula foi alvo na operação Erga Omnes,
14ª fase da Lava Jato, sobre financiamentos bilionários do
BNDES no exterior.
PESQUISA: RENAN PERDE
PARA RONALDO E TEOTÔNIO
Levantamento do Paraná Pesquisa a pedido do portal Diário do Poder mostra que se a eleição para senador fosse
hoje, em Alagoas, as duas vagas ficariam com Ronaldo
Lessa (PDT), que lidera com 35,3% das intenções de voto,
e Teotônio Vilela Filho (PSDB), com 27,8%. O líder do
PMDB no Senado, Renan Calheiros, ficaria em 3º lugar,
com 25,1%. Foram ouvidos 1500 eleitores em 46 municípios entre os dias 5 e 9.

TEM QUE SER DEFINITIVO
O presidente da OAB, Claudio Lamachia, celebrou a liminar do juiz da 22ª Vara Cível de São Paulo, proibindo a
cobrança de bagagens em viagens aéreas, mas quer a resolução da Anac cancelada em definitivo.
RAJOY NO BRASIL
A convite do presidente Michel Temer, Mariano Rajoy, presidente do governo (é assim que chamam por lá o primeiro-ministro) da Espanha, fará visita oficial ao Brasil nos dias
24 e 25 ao Brasil.
SUBVALORIZADOS
O governo espera faturar R$ 3 bilhões pela concessão
dos aeroportos de Florianópolis, Salvador, Porto Alegre e
Fortaleza. Ninharia perto dos R$ 24,5 bilhões arrecadados
com Brasília, Guarulhos e Campinas.
ALTO CUSTO
Uma pesquisa da Deloitte mostrou que as doenças cardíacas custam, em média, R$ 56 bilhões para o Brasil anualmente. Em 2015, a insuficiência cardíaca vitimou três
milhões de brasileiros.
DUAS CÂMARAS
Levantamento desta coluna revelou que o contribuinte banca 1.462 deputados federais, entre suplentes e aposentados. Desses, só não recebem auxílios 963, apesar de todos receberem pagamento mensal.
PENSANDO BEM...
... o goleiro Bruno saiu da cadeia e mostrou que é mais fácil
sair do desemprego após ser preso por sequestro, tortura,
homicídio etc etc.
CÂMARA TEM 513 DEPUTADOS,
MAS PAGAMOS A 1.476

jsfonseca@pibrj.org.br

Disse tudo sem abrir a boca

E

m 1972, dois petroleiros - navios que transportam óleo colidiram debaixo da famosa ponte Golden Gate, em San
Francisco, na Califórnia. O acidente fez que se derramassem
mais de 3 milhões de litros de óleo no mar. Consequentemente,
peixes, focas, e até passarinhos apareceram mortos.
Um homem que morava perto da ponte viu de perto a destruição provocada por aquele derramamento de óleo. Ficou tão
desconsolado que tomou uma decisão radical: viveria uma vida
mais simples. Se o preço do conforto era esse, de destruir o meio
ambiente, então - raciocinou - não valia a pena. Raciocinou e agiu:
trocou móveis e desfez-se de utensílios domésticos. Mas ainda
não estava satisfeito. Fez mais: percorreria o País, defendendo as
vantagens de uma vida mais natural, tornando-se um verdadeiro
arauto da sustentabilidade.
Depois de um ano andando e falando, tomou outra decisão:
não falaria mais nada. Queria que seu silêncio falasse mais alto e
conclamasse as pessoas a ajudarem a preservar a vida na terra. E
sabe de uma coisa? Funcionou!
Passou treze anos em completo silêncio, e assim conseguiu
chamar a atenção da mídia para a causa que defendia. O homem
confessou depois que esse silêncio ensinou-o a ouvir o que as
pessoas estão dizendo.
Radical, não acha? Mas a sabedoria do silêncio é reconhecida
desde tempos imemoriais.
Será que a Bíblia tem algum conselho sobre isso? Sim: “O tolo
não tem prazer no entendimento, mas tão-somente em revelar sua
opinião” (Pv 18.2, A21). O sábio está se referindo àquelas pessoas
que parecem dotadas do irritante talento de falar, falar, e a gente
ficar se perguntando: “e daí?”. Um local certo de se encontrar
gente assim é, em geral, plenário de convenção. Algumas pessoas
simplesmente não resistem à atração de um microfone e facilmente
caem na tentação do derramamento de palavras.
Que o Senhor nos dê sabedoria no uso da fala!

CONCURSO CFSD - 2017
INTERIOR

Detalhe importante: Ronaldo Lessa lidera como primeira
opção de voto para o Senado e Teotônio Vilela lidera como
segunda opção.

A legislação prevê 513 vagas para deputados federais eleitos nos 26 Estados e no Distrito Federal, mas o dinheiro do
contribuinte é usado para pagar um total de 1.476, quase
o triplo. A conta inclui, além dos deputados atuais, 501 que
são aposentados, número correspondente a outra Câmara), além de 515 beneficiários que recebem pensão devido
ao falecimento de 462 deputados que já exerceram mandato na Casa. Na Câmara, deputados podem se aposentar
a partir de dois anos de mandato, fazendo opção pelo Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC).

COMPETITIVOS

Ê VIDÃO...

Também são fortes em Alagoas o senador Benedito de Lira
(PP) e os ministros Maurício Quintela (Transportes) e Marx
Beltrão (Turismo).

Cada deputado ganha por mês R$33.763, além de imóvel
funcional ou auxílio-moradia de R$ 5.253 e até R$ 45 mil
em despesas ressarcidas.

TRÊS EMBOLADOS

O CÉU É O LIMITE

Maurício Quintela (PR) soma 18% das intenções de voto
para senador, contra 17,8% de Benedito de Lira (PP) e
16% de Marx Beltrão.

A Câmara já deu posse a 554 deputados, entre titulares e
suplentes, desde a eleição de 2014, apesar de só existirem
513 vagas.

Taxa de inscrição: R$122,95 (cento e vinte e dois reais e noventa
e cinco centavos)

O SENADO É O CÉU

NA CONTA DA VIÚVA

Condições Gerais
Ter entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos de idade na data da inclusão, prevista para o dia 01 de novembro de 2017

Deputado estadual de SP, Eduardo Suplicy (PT) recebe,
por mês, quase R$ 33 mil a título de aposentadoria pelo
tempo que passou como senador. O ex-presidente José
Sarney recebe mais de R$ 29 mil.

Além das regalias, deputados federais dispõem franquias
de selos, telefones e passagens aéreas, inclusive os que
moram em Brasília.

SÃO DUAS VAGAS

ATÉ MENSALEIRO
É de R$17,5 mil mensais a aposentadoria de ex-deputado
José Genoino (SP), ex-presidente do PT condenado por
corrupção no mensalão. Ele renunciou ao mandato em
2013 para não ser cassado.
PURA SORTE
O ex-presidente Lula escapou das mãos do juiz Vallisney
de Souza, aquele que foi xingado de “juizeco” por Renan
Calheiros. O juiz está de férias. O interrogatório será feito
pelo juiz substituto Ricardo Leite.

CÂMARA PARALELA
Segundo o departamento de pessoal da Câmara havia, em
dezembro do ano passado, 501 deputados aposentados.
Quase outra Câmara.
DIÁRIAS E CARTÕES JÁ CONSUMIRAM R$ 20 MILHÕES
O governo Michel Temer pagou R$ 13,5 milhões em diárias no mês de janeiro deste ano a servidores, que também
torraram outros R$ 6 milhões com cartões corporativos
nos primeiros dois meses do ano. No mesmo período, sob
comando da ex-presidente Dilma, em 2015, o gasto com
cartões superou os R$ 7 milhões e o valor pago em diárias
foi de mais de R$ 48 milhões por mês, em média.

SALÁRIO INICIAL: R$ 3.278,74

416 (quatrocentas e dezesseis) vagas, sendo 374 (trezentas e
setenta e quatro) vagas para o sexo masculino e 42 (quarenta e
duas) vagas para o sexo feminino
Inscrições abertas de 28/02/2017 a 29/03/2017, através do site:
www.policiamilitar.mg.gov.br/crs
Requisitos: nível superior de escolaridade em qualquer área
Data da prova: 07 de Maio de 2017

Informações através do edital no site: www.policiamilitar.mg.gov.br/crs

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CONCURSO PARA SOLDADOS
PMMG 2017- INTERIOR.
A Polícia Militar de Minas Gerais realizará concurso público para
admissão ao CFSD/2017 (Curso De Formação De Soldados), cujas
vagas são destinadas a Unidades do interior do Estado.
As inscrições vão até o dia 29/03/2017 e podem ser feitas pelo
site www.policiamilitar.mg.gov.br/crs. O valor da taxa de inscrição
é de R$122,95.
São 210 vagas destinas à 12ª Região, sendo 90 para o 11º Batalhão
em Manhuaçu e 120 para o 14º BPM em Ipatinga.
O salário inicial do soldado 2ª Classe da PMMG é de R$ 3.278,74,
além de abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica
e odontológica, conforme a legislação em vigor.
O início do curso está previsto para o dia 1º de novembro de 2017
com duração de 09 meses em regime de dedicação exclusiva.
Para mais informações confira o edital na página da Polícia Militar
de Minas Gerais.
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Vereadores de Manhuaçu aprovam
subvenção social para a APAE

E

m reunião ordinária
presidida por Jorge
Augusto Pereira “Jorge
do Ibéria”, na noite de quinta-feira, 09/03, os vereadores
de Manhuaçu aprovaram
três projetos de lei, moções,
requerimentos e indicações.
Outro assunto que teve
destaque no encontro foi
quanto à realização de audiência pública no dia 31 de
março, as 18h, na Câmara de
Manhuaçu, com a finalidade
de debater com os moradores
dos distritos problemas relacionados à criminalidade e
segurança pública.
A Câmara também recebeu visita do Coordenador
de Qualidade da Energisa,
Matheus Souza Cardoso,

que apresentou os investimentos da concessionária em
Manhuaçu e região, além de
responder várias dúvidas dos
parlamentares.
Aprovados: De autoria do
Poder Executivo foi aprovado projeto de lei que autoriza
a concessão de subvenção
social à APAE – Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Manhuaçu no
valor de 180 mil reais para o
transporte dos alunos.
Aprovado projeto de lei de
autoria do Vereador Cleber
da Matinha que institui a Semana Municipal do Agente
Comunitário de Saúde e de
Endemias em Manhuaçu. A
semana será comemorada
nos dias 04 a 11/10 de cada

ano. Dia 04/10 é o Dia Nacional do Agente Comunitário
de Saúde e se inclui o Agente
de Combate a Endemias. “É
a oportunidade de promover
eventos para a valorização
desta categoria de servidor”,
comentou Cleber.
Também foi aprovado

projeto de lei de autoria do
Poder Executivo que dispõe
sobre a cessão de servidor
público ao município de
Caputira. A professora irá
atuar em Caputira sem ônus
(despesas) para o município
de Manhuaçu.
Assessoria de Comunicação

Nova Unidade de Resgate do
2° Pelotão dos Bombeiros em Manhuaçu

A solenidade de entrega das novas viaturas aconteceu na
manhã de quinta-feira (09/03) na praça Três Poderes, no
centro de Ipatinga. Autoridades do Vale do Aço e de outros
municípios participaram do evento.
Foram entregues viaturas de resgate para os pelotões de
Manhuaçu, Itabira, Caratinga e uma para a 3ª companhia de
Ipatinga. Além das viaturas, duas motocicletas também foram
repassadas para o pelotão de Coronel Fabriciano, implementando o moto resgate.
O comandante regional dos bombeiros, Major Alexsandro
Nunes, juntamente com o prefeito de Ipatinga, Sebastião
Quintão, fez a entrega simbólica das chaves para os oficiais
que comandam as unidades que receberam as viaturas.
Fonte: TV Cultura do Vale do Aço

Os homens pedem ajuda utilizando o nome do HCL para
uma criança, que supostamente mora em Manhuaçu e que precisaria de dinheiro para tratamento de epidermolise bolhosa.
Não dê dinheiro e acione a Polícia Militar.
O Hospital César Leite não autoriza a utilização de seu
nome e nem realiza campanhas desse tipo.
Assessoria de Imprensa

2º Torneio Sesi de Taekwondo é realizado em Manhuaçu

A

quadra coberta do Sesi/Cat Nagib Mansur foi palco no último
domingo, 05 de março, do 2º Torneio Sesi de Taekwondo. O
evento, que foi organizado pelo Sesi e contou com o apoio do
empresário do ramo de Bodok (roupa usadas pelos atletas) Wallace
Rocha e das academias de artes marciais de Manhuaçu.
O evento teve a participação dos alunos de Taekwondo de academias de Manhuaçu e outras cidades da região e dos estados do
Espírito Santo e Rio de Janeiro, além da presença do atleta campeão
Sul americano de Taekwondo Luis Augusto.
“O desejo de subir ao pódio é iminente para quem almeja ser
um atleta de sucesso e alcançar uma vaga na equipe brasileira, e
são nos eventos de base que os atletas iniciam suas carreiras e se
despontam”, disse Luis Augusto.
Os treinamentos estão sendo focados tanto na parte física quanto
na parte técnica.
Para o professor de Taekwondo do Sesi, Reginaldo Garcia este
foi um momento de pura energia e dedicação onde os praticantes
de Taekwondo puderam colocar em prática todas as lições tomadas
durante as aulas nas academias participantes.
A competição, elaborada como sendo mais um benefício para

Realeza ganha Terreno
para a Construção de
Quadra Poliesportiva

O

HCL Informa: Não há campanha em nome da instituição
O Hospital César Leite alerta a população de Manhuaçu
e região que não fez parceria ou qualquer coisa do tipo com
entidade ou pessoas para recolher doações.
Na terça-feira, moradores de São João do Manhuaçu foram
procurados por dois homens, numa motocicleta, alegando
que são de um projeto social e que fizeram parceria com o
hospital.
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os atletas, contou com a participação de crianças, adolescentes e
adultos de todas as faixas etárias, meninos e meninas, e todos os
níveis de graduação que o Taekwondo oferece.
“Era empolgante sentir o clima familiar proporcionado pelo evento e direção do clube, organizadores do torneio e principalmente os
competidores, os principais motivadores para eventos como este”,
disse Reginaldo.
O Professor Maycon, da Academia Novo Tigre de Taekwondo
parabenizou os organizadores do evento e frisou a importância
do esporte na formação das crianças, jovens e adolescente, e até
mesmo os adultos. “As artes márcias pregam acima de tudo a
disciplina e o respeito. A partir dos 04 anos a criança já pode se
ingressar numa academia de artes marciais, onde desde já elas
começam os ensinamentos do Taekwondo e também recebem
um acompanhamento escolar, com cobranças das tarefas de
casas e aproveitamento e rendimento na sala de aula”, ressalta
o professor.
O 2º Torneio Sesi de Taekwondo serviu também como preparação
para a seletiva do Campeonato Mineiro deste ano, se inicia nos
próximos meses.

contrato para a cessão de um terreno para a construção
de uma quadra poliesportiva no distrito de Realeza foi
assinado recentemente. A regularização do terreno –
localizado na área próxima ao antigo DNER em Realeza – foi
um pedido que havia sido feito à Secretaria de Patrimônio da
União (SPU) pela prefeitura de Manhuaçu.
Com a liberação do terreno, é vencido um grande obstáculo
para a construção da nova quadra poliesportiva. Os recursos
foram alocados pelo deputado João Magalhães, mas ainda
havia a pendência da liberação do terreno. “A iniciativa que
prevê uma área de esporte moderna e funcional vai trazer
qualidade de vida para os moradores de Realeza”, afirma o
deputado João Magalhães

Vitória Magalhães assume
a Superintendência de
Ensino de Manhuaçu
Publicada na sexta-feira,
10/03, na página 2 do Diário
Oficial de Minas Gerais, a
nomeação da nova diretora
da Superintendência Regional de Ensino.
A atual Diretora de Pessoal
da SRE-Manhuaçu, Vitória
Maria Ferreira de Magalhaes
Serri, foi nomeada para o
cargo de diretora da Superintendência. Ela substitui
Mônica de Oliveira Hott, que
estava no cargo desde agosto
de 2015.
Os atos foram assinados
pelo Governador Fernando
Pimentel.
Carlos Henrique Cruz
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Dr. Agreine Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin) sala
01 (33) 3331-5320

Dr. Marcelo Soares
Pires - Rua Alencar Soares Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-3244

Dra. Elis Oliveira
Campo - Rua Alencar
Soares Vargas, 65
(Masterclin) (33) 3563-2573

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. Regina de Almeida - Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-3488

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

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

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. Rodrigo Ferreira - Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-5320
Dr. Sérgio Féres
Mansur Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-2026

Imunizar (Clínica de Vacinação)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl 302 (33) 3331-2521

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

Dr. Eduardo Magnus
(Clínica dos Olhos)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
206 (33) 3331-2395
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. Luiz Carlos
Leitão
(Otorrino)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
204 (33) 3331-1602
Dr. Marcelo Dutra
(Neuro-Psiquiatria)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
402 (33) 3331-5627

Dra. Núbia
R. Dias
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
407 (33) 3331-3770
Centro de
Densitometria
Óssea
Rua Duarte Peixoto, 95
Sl. 403 (33) 3331-5510
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Vendo casa. 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro com 2 garagens R$130 mil, tratar
- Romney 984454534
Vendo casa pequena com 2 quartos,
sala,. Cozinha, banheiro R$ 70 mil tratar
Romney 984454534
Vendo apart. Centro, R$150 mil, tratar
Romney 984454534
Vendo Sítio em Matipo, frente para
BR 262, casa, água, luz, 10.000 metros, R$
300 mil..tratar Romney 984454534
Vendo casa pequena com 2 quartos,
sala,. Cozinha, banheiro R$ 70 mil tratar
Romney 984454534
Vendo Sítio em Matipó, frente para
BR 262, casa, água, luz, 10.000 metros, R$
300 mil..tratar Romney 984454534
AUTO BOX Rua Professor Juventino Nunes, 148 (33) 3331-4291
CAPOTARIA DO SERGINHO Rua do

acesse: www.jm1.com.br

Triângulo (33) 3331-5035
AUTO ELÉTRICA UNIÃO Serviços e
peças em geral Rua do Triângulo, 108 (33)
8434-4437
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) 3331-1240
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
DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV
LIGAR PARA (33) 3331-2033
CENTER CÓPIAS Av. Getúlio Vargas, 574
(33) 98436-5268
SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33)
3331-3863

MULTIMAC LTDA Av. Salime Nacif, 740
(33) 3331-1676
SOLAR Rua Desembargador Alonso Starling, 116 (33) 3331-1365
ANA PIRES Rua Monsenhor Gonzalez
(33) 3332-2362

GERMANO’S MODAS Rua Alonso Starling
421 (33) 3332-1388
MARVAN MODAS Rua Amaral Franco
(33) 3331-1195
OUSADIA Rua Amaral Franco (33) 98411-8186

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

VALORIZE CONFECÇÕES Av. Salime
Nacif, 574 (33) 8444-2252

GRÁFICA BRASIL Rua Coronel Alberto
Pinto Coelho, 643 (33) 98455-7975

GUANABARA Av. Salime Nacif (33)
3331-1835

AUDÁCIA FEMININA Av. Salime Nacif, 623
(33) 8454-9688

GRÁFICA DO JÚLIO Av. Felipe Nacif, 220
(33) 3331-2065

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

EL MODAS Av. Salime Nacif, 438 (33)
98414-1768

PAPELARIA GRAFITE Av. Getúlio Vargas,
748 (33) 3331-5445

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

JEITO ATUAL MODAS Rua Amaral Franco,
180 (33) 3331-1787

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

SOCIAL RuaAmaral Franco, 279 (33) 3331-5091

MENINA VENENO Rua Amaral Franco, 35
(33) 98838-3138

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

ATELIER MM Rua Desembargador Alonso
Starling, 210 (33) 3332-2333
DONA SCARP Av. Salime Nacif, 700 (33)
3331-8139

ROTA DO JEANS Av. Salime Nacif, 554
(33) 9942-6084
CAFÉ BOUTIQUE Rua Professor Juventino
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Nunes, 179 (33) 3331-6305
EXCLUSIVY Av. Salime Nacif, 288 (33)
3331-7352
LOJA 20 Av. Salime Nacif (33) 99953-2442
MUNDIAL MODAS Rua Professor Juventino Nunes, 189 (33) 8432-9895
SELMA CONFECÇÕES Av. Salime Nacif,
444 (33) 3331-3412
BABYLÂNDIA Rua Antônio Welerson197
(33) 3331-7798
BARATINHO BABY Av. Salime Nacif, 222
(33) 3331-8497
CIA DO KILO Av. Salime Nacif, 555 (33)
3331-6826
CALCEBEM Rua Amaral Franco, 167 (33)
3331-1834
MUNDO DOS CALÇADOS Av. Salime
Nacif, 552 (33) 3332-2959

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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SINDIJORI

Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais - Filiado a Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais-Fiemg
Rede Sindijori de Comunicação

Disputa dos prefeitos pela Associação:
A disputa pelo comando da Associação Mineira de Municípios (AMM) vai colocar,
frente a frente, mais uma vez, PT e PSDB.
E o PMDB, assim como foi nos governos
federal e estadual, pode ser o fiel da balança nessa disputa que tem como prêmio a
representação da maioria dos prefeitos do
Estado. O problema é que, desta vez, os
peemedebistas estão divididos entre dois
candidatos. (Folha da Manhã)
PMDB leva racha para a disputa na
AMM: O partido levou para as eleições
da AMM a sua maior divisão interna
dos últimos anos. O racha entre o vice-governador de Minas Gerais, Antônio
Andrade, e o presidente da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, Adalclever
Lopes. Ambos querem o controle do
PMDB e, por que não, o comando da
AMM também. A entidade conta, atualmente, com 580 prefeitos filiados. As
eleições estão marcadas para o dia 30 de
março. (Folha da Manhã)

Posto de Identificação garante cidadania: Com o objetivo de disponibilizar
ao cidadão acesso a documentos oficiais,
foi criado o Posto de Identificação Civil
Roque Schettino, através do convênio
59/2015 PCMG, celebrado entre o Poder
Legislativo de Leopoldina e a Polícia Civil
do Estado de Minas Gerais. O Posto de
Identificação Civil funciona nas dependências da Câmara de Vereadores e presta
serviços à população, dentre eles a emissão
de carteiras de identidade. Em fevereiro,
foram realizados 382 atendimentos, com
média de 21 atendimentos diários. (Leopoldinense)
Copasa poderá ser multada em Divinópolis: Os vereadores de Divinópolis
aprovaram na última reunião o projeto de
Leique multa a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), em caso de
suspensão de fornecimento de água. O
projeto de autoria da vereadora Janete
Aparecida estabelece que a companhia
pague 40 UPFMD - Unidade Padrão

Fiscal do Município
de Divinópolis, no valor de R$ 69,65, o que
renderia uma multa
de R$ 2.786 para a
empresa. Atualmente a companhia paga
apenas 15 UPFMD, como determina a Lei
Nº 7.662/2013. O projeto foi encaminhado para ser sancionado pelo prefeito de
Divinópolis, Galileu Teixeira Machado
(PMDB). (Gazeta do Oeste)
Lar dos Idosos lança campanha para
doações: Com o objetivo de arrecadar
lençóis e cadeiras de roda, a diretoria do
Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, em
Caratinga, está lançando uma campanha.
A última campanha promovida em favor
do Lar dos Idosos e coordenada pelas
Conferências Vicentinas atingiu seu objetivo, que era arrecadar toalhas de banho.
Atualmente, o Lar conta com 79 assistidos,
sendo que muitos deles são cadeirantes e
necessitam de um meio de locomoção. (A
Semana Agora)

Câmara Municipal de Lajinha

Sessão Itinerante
em novo formato

09/03/2017 19:42
No dia 22 de Fevereiro a Câmara
retomou seus trabalhos fora da sede.
Dessa vez o local foi o Córrego Companhia, um pouco próximo a cidade mas
uma comunidade espelho em muitos
aspectos. Com um povo trabalhador e
que sabe de seus deveres e direitos. Um
povo organizado e evoluído. Com um
trabalho de medicina alternativa que é
referência na região, pessoas de várias
cidades vão até o local receber atendimento e ter alguns problemas curados.
A nova legislatura investiu em instalações mais modernas e aconchegantes.
Colocaram tendas no terreiro do Sr
Orlando Souza, com iluminação, sonorização, etc.
A comunidade compareceu em peso.
Todos se sentiram muito importantes
de receber os ilustres Vereadores em
sua “casa”.
A ideia da Câmara Itinerante é ouvir
os moradores do local e mostrar como
são feitas as Sessões Ordinárias e pra
que serve cada ato dela. Terminando a
Sessão as reivindicações serão levadas
ao Executivo e a medida do possível
serão executadas.
Iniciou-se a Sessão como sempre;
orando e lendo as correspondências,
depois cada Vereador teve alguns minutinhos para se apresentar e a palavra
foi passada aos moradores, as estrelas
da noite.

Discurso dos moradores
Marcone foi o principal a falar. Seus
pedidos foram em favor das estradas,
transporte de alunos, saúde, recolhimento do lixo; coisas que são necessidades básicas mas que as vezes são mal
executadas.
A sra Amélia Sanglard responsável
pela Homeopatia e dona da residência
onde foi feita a Sessão, pediu em favor
da saúde. Que se possível o SUS ou
Hospital pudesse abrir uma oportunidade para que o tratamento natural
bioenergético fosse feito, que muito
ajudaria aos pequenos problemas que as
vezes evoluem e viram grandes doenças.
Ela informou que há 20 anos ela não
depende de tratamento e nem de Hos-

pital, pois esse tratamento transformou
a sua vida e sua saúde. E gostaria de
estendê-lo a toda cidade.
Outra moradora pediu em favor do
transporte da faculdade. Para que a
Prefeitura bancasse a maioria e os pais
ajudassem com menos, pois atualmente
o valor é de 250 reais e pra quem tem
mais de um filho estudando fica muito
puxado. Não seria de graça, seria para
os pais ajudarem, mas com valor menor.
Luziene pediu por médicos especializados, pois a consulta demora muito
e eles precisam de urgência. Também
o ultrassom e Raio X com laudo, pois
eles estão saindo pra Simonésia porque
não podem esperar 2 ou 3 meses por
essa vaga. Solicitou também médico
psiquiatra.

Secretários
respondem dúvidas
Marcones, Secretário de Meio Ambiente, informou sobre alguns assuntos
como o lixo.
Que a usina de triagem já está com
sua licença vencida, e o jeito que ela
está funcionando não é o correto. Pois
só despejar o lixo no local é transferir
o problema, não resolvê-lo. Agora eles
estão indo atrás da legalização e adequação desse trabalho. Já colocaram água
no local e estão buscando a reforma para
que os trabalhadores tenham condições
legais e sustentáveis para exercer sua
função.
Explicou sobre ICMS ecológico, que
o Municipio não recebe e está sendo
penalizado há mais ou menos 10 anos
por essa falta de legalização da usina
e também por não ter o Plano de Saneamento Básico, que é obrigatório,
já foi feito, mas falta ser aprovado e
executado.
Ele desabafou que o seu trabalho
muitas vezes fica escondido, mas que
eles estão buscando melhorias e querem
ver acontecer.
Eduardo, Secretário de Saúde, explicou que infelizmente a demanda é
muito grande e o dinheiro é pouco. Um
aparelho de ultrasonografia dependeria
de uma emenda parlamentar ou recurso
próprio pra ele.
Renatinho deu uma idéia que já funcionou em outras épocas, que se fizesse

um convênio com algum médico da
Lajinha, assim ele faria esses ultrasons
e receberiam um valor por isso.
Eduardo informou sobre o Convênio
com o CIS Caparaó que Lajinha faz
parte e muito já ajuda nessas consultas
especializadas , inclusive estão buscando polarizar o mais próximo possível de
Lajinha para que o deslocamento seja
menor. Sobre o Raio X ele informou
que já fazem, mas com laudo não, pois
precisa de uma pessoa especializada por
conta e hoje não é possível.
Comentou também sobre o problema
do postinho onde a comunidade é atendida, que é do Palmeiras, sendo que
em Lajinha para eles é mais próximo
e portanto o que estão fazendo a curto
prazo é marcar os atendimentos para
a Policlinica, até conseguir remanejar
essa localização já que quem faz isso é
o SUS Nacional.

ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução 008/2017 –
Institui a Câmara Mirim e estabelece
normas para o seu funcionamento.
Este projeto vem com a intenção de
despertar a participação dos adolescentes na Política da cidade. Cria uma
Câmara para os estudantes de 9 à 17
anos, onde cada escola terá um ou dois
representantes e esses alunos exercerão
o papel de Vereadores como os verdadeiros; criando projetos, indicações, e
outras funções do Vereador.
Com isso eles entenderão o papel
do Vereador e futuramente ajudarão a
escolher bons representantes ou quem
sabe até serão um deles.

APROVADO
POR 10 VOTOS.
Houveram também Pedidos de providência e indicações.
Não havendo mais nada a tratar foi
encerrada a Sessão.
E assim foi a 1ª Sessão Itinerante.
Comunidade esteve presente, foi participativa e foi de grande proveito para
ambas as partes.
A Câmara se sente honrada em ir até
as Comunidades e moradores.
Até a próxima!

MUNÍCIPIO DE LAJINHA
MINAS GERAIS
PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPO
CNPJ: 18.392.522/0001-41
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 067/2017, na modalidade
Pregão Presencial nº 030/2017, contratação para prestação de
serviços de transporte escolar no município. O credenciamento
e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do dia 04/04/2017, com abertura
neste mesmo dia e horário, na sala de reuniões própria, na Rua
Dr. Sidney Hubner França Camargo, n° 69 “A”, Centro, Lajinha –
MG. Os interessados, poderão adquirir o edital e anexos, através
do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede administrativa do
Munícipio de Lajinha/MG, Demais informações no endereço
acima, no horário de 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis ou
pelo Telefone (33) 3344-2006, responsável, Cassiano Ricardo
Alves de Oliveira – Pregoeiro Oficial em 10 de março de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 068/2017, na modalidade
Inexigibilidade nº 005/2017 Credenciamento nº 003/2017, para
credenciar profissionais médicos (pessoa física ou jurídica). O
credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA
e DOCUMENTAÇÃO, será até às 15:00 horas do dia 05/04/2017,
com abertura neste mesmo dia e horário, na sala de reuniões
própria, na Rua Dr. Sidney Hubner França Camargo, n° 69 “A”,
Centro, Lajinha – MG. Os interessados, poderão adquirir o edital
e anexos, através do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede
administrativa do Munícipio de Lajinha/MG, Demais informações
no endereço acima, no horário de 13:00 às 17:00 horas nos
dias úteis ou pelo Telefone (33) 3344-2006, responsável,
Cassiano Ricardo Alves de Oliveira – Pregoeiro Oficial em 10
de março de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 069/2017, na modalidade
Pregão Presencial nº 031/2017, Aquisição de equipamentos e
assessórios de informática. O credenciamento e a entrega dos
envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até
às 09:00 horas do dia 06/04/2017, com abertura neste mesmo
dia e horário, na sala de reuniões própria, na Rua Dr. Sidney
Hubner França Camargo, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG. Os
interessados, poderão adquirir o edital e anexos, através do
e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede administrativa do
Munícipio de Lajinha/MG, Demais informações no endereço
acima, no horário de 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis ou
pelo Telefone (33) 3344-2006, responsável, Cassiano Ricardo
Alves de Oliveira – Pregoeiro Oficial em 10 de março de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 070/2017, na modalidade
Pregão Presencial nº 032/2017, Aquisição/fornecimento de
gêneros alimentícios em atendimento a secretaria Municipal de
Cultura e turismo. O credenciamento e a entrega dos envelopes
contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 13:00
horas do dia 10/04/2017, com abertura neste mesmo dia e horário,
na sala de reuniões própria, na Rua Dr. Sidney Hubner França
Camargo, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG. Os interessados,
poderão adquirir o edital e anexos, através do e-mail licitacao@
lajinha.mg.gov.br e sede administrativa do Munícipio de Lajinha/
MG, Demais informações no endereço acima, no horário de 13:00
às 17:00 horas nos dias úteis ou pelo Telefone (33) 3344-2006,
responsável, Cassiano Ricardo Alves de Oliveira – Pregoeiro
Oficial em 10 de março de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 071/2017, na modalidade
Pregão Presencial nº 033/2017, contratação de empresa para
prestação de serviços de horas máquina para abertura, manutenção e conservação de estradas vicinais do município. O
credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA
e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do dia 11/04/2017,
com abertura neste mesmo dia e horário, na sala de reuniões
própria, na Rua Dr. Sidney Hubner França Camargo, n° 69 “A”,
Centro, Lajinha – MG. Os interessados, poderão adquirir o edital
e anexos, através do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede
administrativa do Munícipio de Lajinha/MG, Demais informações
no endereço acima, no horário de 13:00 às 17:00 horas nos
dias úteis ou pelo Telefone (33) 3344-2006, responsável,
Cassiano Ricardo Alves de Oliveira – Pregoeiro Oficial em 10
de março de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 072/2017, na modalidade
Pregão Presencial nº 034/2017, Aquisição/fornecimento de
material de limpeza em atendimento a secretaria Municipal de
Cultura e turismo. O credenciamento e a entrega dos envelopes
contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00
horas do dia 12/04/2017, com abertura neste mesmo dia e horário,
na sala de reuniões própria, na Rua Dr. Sidney Hubner França
Camargo, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG. Os interessados,
poderão adquirir o edital e anexos, através do e-mail licitacao@
lajinha.mg.gov.br e sede administrativa do Munícipio de Lajinha/
MG, Demais informações no endereço acima, no horário de 13:00
às 17:00 horas nos dias úteis ou pelo Telefone (33) 3344-2006,
responsável, Cassiano Ricardo Alves de Oliveira – Pregoeiro
Oficial em 10 de março de 2017
Rua: Dr. Sidney Hubner França Camargo 69 “A”,
Centro – Lajinha-MG – CEP: 36.980-000
Telefone: (33) 3344-2006 / (33) 3344- 2423 –
e-mail: licitacao@lajinha.mg.gov.br
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Jovem é assassinado e
corpo deixado na zona rural;
três suspeitos presos
Foi encontrado neste sábado, 11/03, o corpo de Alan
Gomes Costa, 20 anos. Ele
foi assassinado num trecho
do córrego Sinceridade, na
zona rural de Manhuaçu.
Três suspeitos foram presos.
O corpo de Alan foi encontrado após uma denúncia
anônima dando conta que
havia um indivíduo caído
debaixo de um bambuzal.
Ele aparentemente recebeu
um golpe na cabeça e o mato
estava amassado, indicando
que possa ter sido arrastado
ou mesmo que tenha tentado rastejar para pedir por
socorro.
A confirmação da identificação se deu pelas tatuagens.
Numa delas, está o nome da
mãe do rapaz.
MONZA: Na noite desta
sexta-feira, por volta de 22
horas, o pai de Alan acionou
a Polícia Militar relatando
que o filho estava num bar
quando três elementos chegaram armados, o renderam
e obrigaram que entrasse
num carro – um Monza
cinza.

Segundo a ocorrência, o
fato teria se dado porque
Alan é suspeito do furto de
uma motocicleta no bairro
São Vicente, tempos atrás.
O jovem também tem ocorrências relacionadas a drogas
em seu histórico.
SUSPEITOS: A Polícia
Militar prendeu na tarde de
sábado, três suspeitos de
envolvimento no assassinato
do jovem Alan Gomes Costa,
20 anos, morador em Ponte
do Silva.

Foram localizados e presos
os irmãos Renan de Lana
Cândido, 25 anos, e Ronildo
de Lana Cândido, 29 anos,
além de Leonardo Gomes
Luciano, conhecido como
Zito, 23 anos. Os três são
moradores do Bairro Nossa
Senhora Aparecida.
Segundo o registro da PM,
Renan teve informação de
que Alan furtou sua motocicleta dias atrás foi Alan e
um adolescente de 17 anos.
Renan chamou seu irmão Ronildo e Leonardo e foram até
Ponte do Silva e localizaram
o Alan. Após, o colocaram no
carro, levaram para o córrego
Sinceridade e o executaram
a pauladas. Na Delegacia de
Polícia Civil foi ratificado o
flagrante.
As investigações da Polícia
Civil poderão esclarecer a
participação de cada um no
crime. O adolescente suspeito de furto da moto também
chegou a ser procurado pelos
suspeitos, mas não foi encontrado na noite de sexta.
Carlos Henrique Cruz

PC prende homem apontado
como fornecedor de
armas e munições

P

oliciais civis da 4ª Delegacia Regional de
Muriaé deflagraram
na manhã de quarta-feira
(8) a “Operação Magnata”
com foco no combate ao
comércio ilegal de armas.
Segundo a Polícia Civil
(PC), grande quantidade
de armamento foi apreendida na área central de
Muriaé, na residência de
um homem que foi preso,
apontado como fornecedor
de armas e munições para
criminosos da região.
Na terça-feira (7), cinco
pessoas já haviam sido
capturadas, em ao menos
quatro cidades, suspeitas
pela autoria de delitos
como assassinatos e roubos que teriam sido praticados com armas adquiridas do suposto distribuidor
detido em Muriaé.
A operação é fruto de
uma longa investigação
da equipe da Agência de

Inteligência da 4ª Delegacia Regional de Muriaé,
de forma integrada com
delegacias da região.
Em entrevista coletiva,
Tayrony Spíndola explicou
que as investigações tiveram início há pelo menos
10 meses, a partir de levantamentos feitos durante
apuração de casos de homicídios praticados na região.
O delegado também afirmou durante entrevista,
que com as ações a PC
desarticulou uma célula
de um grupo criminoso,
prendendo integrantes de
duas etapas do processo.
Segundo ele, o homem
detido na manhã de quarta (8) atuaria fornecendo
armas e munições para os
seis suspeitos presos ontem (7), que por sua vez,
usavam o material para
cometer diversos tipos de
crimes: Todos os detidos
responderão por organi-

zação criminosa e tráfico
ilegal de armas e munições. De acordo com ele,
dois dos suspeitos foram
capturados em Muriaé, e
as outras prisões se deram
nas cidades de Miradouro,
São Francisco do Glória e
Carangola (comunidade de
Ponte Alta).
Ao menos oito homicídios estariam relacionados
ao esquema do tráfico de
armas desarticulado pela
operação, e ressaltou que
entre as diversas armas e
munições - inclusive, de
calibres de uso restrito apreendidas na quarta (8),
na residência do suposto
fornecedor, estava uma
espingarda calibre 12, tipo
de arma “preferido” de um
pistoleiro apontado como
autor de homicídios na
região, nos quais a vítimas
foram mortas com tiros de
calibre 12 na cabeça.
Radio Muriaé
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Homem é executado
na Ponte da Aldeia

Felipe de Melo Conrado, 27 anos, foi morto
com três tiros na região
da cabeça durante a noite
de domingo, 12/03, no
bairro Ponte da Aldeia, em
Manhuaçu.
O rapaz foi perseguido
por dois homens numa
motocicleta. Ele chegaram à rua Primeiro de
Maio e se aproximaram.
Felipe Conrado correu
para um terreno baldio
próximo a uma igreja,
mas foi alcançado e baleado. Os dois autores
fugiram em seguida na
motocicleta. Equipes da
Polícia Militar estão em
rastreamento.

Prefeitura Municipal Conceição de Ipanema – MG
AV. G E R A L D O D E B A R R O S , 1 9 2 – C E N T R O – C E P. 3 6 . 9 4 7 - 0 0 0 –
T E L E - FA X ( 3 3 ) 3 3 1 7 - 1 2 11 - C N P J : 1 8 . 3 3 4 . 3 0 0 / 0 0 0 1 - 7 2 e-mail: pmconceicao@gmail.com

Conceição de Ipanema,09 de março de 2017
Decreto Municipal n° 021/2017
Nomeia os Membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social
de Manutenção Da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
Grosmane Hermsdorff, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema, no uso de suas
atribuições que lhe confere o art. 44, inciso II da Lei Orgânica Municipal, concominantemente com a Legislação pertinente:
DECRETA:
Artigo 1°: Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação, conforme abaixo relacionados:
Representantes do Poder Executivo:
Titular: Jeoiada Igídio de Lima
Suplente: Mayconl Ystwart Pimentel Robadel
Titular: Bethvânia Rodrigues Bonifácio de Lima
Suplente: Lucas Gabriel Alves Cordeiro
Representantes das Escolas Públicas Municipais:
Titular: Maria da Penha Mascarenhas Silva
Suplente: Kênya Saar
Representantes de Diretor de Escola Básica Pública:
Titular: Maria Elza Rodrigues Anacleto
Representantes dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas
públicas:
Titular: José Aristides Silva Gamito
Suplente: Gleydson Fernando Silva
Representantes de Pais de alunos da Educação Básica Pública:
Titular: Tatiane Coelho Gandi de Souza
Suplente: Marlene Saldanha Guimarães
Titular: Mônica Comper Werly
Suplente: Rosemary da Silva Rodrigues Pinheiro
Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública:
Titular: Wanderson da Costa Silva
Suplente: Joab de Souza Felix
Suplente: Aline Eler de Miranda
Artigo 2°: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto n°452 de 30 de junho de 2016.
Grosmane Hermsdorff
Prefeito Municipal
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Joãozinho no Busão
Joãozinho pegou um ônibus e, ao entrar,
pergunta para o cobrador:
- Moço, quanto custa o ônibus?
O cobrador responde, educadamente:
- São dois e trinta, garoto!
Então, o Joãozinho fala alto:
- Ei, pessoal! Todo mundo vai descendo,
porque eu vou comprar!

Relógio atrasado
A mulher comenta com o marido: Querido,
hoje o relógio caiu da parede da sala e por pouco não bateu na cabeça da mamãe...
- Maldito relógio. Sempre atrasado...

Dieta
O garoto apanhou da vizinha, e a mãe furiosa foi tomar satisfação: Por que a senhora
bateu no meu filho? Ele foi mal-educado, e me
chamou de gorda. E a senhora acha que vai
emagrecer batendo nele?

Morre a sogra
O cara resolve levar a sogra junto na lua
de mel para o Oriente Médio. Chagando lá, a
velha logo bate as botas.
Apavorada, a filha diz para o marido que ele
tome providências para levar a mãe dela para
o Brasil.
O cara vai ao IML local e pergunta quanto
custa o translado do corpo, e quanto custaria
para enterrar a velha por lá mesmo. O sujeito
do IML responde que para trazer o corpo para
o Brasil custa R$ 50 mil, e para enterrar por lá
custaria R$ 5 mil.
O genro responde que prefere trazer o corpo
para o Brasil. O cara olha espantado para o
brasileiro e responde:
- Mas o senhor ama a sua sogra, para pagar
um valor desses?
O cara olha para o agente e responde:
- Prefiro não arriscar meu amigo, aqui é Jerusalém, e já ressuscitou gente por aqui.

Novas mortes por febre amarela
colocam região em alerta

Foto Devair Guimarães

A

internação de oito pacientes
de Manhuaçu na última semana acendeu o alerta nas
autoridades de saúde da região.
Dois pacientes idosos, moradores
da zona rural de Dom Corrêa,
morreram com suspeita de febre
amarela.
Passado o momento mais crítico
do surto, a notícia de que ainda
acontecem mortes relacionadas à
doença mostra que há pessoas que
não foram vacinadas. Como o vírus está presente na região, novas
medidas estão sendo adotadas.
O médico infectologista do
Hospital César Leite, Dr. Tiago
Heringer, está monitorando toda a
região. Ele conta que os casos que
estão chegando agora são exatamente de pacientes que não foram
vacinados. “Está muito evidente
que o benefício da vacinação é
enorme. Estamos percebendo
que estão chegando mais idosos

em estado grave e, infelizmente,
falecendo. Na última semana, duas
pessoas idosas de Dom Corrêa
foram internadas, não estavam vacinadas e não resistiram”, afirma.
Os números mostram o pico
do surto com as internações que
aconteceram em janeiro. Depois,
o surto foi reduzindo, com a queda
de pacientes internados, especialmente em função da vacinação
que bloqueou o vírus.
No momento há quatro pacientes internados (sendo três em
estado grava na UTI do Hospital
César Leite). O que chama a atenção é que são todos idosos com
residência ou atividade na zona
rural e que não foram vacinados.
Das últimas dez internações, oito
foram de Manhuaçu e duas evoluíram para a morte dos pacientes.
Na opinião do médico especialista, isso mostra que a indicação
de vacina para idosos tem que ser

sete erros

Remédio errado
Entra um senhor desesperado na farmácia
e grita: - Rápido, me dê algo para a diarréia!
Urgente! O dono da farmácia, que era novo no
negócio, fica muito nervoso e lhe dá o remédio
errado. O senhor, com muita pressa, pega o remédio e vai embora. Um tempo depois, o dono
da farmácia se dá conta que por engano e inexperiência, deu ao senhor remédio para os nervos. Horas depois, chega novamente o senhor
que estava com diarréia, e o farmacêutico lhe
diz: - Mil desculpas, senhor. Creio que por engano lhe dei um medicamento para os nervos,
ao invés de algum remédio para diarréia. Como
o senhor está se sentindo? Ao que o senhor responde: - Todo sujo, mas tranqüilo...

Execução das Três Mulheres
Três mulheres estavam para ser executadas,
uma morena, uma ruiva e uma loira, primeiro
foi a morena. O guarda a colocou na frente da
parede e disse para seus comandados:
— Preparar, apontar...
Mas a morena se antecipou e gritou:
— TERREMOTO!
Todos se abaixaram e ela fugiu.
O guarda então trouxe a ruiva, e fez a mesma coisa:
— Preparar, apontar...
E a ruiva gritou:
— TORNADO!
Todos se esconderam e a ruiva saiu correndo.
Chegou a vez da loira, muito preocupada e
pensativa ela foi posta de frente para o muro,
então o guarda comandou:
— Preparar, apontar...
A loira depois de muito pensar gritou:
- FOGO!!!!

repensada. “Numa área,
com o vírus instalado, é
interessante que todos os
idosos sejam vacinados,
especialmente quem mora
na zona rural. É lógico que
o médico deve avaliar e,
para alguns não pode ser
indicada, mas no geral é
mais benéfico vacinar do
que não vacinar”, afirma
Dr. Tiago Heringer.
Em geral, uma pequena
parte da população tem
contraindicação absoluta, que são aqueles com
imunidade reduzida por
conta de medicamentos
ou AIDS muito avançada. Nesses casos, o ideal
é ficar longe da área de
risco e usar repelente. “De
toda forma, a pessoa tem
que conversar com o seu
médico, que já o acompanha, para decidir o que é
melhor. É hora de repensar
e até liberar a vacinação
da população idosa, para
que se vire de uma vez a
página da febre amarela na
região”, conclui.
O provedor do Hospital
César Leite, Sebastião
Onofre Carvalho, conta

que desde o início do surto até o dia 3 de março,
foram 82 pessoas internadas, provenientes de
17 municípios. Dezenove
pessoas morreram e 58
receberam alta.
Ele também argumenta
que a atenção agora é com
os idosos, especialmente
depois das últimas internações. “A gente chama
atenção com relação às
pessoas idosas. Temos
casos que foram atendidos
aqui que não quiseram
se vacinar e outros que
não foram aos postos e
que vieram a falecer. A
Secretaria de Saúde de
Manhuaçu fez um trabalho magnífico de vacinação. Depois da fase que
estavam caindo os casos,
começou a chegar os pacientes idosos de Manhuaçu e estamos com pessoas
morrendo”, pontua.
Além de apoiar as ações
de vacinação, o provedor
reforçou que toda a estrutura montada pelo HCL
vai continuar à disposição
para os atendimentos da
região.

INTERNAÇÕES NO HCL POR MUNICÍPIO

CURIOSIDADES
Camiseta, roupa de guerra: O
uso de uma peça de roupa leve e confortável para enfrentar os quentes e úmidos dias
de verão foi idéia dos soldados europeus
durante a Primeira Guerra Mundial. Os combatentes americanos, mortos de inveja pelo
calor que passavam com os pesados uniformes de algodão, levaram o achado para os
EUA, onde a roupa virou moda e foi incorporada pela marinha e exército em 1942.
A peça sem mangas, que foi chamada de
T-shirt (camisa-T, nome dado devido seu formato), era feita de algodão e tinha a gola arredondada. Sua popularização foi definitiva

nos anos 50, graças ao cinema e televisão.
Atores como John Wayne e Marlon Brando
chocaram a América ao aparecerem usando
nada sobre a camiseta em cadeia nacional.
Mas foi James Dean quem tornou-a símbolo
da juventude e rebeldia em Rebel Without A
Cause (Rebelde sem Causa - 1955).
As primeiras armas humanas:
A primeira arma utilizada pelo homem foi o
arco e flecha ainda na Idade da Pedra Lascada. O primitivo arsenal era composto por
arcos de dois metros com tripas ou tendões
de animais amarrados para lançar as flechas.

Simonésia...................................................................... 19 pacientes
Manhuaçu....................................................................................... 15
Ipanema.............................................................................................9
Lajinha...............................................................................................7
Durandé e São José do Mantimento...............................................5
Santana do Manhuaçu......................................................................4
Ibatiba e Chalé...................................................................................3
Manhumirim, Mutum, Conceição de Ipanema e Caputira..........2
Reduto, Martins Soares, Taparuba e Pocrane................................1
ÓBITOS SUSPEITOS DE FEBRE
AMARELA POR MUNICÍPIO
Simonésia..........................................................................................4
Ipanema.............................................................................................3
Manhuaçu, Manhumirim e Lajinha................................................2
Reduto, Pocrane, Ibatiba, São José do
Mantimento, Caputira e Taparuba..................................................1
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Victor se defende de acusação
Victor também aproveitou para se defender da acusação de agressão. "Gostaria de
fazer um esclarecimento. Minha família é
meu bem maior. Eu só quero preservar minha família de toda a exposição negativa
que vou ter que carregar", declarou ele, que
continuou: "Jamais seria capaz de agredir
alguém, principalmente minha mulher, que
está grávida do João. Vou me dar o direito
de cuidar da minha família". Já Leo usou
seu instagram para dizer que sentia muito
pela situação. "Qualquer ser humano em
situações emocionais adversas, está sujeito a atitudes precipitadas e inconsequentes. Ainda mais, estando
grávida. Poliana tem grandes qualidades e diante de tudo, ofereço
minha compreensão e respeito. Ciente do impacto do ocorrido e
dos reflexos, sinto muito".

Jovem é retirada à força de programa
após ordem de apresentadora
Após uma discussão acalorada entre
Christina Rocha e
uma convidada do
programa "Casos de
Família", do SBT,
uma mulher teve que
ser retirada à força por
seguranças da emissora, na quarta-feira (8).
Durante a atração, a
jovem, identificada como Taís, não aceitava que a mãe fosse faxineira. Depois de uma sequência de perguntas, o interrogatório
começou a pegar fogo.
"Você já foi filha de faxineira? Você já foi zoada na escola?",
perguntou a moça a Christina. "Não, o meu pai só teve o primário,
mas chegou a ser deputado federal, graças a Deus", respondeu a
apresentadora.
"Para quem é rico é fácil falar", retrucou. "Que bom se você tivesse vergonha na cara, sabe por quê? Porque quem tem vergonha
na cara, trabalha", devolveu Christina. "Você não me conhece", se
defendeu a moça.
Segundo o UOL, a moça foi questionada sobre a criação dos
filhos dela. A apresentadora, por sua vez, pressionou e perguntou.
"Você não usa camisinha, não?", perguntou. Desbocada, a convidada devolve. "Não, você vai me ensinar agora?"

Ração entra na briga de Fontenelle
e filhas de Marcos Paulo
Não é de hoje que Antônia Fontenelle vive em pé de
guerra com as filhas de Marcos
Paulo, morto em 2012. A história ganhou um novo capítulo na quarta (8), depois que a
atriz detonou as enteadas no
Instagram. O motivo? Elas não
estariam arcando com as despesas do cachorro dele.
“Vou começar a juntar a todas as notas e mandar para as
herdeiras do pai do cachorro, já que elas deram para recorrer contra a decisão do judiciário”, declarou a atriz no Instagram. Dias
antes, elas haviam entrado com recurso na Justiça para, mais uma
vez, tirar Antônia do quadro de herdeiras. “Tá ficando complicado
para mim. Vou juntar as notas para depois vocês me devolverem.
Está virando uma zombaria essa história”, completou.
De acordo com o Adaílton Carlos Rodrigues, advogado da atriz,
ela foi considerada herdeira pela Justiça em dezembro, mas as filhas tentam derrubar a decisão. “Elas querem que o tribunal reconheça que Antônia não tem direito aos bens dele porque nunca
foi esposa de Marcos Paulo. E se a Justiça mantiver Antônia no
processo, elas querem restringir o acesso a alguns bens do diretor”,
explicou o comunicado.

Aos 13 anos, filha de Gretchen lança carreira
de modelo em Mônaco
Na família de Gretchen o que não falta é gente famosa. E a filha
mais nova da cantora pode se tornar mais uma em breve. Giulia
tem apenas 13 anos, mas já conta com todo apoio da mãe para
fazer sucesso na carreira de modelo. A moça se prepara para lançar
carreira em Mônaco, onde mora com a família da cantora mora
atualmente.
Gretchen está toda no coruja nas redes sociais, compartilhando
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fotos da menina. "Fiz o book dela, e
ela quer ser modelo. Giulia fala francês fluente. É o desejo dela desde novinha ser modelo. E eu também quero e
apoio", disse a rebolativa, em conversa
com o Extra.
Outros nomes famosos na família
da cantora são Sula Miranda, Thammy
Miranda e também Gabriel Miranda
que tenta a carreira de cantor nos Estados Unidos.

Filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre é
internada às pressas no Rio
Uma das filhas de Adriana
Bombom e Dudu Nobre, Olívia,
foi internada às pressas no início
deste semana após desmaiar duas
vezes durante um treino de crossfit.
De acordo com o colunista Leo
Dias, do jornal O Dia, a adolescente de 14 anos está no Hospital
Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio.
"Levamos ela para o hospital.
Fizeram uma série de exames. Ela
está com muita falta de ar e pode
ser uma arritmia no coração", disse Bombom em entrevista à coluna. A jovem teria reclamado a
amigos sobre a ausência do pai durante a internação. Eles afirmam
que o sambista só foi uma vez ao hospital durante a semana.
Ainda segundo Leo Dias, Olívia deve receber alta na sexta (10).
Por enquanto, ela permanece num quarto, monitorado por aparelhos.

Noivo de Viviane Araújo revela:
"Sofri preconceito"
Noivo de Viviane Araújo, o jogador
Radamés revelou ter sido vítima de
preconceito no trabalho por causa do
relacionamento com a atriz.
"Teve um pouco de preconceito
comigo no futebol por eu estar namorando a Viviane. As pessoas acham
que, por estar namorando uma pessoa
que já saiu em capa de revista, que é
símbolo sexual, uma atriz, que você
frequenta noitada o tempo todo porque ela está sempre nesses eventos",
contou ao programa "Gugu", da Record.
O atleta também admitiu querer ser pai em breve, mas deixou
claro que respeita o momento profissional da amada. "Nós dois
temos muita vontade de ter um filho, mas eu não posso atrapalhar
a carreira e o sonho dela."
Vale lembrar que a dupla, que mora junta desde 2008, pretende
subir ao altar este ano. Detalhes da festa, contudo, ainda não foram
revelados.

Globo prepara batalhão de advogados
para enfrentar a Record na justiça
No próximo dia 3
de abril a Record vai
estrear o reality show
'Dancing Brasil', que
será apresentado por
Xuxa Meneghel, e
que foi inspirado no
'Dançando com as
Estrelas'. Porém, a
Globo também tem
um programa similar, que é apresentado aos domingos por Faustão, o 'Dança dos Famosos'.
Agora, segundo o site 'Notícias da TV', o canal carioca preparou uma
equipe de advogados do seu departamento jurídico, deixando todos a
postos para uma eventual guerra contra o canal dos bispos. A Globo só
está esperando que a Record leve ao ar o seu 'Dancing Brasil', para que
faça uma análise de qual o nível de semelhança entre os dois programas.
Depois da análise, a Globo definirá se vai à Justiça ou não, onde seja
bem provável que envolva até as produtoras, donas dos formatos, na
briga.
Procurada, a Record garantiu que comprou o formato Dancing with
Stars da BBC, proprietária do formato de 'Strictly Come Dancing'. A
Endemol Shine argumentou que só estará produzindo o programa, já
que ela é representante da BBC no Brasil.
A Globo por sua vez negou que vá processar a RecordTV.
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Exuberante, mulher de Tiririca ignora
críticas: "Acho ele lindo"
Casar com famoso é se ver também, volta e meia, no olho do
furacão. Quem tem certa propriedade para falar sobre isso é Nana
Magalhães, de 38 anos, casada há 20 com o humorista Tiririca,
de 51.
Dona de um corpo sarado, Nana posta fotos de biquíni nas redes
sociais que fazem muito sucesso. Desde então, é alvo de comentários maldosos, dizendo que ela está casada com Tiririca por causa
do dinheiro.
"Conheci o Tiririca
depois do sucesso 'A
Florentina', ou seja, ele
já era famoso, mas havia
acabado de se separar do
primeiro casamento e
deixou tudo para os três
filhos e a ex-esposa. Então, praticamente, a gente recomeçou, do zero
e juntos", rebate."Mas
a gente não liga para esses comentários. Já sabíamos que isso ia
acontecer, não é surpresa. Sempre têm aqueles que não conhecem
a nossa história e acham que eu estou com ele por causa do dinheiro", afirma a moça, em conversa com o Extra.
Nana também se incomoda com as pessoas que dizem que ela é
muito bonita para o marido.
"Tem lugares que a gente chega e as pessoas perguntam: 'é a sua
filha?' (risos). Mas não ligamos. Também perguntam por que eu
estou com ele. Eu acho ele lindo, a personalidade, o jeito e o caráter dele são únicos. Ele é um cara humilde, que tem um coração
maior do que ele. Que tira a roupa do corpo para dar para o outro...
Além disso, ele é muito caseiro, adora estar em casa com a família
e fazer churrasco", entrega. Trabalhando juntos, ele com os shows,
ela com a produção, Nana afirma que os dois têm seus truques
para não caírem na rotina. "Estamos sempre namorando, fazendo
coisas diferentes para não cair na rotina e manter a chama do amor
sempre acesa", diz.

Ex-participante de reality show morre
após cirurgia bariátrica
Pedro Paulo Domingues,
mais conhecido como Pepê,
morreu na terça-feira (7) em
decorrência de complicações
de uma cirurgia bariátrica. Em
2014, o rapaz participou do reality show 'Além do Peso', da
Record, junto com seu irmão
gêmeo Pedro Henrique.
Segundo informações do colunista Leo Dias, Pedro Paulo deu entrada na última quinta (2) no
Hospital Angelina Caron, em Campinas. Após a cirurgia ele teve uma
suspeita de trombose e foi para a UTI. Amigos relataram que o rapaz teve arritmia cardíaca, dificuldade para respirar e outras complicações. A morte foi confirmada pela própria página do fã-clube da
dupla, nas redes sociais.
Pepê era evangélico e em seu último post nas redes sociais estava
animado com a vida nova que começaria em breve. "Quando colocamos Deus na frente de todos nossos sonhos, projetos e objetivos,
temos a certeza do cuidado que ele vai ter, ele sonha com você e trás
em ato pela sua graça em nossa vida. Hoje se inicia uma nova etapa da
minha vida, um sonho se realizando pelo Meu Deus. Como gratidão
a Deus e a todos que torceram por mim, muito obrigado pelo apoio,
orações e saiba que somente Deus pode retribuir na vida de vocês,
quando nos sentimos amados percebemos que Deus não nos desampara...muito obrigado mais uma vez a todos e peço oração de todos...
Deus abençoe."

Mansões de R$ 200 mil e chef 24h marcam
vinda de Bieber ao Brasil
O Brasil vai tremer neste mês. Justin Bieber começa sua turnê pela
América Latina e deve chegar ao Brasil no dia 29, para apresentações
no Rio de Janeiro e em São Paulo. O que acabou chamando atenção
é que o astro teen não fez muitas exigências para o seu camarim, ao
contrário de outras estrelas da músicas: ele quer apenas um chef especializado em culinária japonesa à disposição 24h, isotônicos e sucos
naturais. Nada de bebidas alcoólicas, segundo informações do colunista Bruno Astuto.
As exigências, no entanto, sobram em relação à sua estada em terras brasileiras: as viagens entre Rio e São Paulo devem ser feitas em
carro blindado, acompanhado de seis seguranças. No Rio, o rapaz vai
ficar hospedado em uma mansão no Joá, para ter liberdade de receber
visitas e fazer festas. A diária da casa reservada para ele é de R$ 200
mil. Em São Paulo, o cantor também deve abrir mão do hotel e ficar
hospedado em uma casa, que ainda não foi escolhidas dentre as opções oferecidas.
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SAÚDE INTENSIFICA VACINAÇÃO DE
IDOSOS CONTRA FEBRE AMARELA

15 anos, um dia especial

M

inha querida neta Luhiene, dia 1 de março
de 2017 foi um dia especial pra você, ao
completar 15 anos você chega ao limiar
da juventude, transformar-se em adolescente,
deixar para trás a infância ainda tão próxima e
preparar-se para novas responsabilidades, novas
descobertas, novas emoções.
Este dia do seu aniversário, é mais um na sua
existência o qual fará você perceber o quanto já
viveu e aprendeu e o quanto ainda falta aprender,
durante todo o tempo que resta da sua vida terrena.
Para mim foi tão gratificante participar e principalmente registrar aqueles momentos tão especiais
pra você. Ame verdadeiramente a si mesma, seus
pais e principalmente a Deus valorizando-se em
todos os sentidos, tente fortalecer sua mente através de boas leituras, boas amizades, navegando
em águas tranquilas e se fortalecendo na palavra
do Senhor, se observares tudo isso, enfrentarás as
águas turbulentas da vida sem se deixar ferir. "Eu
vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu
vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é
desde o princípio. Eu escrevi, jovens, porque sois
fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e
já vencestes o Maligno." (I JOÃO 2.14)
Que a cada dia do seu aniversário você consiga lembrar as boas experiências que passou,
preservando-as sempre, apagar as ruins e se sentir
plenamente feliz. Parabéns!

Silvia Soares - Muitas felicidades, boa saúde
é o que desejamos pra você e que Deus abençoe sua vida ricamente e que cada dia do seu
níver você consiga lembrar as boas experiências e preservá-las sempre, apagando as ruins
e colecionando as boas. Parabéns!

Aniversários de Pai e Filho

Demerval
– Esta data
é sua, 27
de fevereiro e nós
queremos
compartilhar
com você
das alegrias
de tê-lo você
como nosso
irmão – parabéns e que
Deus abençoe sua vida
com muitas
bênçãos,
alegrias e
felicidades.
Seus irmãos
Dejair, Daniel, Devair
e Maria de
Lourdes

Anderson e JUNINHO

E

o dia hoje é todo dele...do meu guerreirinho
mais lindo, que lutou pela vida desde o primeiro
segundo...do anjo mais elétrico que já conheci.
Uma das minhas lutas mais difíceis e a que Deus
me deu a maior vitória! Meu bebê obrigada por
cada segundo de alegria e por encher as nossas
vidas de amor e felicidade. Você e sua "Tatata" são
os maiores presentes que Papai do Céu nos deu!
Amamos vocês.

Juninho, 10 de março
comemorou mais
uma data festiva.
Parabéns

Anderson Guimarães, comemorado dia 28 de
fevereiro aniversário. Felicidades e muitos
anos de vida é o que desejam todos da sua
família. Parabéns.

Kevyn comemorou
aniversário dia 10 de
março e seu papai
Fabyo, mamãe Gisele
e seu Vô Devair
desejam pra você mil
felicidades e que esta
data se repita por
muitos anos. Parabéns.

N

ovas mortes
de idosos da
zona rural de
Manhuaçu por suspeita de febre amarela
mobilizam a Secretaria
de Saúde para a intensificação da vacinação e
busca ativa de pessoas
que não foram se vacinar, principalmente
aquelas com idade acima de 60 anos.
Foram montadas
duas frentes de trabalho: uma com campanha de vacinação na
praça Cordovil Pinto
Coelho (Centro) e outra
na rodoviária (Baixada). Agentes e equipes
das Unidades de Saúde
da Família estão fazendo visitas de casa
em casa nos distritos
e locais na zona rural
onde foram registrados
os últimos casos. Estão percorrendo todas
as residências rurais
à procura de pessoas
que ainda não se vacinaram.
A Secretária de Saúde, Karina Gama dos
Santos Sales, diz que
no sábado os médicos
Dr. Rafael e Dra. Cecília ficaram com as
equipes na rodoviária
e no centro, orientando
e avaliando idosos para
indicar a vacinação.
“A situação é preocupante, pois ainda
estão aparecendo casos
de Manhuaçu, mesmo
após a disponibilização
de vacinas em tempo
hábil e em quantidade
suficiente. Queríamos
que não tivéssemos
mais casos, por causa
da vacinação da maioria da população, mas
infelizmente está acontecendo e novamente
estamos convocando
a população que ainda
não se vacinou para
que procure os postinhos, inclusive os

idosos. Eles serão avaliados e vacinados”,
orienta Karina Gama.
A vacinação acontece de forma constante
em todos os PSFs da
cidade e Unidades Básicas de Saúde do município. Atualmente, há
dezesseis mil doses de
vacinas disponíveis na
rede pública municipal.

A Coordenadora da
Atenção Básica, Marizy Vasconcelos, explicou que na zona rural
equipes da Estratégia
de Saúde em Família
estão visitando todos
os moradores. “A ação
deste fim de semana de
visita de casa em casa
visa realmente buscar
as pessoas que ainda

não se vacinaram”.
Karina Gama reforçou que passaram o
final de semana com a
campanha de intensificação da vacinação,
mas que é preciso que
as pessoas que ainda não se vacinaram
procurem os postos de
vacinação mais próximos.

