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EDITORIAL

S

Desperdícios na Saúde

e alguém contasse que o governo federal investiu mais de R$ 1 bilhão
na construção de 165 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e 993
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e não colocou nenhuma delas para
funcionar mesmo com as obras já concluídas, você acreditaria? Pode acreditar!
É justamente isso que está ocorrendo hoje em todo o Brasil onde 1.158 novas
unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) estão fechadas por falta de verba
de custeio ou falhas no planejamento dos governos municipais, ou seja, os prédios foram edificados, os equipamentos foram comprados, mas as prefeituras
e governos estaduais não conseguem colocar toda essa estrutura a serviço da
sociedade porque não têm dinheiro para contratar médicos, enfermeiros, atendentes, administrativos e comprar materiais de insumo. É o tipo de crime que
em qualquer país sério levaria os agentes públicos responsáveis para a cadeia,
mas que no Brasil não consegue mobilizar nem mesmo os organismos que deveriam fiscalizar o bom emprego do dinheiro público. Essas 1.158 unidades se
somariam às 538 UPAs, que são espécie de prontos-socorros, e cerca de 40 mil
UBSs, que funcionam como postos de saúde
em todo o país.
Fale com a redação
Essa situação ocorre porque desde que o
contato@jm1.com.br dinheiro para construção das UPAs e UBSs
(33)3331-8409
começou a ser liberado pelo governo federal,
ainda em 2008, o Ministério da Saúde determinou que a verba fosse exclusiva para a construção de unidades novas, o que
acabou fazendo com que algumas cidades que nem precisavam das unidades e
outras onde a prefeitura nem tinha dinheiro para custeá-las, acabassem aderindo
ao programa para construir prédios que viraram verdadeiros elefantes brancos.
Em outra frente, ao mesmo tempo em que Estados e municípios estão sofrendo
para fazer frente às suas obrigações com a saúde, o governo federal faz pouco
caso com a sociedade ao deixar de aplicar todos os dias cerca de R$ 38 milhões
que deveriam ser destinados, por força do orçamento, à saúde pública no Brasil.
Levantamento do Conselho Federal de Medicina apurou que num período de
10 anos o Ministério da Saúde deixou de aplicar cerca de R$ 171 bilhões no
Sistema Único de Saúde (SUS). Esse valor sonegado para a sociedade pagadora
de impostos é superior ao que Estados e municípios gastam no setor durante
um ano inteiro, que fica em torno de R$ 142 bilhões.
Os números foram apurados pelo CFM com base em dados do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), que revela em tempo real quanto
o governo federal investe do orçamento aprovado pelo Congresso Nacional
todos os anos. É por isso que os orçamentos municipais e estaduais estão sendo insuficientes para atender a demanda na saúde pública e municípios polos,
também chamados de gestor pleno, como Dourados, por exemplo, acabam
sobrecarregados. Apenas para que o leitor tenha ideia dessa grave distorção,
de um orçamento de R$ 850 milhões no ano passado, Dourados investiu R$
243,25 milhões somente na saúde pública, o que corresponde a quase 30% de
todos os recursos que chegaram aos cofres públicos municipais. Ainda assim,
os investimentos foram insuficientes para atender a população, já que Dourados
é obrigada a prestar socorro aos pacientes de cerca de 40 municípios que da
região, sem receber contrapartida federal na medida das suas responsabilidades.
Para agravar ainda mais esse quadro na segunda maior cidade de Mato Grosso
do Sul, o governo também penaliza Dourados ao fazer repasses muito aquém
das necessidades, não aplica o princípio da proporcionalidade em relação à
Campo Grande.
Os cortes no orçamento da Saúde fizeram com que o Sistema Único de
Saúde desativasse 23.565 leitos na rede pública somente no governo de Dilma
Rousseff, piorando gradativamente a qualidade dos serviços que são prestados
à sociedade na área da saúde pública. Levantamento divulgado realizado pelo
Conselho Federal de Medicina revela que a redução no número de leitos do
SUS foi 7% no governo da petista, caindo de 335.482 em 2010 para 311.917
no ano passado. As maiores perdas de leitos foram registradas em psiquiatria,
obstetrícia, pediatria e cirurgia geral, mas nenhum outro setor sente tanto a
falta de investimentos quanto o de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Percentualmente, as maiores reduções em número de leitos do Sistema Único de
Saúde foram apuradas pelo Conselho Federal de Medicina no Rio de Janeiro,
com perda de 22%, em Sergipe, com menos 20,9%, no Distrito Federal, com
redução de 16,7%, na Paraíba, com queda de 12,2%, em Goiás, com menos
11,5% e no Acre com desativação de 11,5% dos leitos do SUS.
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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 NA CONTRA MÃO
Nas últimas semanas, acompanhamos no noticiário nacional uma
onda de protestos de caminhoneiros, que ao bloquear estradas
causaram desabastecimentos e paralisações de fábricas, além de
prejudicar o escoamento da safra. Os caminhoneiros reclamam que
vêm tendo prejuízos com os fretes por conta do aumento no preço do
diesel ao consumidor. Eles argumentam que o aumento do preço do
combustível ocorre justamente num momento no qual o preço do frete
está em queda na maioria das regiões do país, em razão da retração
econômica, da queda nos preços das commodities e agravado por
um modelo de incentivo à venda de caminhões dentro da política de
aumento do consumo colocada em prática nos últimos anos.
O reajuste do diesel se deve ao aumento das alíquotas de PIS/Cofins
e Cide incidentes sobre a gasolina e o diesel, definida no âmbito do
pacote de ajuste fiscal. O governo chegou à conclusão de que não
pode mais abrir mão de tais receitas, que são necessárias para fazer
frente às elevadas despesas, uma vez que o país precisa mostrar
responsabilidade fiscal para retomar a confiança dos investidores.
O elevado preço do diesel no mercado doméstico acontece quando
o mundo se beneficia da queda do preço do petróleo, que, após um
grande período na casa dos US$ 100 por barril, teve o seu preço reduzido pela metade. No entanto, no Brasil não haverá esse benefício,
dado que a Petrobras já anunciou que não reduzirá os preços nacionais,
o que significa que o país continuará tendo a sua política de preços
de combustíveis totalmente desconectada do que ocorre no mercado
internacional. A receita “extra” que a Petrobras vinha auferindo desde

novembro de 2014, e que agora está terminando em função da desvalorização do real frente ao dólar, vinha ajudando o caixa da empresa
e contribuindo para aliviar a situação de penúria da Petrobras, que
convive com elevado nível de endividamento, dificuldades de acesso
a crédito e, agora, a perda do grau de investimento. Desde 2011, a
empresa perdeu cerca de R$ 55 bilhões ao vender combustíveis no
mercado doméstico mais barato do que no mercado internacional, por
causa de uma política de incentivo artificial ao consumo e da preocupação com o controle da inflação.
Pelo exposto anteriormente, fica claro que a sociedade brasileira é
que vai pagar a conta das barbeiragens dos últimos quatro anos. E a
conta não é pequena e foi criada pela leniência com a qual a Petrobras,
o setor elétrico e as finanças públicas brasileiras foram tratadas nos
últimos anos. E o governo cobra a conta tanto do consumidor quanto
do contribuinte. Passamos a ter uma gasolina, diesel e energia elétrica
com preços totalmente desconectados da realidade internacional, para
pagarmos a conta criada pelo governo nos últimos quatro anos. A consequência é que a opção recorrente do governo por políticas de curto
prazo, pelo desrespeito às leis de mercado e aos preços relativos vai
prejudicar, e muito, a recuperação da economia brasileira. Mais uma
vez, estamos na contramão do mundo, que vai aproveitar a energia
barata para crescer e reduzir a inflação, enquanto aqui continuaremos
a perder competitividade frente às demais economias, com o aumento
do custo Brasil e, o pior, o crescimento do desemprego.
Jornal O Globo
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
STF na contra mão do Brasil
Curitiba, 04 de maio de 2017. Apresentamos a seguir os
resultados da pesquisa de opinião pública realizada no Brasil,
com o objetivo de consultar à população sobre a decisão do
Supremo Tribunal Federal sobre a liberdade de José Dirceu.
PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA
PESQUISA: O universo desta pesquisa consiste em brasileiros
com 16 anos ou mais. Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 2.522 brasileiros. A pesquisa foi realizada
a partir de questionário online com usuários de internet entre
os dias 03 e 04 de maio de 2017. Tal amostra representativa do
território nacional atinge um grau de confiança de 95,0% para
uma margem estimada de erro de 2% para os resultados gerais.
A Paraná Pesquisas encontra se registrada no Conselho Regional
de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/
16 e é filiada à Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa
- ABEP desde 2003. Murilo Hidalgo Lopes de Oliveira Diretor
O Sr(a) concorda ou discorda com a decisão do STF (Supremo
Tribunal Federal) de conceder a liberdade à José Dirceu?
Discorda...........................................................................67,8%
Concorda.........................................................................26,2%
Não sabe............................................................................6,0%

Absurdo! Vergonha sem precedentes,
na contramão do Brasil, precisamos
apoiar o juiz Moro’diz Lorenzoni
sobre decisão do STF
“A decisão da trinca do Foro de São Paulo no STF – GM,
Toffoli e Lewandowski – em liberar o sócio fundador da Máfia
da Estrela, é uma vergonha sem precedentes. Vergonha maior é
um ministro do STF chamar de ‘brincadeira juvenil’ a operação
que está limpando o Brasil desses vagabundos do bando de
Lula. Esse mesmo ministro foi aquele que disse que a Lei da
Ficha Limpa – iniciativa popular – foi feita por bêbados. Esse
mesmo ministro foi o que disse que ‘O PT roubou o suficiente
pra disputar eleições até 2038’ e agora ajudou a liberar o ladrão
Zé Dirceu. Todo nosso apoio à Lava Jato, PF, MPF e o Dr.
Sérgio Moro”, declarou o deputado Onyx Lorenzoni. Assista
ao vídeo na internet.
“O que não dá pra aguentar é o Supremo Tribunal Federal do
Brasil andar na contramão do País. O ministro Gilmar Mendes
dizer que a Lava Jato é uma brincadeira juvenil? Brincadeira
é o que ele está fazendo! Uma vergonha nacional, que é soltar
esse bandido, condenado duas vezes, que menospreza a Justiça
brasileira. É um absurdo! ”, completou ele.
O parlamentar destacou, ainda, a influência do Foro de São
Paulo. “Essa trinca que está lá no STF – Toffoli, Gilmar Mendes e Lewandowski são os protegidos do Foro de São Paulo,
estão lá fazendo o serviço em desfavor da sociedade brasileira.
Temos que protestar e, acima de tudo, temos que reafirmar o
nosso apoio aos procuradores de Curitiba, à Polícia Federal e
principalmente ao grande brasileiro, decente, honesto, corajoso
Sérgio Moro”, concluiu.

General da reserva Augusto Heleno
Ex-comandante na Amazônia e das
tropas brasileiras no Haiti, o general da
reserva Augusto Heleno, uma das vozes mais respeitadas no meio militar,
divulgou texto ácido contra a soltura
de presos condenados pela Lava Jato.
“Será que os doutos ministros do STF
avaliam o mal que têm causado ao
País”, provocou.
Segue a íntegra: “Será que os doutos Ministros do STF
avaliam o mal que têm causado ao país? Ou o Olimpo em que
vivem os afasta totalmente da consciência nacional? Façam uma
pesquisa para avaliar o que a população honesta pensa, hoje, da
instituição em que militam. Vossas Exas votam calcados em saber jurídico? Não parece. Para a imensa maioria, fingem fazê-lo.
Em votos prolixos e tardios, dão vazão a imensuráveis vaidades,
a desavenças pessoais e a discutíveis convicções ideológicas.
Hoje, transmitem à Nação , alarmada pela criminalidade e corrupção que se alastram, uma lamentável insegurança jurídica
e uma frustrante certeza da impunidade. Passam a sensação de
que o Brasil, com esse Tribunal, não tem nenhuma chance de

sair do buraco; e colocam em sério risco nossa combalida e vilipendiada “democracia”. Sabemos que são professores de Deus
e lhes pedimos,apenas, que desçam do pedestal e coloquem o
Brasil acima de tudo.”
Gen Ref Augusto Heleno Pereira

34º Congresso Mineiro de Municípios
Cidades criativas e soluções
Local: Expominas (Av. Amazonas, 6030 – Gameleira – BH/
MG). Data: 9 a 11 de maio |
Horário: 10h às 18h, Entrada
gratuita. Informações e programação: www.portalamm.org.br

Dá para comemorar alguma coisa?
A manhã de hoje ficará
sempre marcada em minha
memória e em meu coração. É
com a maior alegria e a exata
noção da responsabilidade
em que nos foi confiada pela
população que tomamos posse como Prefeito Municipal.
Contem com nosso empenho e dedicação.
Frases parecidas com estas foram pronunciadas por muitos
prefeitos ao tomarem posse. As palavras ditas ao assumir em
1º de janeiro prometia uma nova maneira de administrar, longe
dos desmandos que pontuou durante a campanha, com destaque
para seriedade nos gastos públicos e melhoria na área da Saúde.
Agora passados os 100 dias, o que se vê em muitas cidades
são praticamente as velhas reclamações de falta de médicos e
medicamentos, vias sem manutenção, buracos nas ruas, problemas estruturais e pedagógicos em escolas e poucas realizações
que podem impactar na vida dos moradores.
Em muitas cidades o Processo Seletivo deu o que falar, em
algumas ainda não resolveram o problema de transporte e de
merenda escolar e a falta de médicos e medicamentos na UPA
e nos Postos de Saúde, deixam os moradores preocupados.
Com a escassez de recursos os prefeitos terão que administrar
com sabedoria e muita criatividade, principalmente nos dois
primeiros anos. Escreva para esta coluna dando sua opinião
sobre as atividades do seu prefeito e dos vereadores.

Pelo 30º ano, Padre Otaviano celebra missa no cruzeiro da Bem Posta / Boa Vista
No dia 03 de maio, pessoas de toda a região participaram de mais um grande
momento de religiosidade
e fé no alto do morro do
Cruzeiro, a 1.412 metros
de altitude. Durante a peregrinação, os relatos são
constantes, manifestando fé,
devoção e agradecimento a
Deus pelas bênçãos alcançadas.
Há 30 anos, a Santa Missa é celebrada pelo nosso querido
Padre Otaviano no ponto mais alto entre as comunidades da
Bem Posta e Boa Vista, na zona rural do distrito de Ponte do
Silva. Uma subida íngreme, de caminhada pesada, mas que é
movida pela religiosidade de nosso povo. Pela trigésima vez,
Padre Antônio Otaviano da Costa Franco, conhecido por seu
trabalho religioso durante muitos anos em Manhuaçu, e, agora
atuando na Paróquia de Nossa Senhora do Bom Despacho (Bom
Despacho), idealizador deste momento de fé comunidade rural,
veio especialmente para conduzir a celebração em mais um ano.

Linha Aérea Redentora quer oferecer
voos de Manhuaçu a Guarapari
A partir do dia 15 de maio, a Linha Aérea Redentora irá
iniciar voos entre Brasília e Belo Horizonte, com escalas nas
cidades mineiras de Paracatu e Patos de Minas. Também já está
programado o início de voos para a cidade capixaba de Guarapari, com saída de Belo Horizonte e escala em Manhuaçu.
Os voos serão operados pela Apuí Táxi Aéreo, com aeronaves Embraer 110 Bandeirante com capacidade para 15

passageiros. A ideia do fundador, Wilson Pessoa, é conectar
o interior à capital federal e à capital de Minas Gerais.
Entre Brasília, Paracatu e Belo Horizonte, os voos serão
realizados às segundas, quartas e sextas inicialmente, e o serviço de bordo será incluso. A parte operacional também ficará
por conta da Apuí Táxi Aéreo, que já está montando base no
Aeroporto da Pampulha em Belo Horizonte.
Sobre os voos para a cidade capixaba de Guarapari, com
saída de Belo Horizonte e escala em Manhuaçu ainda não
existe data para o início.

Prefeita Cici autoriza início da
construção da UBS Dom Corrêa
A Prefeita Cici Magalhães
assinou a Ordem de Serviço
para a construção da sede
própria da UBS (Unidade
Básica de Saúde) do distrito
de Dom Corrêa, em especial
solenidade realizada na tarde
deste Domingo, 30. A importante obra foi assegurada por meio
de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Subtenente
Gonzaga, que também participou do ato, juntamente com o
Presidente da Câmara, Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria),
Secretária de Saúde, Dra. Karina Gama dos Santos Sales,
demais vereadores e membros do secretariado, lideranças
comunitárias e cidadãos. A obra aguardada pelos moradores
do distrito e das comunidades vizinhas há vários anos será
construída com recursos do Governo Federal, com valor de R$
400.748,00. O ato solene para assinatura simbólica da Ordem
de Serviço ocorreu durante a 1ª Festa Comunitária das Famílias
de Dom Corrêa e comunidades vizinhas - evento realizado pelo
Vereador Vantuil Martins, com apoio da Prefeitura na avenida
principal do distrito -, com grande presença do público.

Demandas na Justiça por
medicamentos cresce 89%
O aumento de processos judiciais por medicamentos de
alto custo em Minas Gerais está causando a sobrecarga nos
orçamentos dos municípios e se tornou um desafio para prefeitos. Segundo o Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais (TCE-MG), o número de ações relacionadas a Saúde
cresceu 89% entre 2013 e 2016, atingindo 77.426 processos
e 89% deles dizem respeito ao fornecimento de remédios não
fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Somente nos
quatro primeiros meses deste ano foram judicializados 4.015
casos referentes a saúde conforme a Secretaria de Estado de
Saúde. Dados da Associação Mineira de Municípios (AMM)
apontam que os pagamentos com as demandas judiciais elevam
de 15%, percentual mínimo exigido por lei, para até 24% os
custos da Saúde. Não é possível saber quanto 853 os municípios
mineiros gastam com sentenças judiciais, já que só 32 registram
essas despesas separadamente dos demais gastos com saúde.
No entanto, para se ter uma ideia da dimensão do impacto nos
cofres municipais, essas prefeituras que cadastram os dados
isoladamente desembolsaram R$ 5,68 milhões em 2015 com
o custeio das decisões na Justiça. A AMM alerta que as determinações judiciais desequilibram as finanças das prefeituras e
por isso, propõe debater esse e outros desafios relacionados a
gestão pública municipal no 34º Congresso Mineiro de Municípios, entre 9 e 11 de maio, no Expominas, em Belo Horizonte.
Pelo menos duas palestras no evento vão tratar do tema, sendo
primeira no dia 10, sobre “Gestão de Medicamentos”, às 10h,
na sala Esmeralda, e a segunda no dia 11, às 11h, também na
sala esmeralda, sobre a “Atuação do Ministério Público nas
ações judiciais de saúde”.

34º Congresso Mineiro de Municípios
Com o tema principal “Cidades criativas e soluções”, o evento
tem o objetivo de promover o debate dos desafios da gestão
municipal, qualificar gestores e servidores públicos, apontar
problemas vivenciados pela administração pública municipal
e discutir soluções viáveis para a melhoria da qualidade dos
serviços públicos oferecidos à sociedade. Os debates entorno das
municipalizações serão realizados no dia 10 de maio, segundo
dia do congresso, sendo sobre o trânsito na sala Esmeralda, às
14h, e sobre o licenciamento ambiental na sala Diamante, às 10h.

4

9 de maio / 2017

acesse: www.jm1.com.br

OPINIÃO

Pena de Morte no Brasil

"Não pode ter nada no teu nome, entendeu?”.
Segundo Duque, Lula o chamou após Dilma mencionar contas dele no exterior. E orientou
MÔNICA PÕE DILMA SOB SUSPEITA
DE OBSTRUIR A JUSTIÇA
O depoimento de Mônica Moura, mulher e sócia do marqueteiro João Santana, pode render à ex-presidente Dilma Rousseff uma nova acusação de crime de obstrução
à Justiça, que é inafiançável e prevê pena de até 8 anos
de prisão. Mônica revelou esquema de Dilma para avisar a
ela e ao marido e a Marcelo Odebrecht, segundo suspeita
a força-tarefa, sobre os movimentos da Lava Jato na direção deles.

20 milhões de euros da Suíça para Mônaco. Documentos
enviados por autoridades de Mônaco à Lava-Jato apontam
que ele e Jorge Zelada controlavam contas bancárias de
empresas no paraíso fiscal do Panamá.
MUI AMIGOS
Deputados do agronegócio querem colocar os índios na
antessala do presidente, com a criação de um órgão que
substituiria a Funai. Nem os inimigos de Temer imaginariam nada mais engenhoso contra ele.

ATENÇÃO ESPECIAL

REFORMA POLÍTICA

A força-tarefa dedicará uma
fase da Lava Jato apenas para
eventuais iniciativas de Dilma,
como presidente, para atrapalhar a investigação.

Será na quarta (10), na Comissão da Reforma Política, a
audiência pública com os ministros Herman Benjamin e Luciana Lóssio, do Tribunal Superior Eleitoral, para discutir
alterações na lei eleitoral.

REINCIDENTE
Dilma é acusada de obstruir a Justiça ao condicionar a nomeação de um ministro do STJ ao compromisso de soltar
presos do Lava Jato.
CONTUMÁCIA
Dilma também responde por tentar obstruir a Justiça nomeando Lula como ministro, a fim de impedir eventual
ação do juiz Sérgio Moro.
CADEIA NA CERTA
É um dos poucos crimes que rendem cadeia. Delcídio
Amaral (ex-PT-MS) foi o primeiro senador preso sob a acusação de obstruir a Justiça.
NA PETROBRAS, 50 FUNCIONÁRIOS
ESTÃO SOB SUSPEITA
Aos menos 50 funcionários da Petrobras ainda são investigados por participação no esquema de corrupção desmantelado pela Lava Jato, segundo fontes policiais, após
a 40ª fase da operação. As revelações do ex-diretor da
Petrobras Renato Duque vão indicar aqueles que até agora ainda não foram citados no “staff” da ladroagem. Duque
foi categórico: o ex-presidente Lula era o “grande chefe”
do esquema.
CRIMES
Os funcionários da Petrobras são investigados por corrupção, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e evasão
de divisas.
MUITO TRABALHO
As diretorias de Abastecimento e Serviço da Petrobras
coordenavam outras dez subdiretorias. A Polícia Federal
investiga todas.
GÁS E ENERGIA
A 40ª fase da Lava Jato investiga alvos da área de Gás
e Energia da Petrobras. A suspeita é de mais de R$ 100
milhões em propina.
REAL E CAMUFLADO

ALÍVIO NO PLANALTO
O senador Cristovam Buarque (PPS-DF) sinaliza apoio
à reforma trabalhista. A lei
atual, “que ignora transformações e desconsidera trabalhadores”, nem sequer merece ser chamada de trabalhista.
SEMPRE NO PODER
Em 2007, já ex-ministro enrolado no mensalão, José Dirceu esteve em La Paz levando recados do então presidente Lula ao cocaleiro Evo Morales e ao vice. Na ocasião, ele
já atuava no submundo do petrolão.
PDT COM PSDB
O PDT de Carlos Lupi abandonou os aliados PT e PSOL e
apoiou a PEC que acaba com coligações para de deputados e vereadores, na Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara. A proposta, relatada pelo PSDB, também institui cláusula de desempenho para as legendas.
PENSANDO BEM...
...até parece que após as reformas trabalhista, previdenciária, política e tributária, todos os problemas do Brasil estarão resolvidos.
SATÉLITE BRASILEIRO É O
MAIS CARO DE TODO O MUNDO
O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações brasileiro,
lançado esta semana, é o mais caro
do mundo. Contratado em 2013 pelo
governo Dilma por R$2,8 bilhões, é semelhante a outros
bem mais baratos. A Índia, por exemplo, que lançou seu
satélite de semelhantes características 24 horas depois do
Brasil, gastou R$227 milhões, doze vezes menos que o governo brasileiro. Em janeiro, o Japão gastou R$1,1 bilhão a
menos para colocar um satélite idêntico no espaço.
DIFERENÇA BRUTAL
Em 2013, a Índia lançou outro satélite com banda X para
comunicações militares, principal diferencial do artefato
brasileiro, por R$460 milhões.

A Polícia Federal tem grande chance de chegar aos e-mails fajutos usados por Dilma para se comunicar com
Mônica Moura, por exemplo. Já sabe que o Google registra todos os números de IP que acessam e-mails, ainda
que sejam reais ou camuflados. Mas chega lá.

INOVAÇÃO

SEMANA ACABA EM PIZZA

TRANSPARÊNCIA OPACA

O presidente Michel Temer voltará a usar
o fim-de-semana para se dedicar à articulação pela reforma da previdência. Como
bom paulista, haverá pizza com amigos e
aliados, na noite deste domingo.

A China também lançou um satélite voltado para atuação
militar, mas ao contrário dos outros países, não há qualquer menção sobre o custo.

HISTÓRIA RECENTE

O Ministério da Ciência se recusou a explicar os custos
espetaculares do satélite brasileiro. A Telebrás alegou “não
ser de interesse” explicar.

Renato Duque foi preso em março de 2015 após transferir

O americano SpaceX, que criou um foguete capaz de retornar intacto ao solo, custou R$1,3 bilhão para ser desenvolvido e lançado.

SEM EXPLICAÇÕES

A

Por Vandeler Ferreira da Silva
pena capital ainda é aplicada em muitos países, inclusive em
nações consideradas desenvolvidas, mas que não encontraram uma forma de compreender e tratar questões de delitos
praticados pelos seus cidadãos de forma menos cruel e desumana.
O fato é que até hoje não se comprovou que a pena de morte
tenha provocado diminuição considerável dos delitos vinculados,
nem que tenha impedido a atuação de pessoas na prática dos crimes
cominados com essa pena capital.
No Brasil, a pena máxima para todo e qualquer delito é de
30(trinta) anos de reclusão, conforme prevê a nossa legislação, não
havendo permissão para implantação da pena de morte, em única
exceção nos períodos de guerras, de acordo com ao artigo 5º Inciso
XLVII da Constituição Federal: - não haverá penas: a) de morte,
salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX. ,
Neste aspecto, assim disciplina o artigo 84 Inciso XIX, para
que efetivamente seja declarada guerra:
XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando
ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas
condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;
É importante ressaltar que o artigo citado não pode ser modificado, para criar a possibilidade de implantação da pena de morte,
por se tratar de item constitucional contido dentro da temática dos
direitos fundamentais, que são consideradas cláusulas pétreas da
Carta Magna.
Historicamente, havia a aplicação de pena considerada já na
primeira Constituição Brasileira de 1824, e era monstruosamente
aplicada através do sistema de forca, sem não antes efetuar verdadeiro féretro do criminoso até o cadafalso, pela cidade ou pela
região, para demonstrar a ação do Estado em coibir o crime de
que era acusado e também para impingir o medo aos cidadãos.
Entretanto, um caso emblemático noticiado como um erro mortal
do Judiciário brasileiro, referente ao acusado Mota Coqueiro, que
foi enforcado no lugar do verdadeiro criminoso, ensejou maiores
cuidados e preocupações do ainda Império quanto à aplicação da
pena capital.
Nas Constituições seguintes foram abolidas as possibilidades
da existência da pena de morte no Brasil, com a exceção do
período da Carta Magna de 1937, na vigência do denominado
Estado Novo implantado por Getúlio Vargas, que previa em seu
artigo 122, nas situações de preservação das instituições. Sendo
proibida novamente a partir da nova Constituição de 1946. Outra
exceção ocorreu a partir de 1969, quando foi editada a Emenda
Constitucional nº 1, no período de governos militares, também
corroborada pelo Decreto Lei 898 daquele mesmo ano. Entretanto,
nove anos depois, em 1978, foi considerada abolida por intermédio
da Emenda nº11, mantendo-se apenas para o âmbito militar, em
épocas de guerra.
Na Constituição vigente, conforme já dito, não é aplicável a pena
de morte, apenas no caso da exceção já apontada. Sendo certo que,
conforme é sabido, a legislação penal é de competência exclusiva
da União, não podendo ser objeto de qualquer legislação esparsa
de qualquer ente federativo de forma autônoma, diferentemente
do que ocorre em outros países, que permitem que seus estados
membros ou províncias decidam no nível local, a possibilidade
de aplicar a pena máxima de extinção da vida.
Um fator preocupante é que, regularmente, alguns indivíduos,
sem fazerem uma análise humana e digna, bem como sem refletir
sobre o respeito e a oportunidade que se deve oferecer aos demais
semelhantes, defendem a aplicação da pena de morte no Brasil, sem
perceber da impossibilidade jurídica e, sobretudo sem considerar
os riscos de tal iniciativa. Para uma avaliação muito breve é preciso
compreender alguns números produzidos pela revista Superinteressante da Abril Cultural, ainda no ano de 2001, com relação a
alguns países que freqüentemente são citados como referência:
- Cerca de 90 países praticam a pena de morte.
- A França abandonou o uso da guilhotina apenas em 1981.
- A pena de morte é praticada em trinta e sete estados americanos.
- Gastam-se cerca de dois milhões e meio de dólares para se
executar uma pessoa, nos Estados Unidos.
- Entre 1930 e 1996, 4220 prisioneiros foram executados nos
Estados Unidos (mais da metade eram negros).
- De acordo com o Death Oenalty Information Center, a população atual, nos "corredores da morte" é constituída mais de
negros e latinos.
- Até 2000 trinta e cinco condenados com retardo mental foram
executados, apesar do governo federal americano e doze estados
proibirem isso.
- Desde 1970, oitenta e sete americanos deixaram de ser executados por terem sidos comprovados erros em seus processos, e
comprovada sua inocência pouco antes da execução.
Acrescente-se a isso, a grande utilização da pena capital em
países de governos totalitários, tais como Cuba, China e Irã. Por
tudo isso, e também em razão da proibição constante em cláusula
pétrea, não é possível a pena de morte no Brasil sob a égide da
atual Carta Magna.
Fontes
Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de Outubro de 1988 e suas emendas
Revista Superinteressante, edição 171, de dezembro de 2001 página 44 – Editora Abril
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João Magalhães anuncia pagamento
de R$ 2.300.000 para obra do HCL

O

Deputado Estadual João Magalhães
anunciou nesta terça-feira, 02/05, o pagamento pelo Governo de Minas
Gerais de R$ 2.340.000,00
(2 milhões e 340 mil reais)
para o reinício das obras de
construção do novo prédio
do Hospital César Leite.
A Ordem de Pagamento
Bancária foi expedida para
que os recursos da Secretaria de Estado de Saúde
sejam transferidos para o
Fundo Municipal de Saúde
da Prefeitura de Manhuaçu
e repassados para o Hospital
César Leite para as obras do
novo prédio.

O recurso foi garantido
em dezembro pelo deputado João Magalhães através
da resolução SES/5.556 no
valor de R$ 2.340.000,00.
Além do valor liberado
nesta terça-feira, existe outra quantia garantida pelo
deputado na Resolução
SES/5.560 no valor de R$
2.860.000,00.
João Magalhães destaca
que o projeto de investimento no novo prédio do
Hospital César Leite é prioridade de seu mandato como
deputado estadual para atendimento das necessidades
de saúde de Manhuaçu e
região e vem ao encontro

dos planos da Prefeita Cici
Magalhães. "Conseguimos
destinar 5.200.000,00 para
o Hospital César Leite. A
primeira parcela está sendo
paga agora e será fundamental para o reinício das obras",
garantiu.
João Magalhães também
destacou o compromisso
do governador Fernando
Pimentel. “Levei ao governador a nossa preocupação
com a obra de construção
do novo prédio e ele se
comprometeu em levar o
projeto adiante. Acredito
que em pouco tempo, o HCL
dê impulso para a nova etapa
da obra”, conta.

Para o deputado, o Hospital César Leite precisa desses
recursos, "para melhorar a
capacidade física, melhorando a oferta de serviços de
saúde, diminuindo as filas e
o gargalo de atendimento ao
público em geral".
PARCERIA ANTIGA:
Em todos os mandatos como
deputado, João Magalhães
sempre viabilizou recursos
de emendas parlamentares
que viabilizaram reformas
e ampliações, bem como a
compra de equipamentos
para o Hospital, remodelando totalmente a sua infraestrutura. “Há 20 anos eu já
manifestava a minha preo-

cupação com a saúde pública
da cidade. E, novamente,
conquistei recursos para
melhorá-la no município e,
desse forma, atender a toda
região”, pontua.
Para o Provedor do Hospital César Leite, Sebastião
Onofre Carvalho, “o incentivo ao hospital só vem
confirmar o envolvimento, a
prioridade da gestão do Governador Pimentel à frente
do Governo do Estado e do
deputado João Magalhães
em relação à saúde dos municípios”.
A notícia também foi comemorada pela Prefeita Cici
Magalhães. Ela comunicou

aos vereadores durante reunião na Câmara Municipal
que uma comissão formada
por representantes do Poderes Executivo e Legislativo,
Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Superior
do HCL irão acompanhar e
fiscalizar toda a aplicação
dos recursos.
"É uma notícia muito boa
para a saúde de Manhuaçu.
Temos uma enorme gratidão
ao deputado João Magalhães
e ao Governo de Minas por
atender ao nosso pedido,
olhando com carinho para
essa importante obra social
que é o Hospital César Leite", concluiu.

tema digital no nosso país.
É um grande momento para
o nosso governo”, afirmou o
presidente.
Segundo o Ministério de
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o
SGDC terá uso civil e militar
e exigiu R$ 2,784 bilhões em
investimentos. A vida útil do
satélite é de 18 anos.
Além de ampliar a capacidade de telecomunicações
e a cobertura de serviços de
internet banda larga no Brasil,
com foco em áreas de difícil
acesso, ele fornecerá um meio
seguro para transferência de
informações civis e militares
que envolvam a segurança
nacional.
Atualmente o governo aluga o sinal de satélites privados. O projeto do SGDC é
resultado de uma parceria
entre a Telebras e o Ministério
da Defesa.
O uso militar do satélite na
chamada banda X começará
na metade do mês de junho,
mas o uso para oferta de banda larga só deve começar a
partir de setembro.
O ministro das Comunicações, Gilberto Kassab,
afirmou que apesar da crise
financeira, o presidente Temer

decidiu manter os investimentos no satélite.
“Poderíamos ter prorrogado esse programa, mas o presidente definiu que apesar da
magnitude do investimento,
era um investimento que não
poderia ser prorrogado. [...] O
Brasil entra definitivamente
na era digital", disse.
Kassab afirmou ainda que
o presidente Michel Temer
determinou que o Brasil mantenha os estudos para ampliar
sua frota de satélite.
“Agora estamos conquistando tecnologia. Dezenas de
profissionais passaram meses
na Franca se capacitando para
que o Brasil, em algumas
décadas, alcance soberania
tecnológica”, disse.
O ministro da Defesa, Raul
Jungmann, afirmou que além
da independência da soberania, por ser o primeiro satélite
totalmente operado por brasileiros, o satélite vai acabar
com o apartheid digital.
Satélite brasileito foi lançado na quinta-feira (4) (Foto:
Reprodução/TV Globo)
Transferência de tecnologia: O satélite foi comprado
da França, mas o acordo
envolveu a transferência de
tecnologia, com o envio de

50 profissionais brasileiros
para as instalações onde foi
construído.
Serão esses os profissionais
responsáveis por operar o
equipamento. Toda a operação será feita a partir do 6º
Comando Aéreo Regional
(VI Comar) da Aeronáutica,
em Brasília, e da Estação de
Rádio da Marinha, no Rio de
Janeiro.
A empresas responsável
pelo projeto é a Visiona, uma
joint-venture entre Embraer e
Telebras criada para estimular
o setor espacial do país.
'Estacionado': O satélite geoestacionário gira na
mesma velocidade da Terra e
fica "estacionado" sobre um
mesmo ponto do planeta. Pesando 5,8 toneladas e com 5
metros de altura, ele vai ficar
posicionado a 36 mil quilômetros da Terra e cobrirá todo
o território brasileiro, além do
oceano Atlântico. A previsão
de vida útil do satélite é de
18 anos.
A construção do satélite foi
feita em Cannes e Toulouse,
na França, pela empresa aeroespacial Thales Alenia Space,
e durou 2 anos. O projeto foi
supervisionado pela Visiona
Tecnologia Espacial, parceria

entre Embraer e Telebras.
De acordo com o Ministério da Defesa, o processo
envolveu transferência de
tecnologia e intercâmbios
entre profissionais brasileiros
dessas empresas e da Agência
Espacial Brasileira (AEB)
e do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe).
Alcântara: Segundo informações das Forças Armadas,
a escolha da Guiana Francesa
para o lançamento deve-se a
sua posição geográfica., por
estar mais próximo da linha
do Equador.
O Brasil tem a base de
Alcântara, que fica em uma
posição ainda mais vantajosa,
mas a base não tem capacidade para lançamentos de
foguetes do tamanho do que

foi usado para o lançamento
do satélite.
Vocês que comentam só
sabem ver a parte ruim de
tudo? o Brasil vive em um
momento de recuperação econômica depois de dois anos de
recessão, a condição atual de
nosso país ainda não é boa, e
é por isso que devemos nos
orgulhar de ter um novo satélite em nossa órbita (mesmo
que ele seja francês) ,agente
tem que aproveitar quando
saem notícias boas em meio
a tantas ruins, então por favor,
parem de achar defeitos, eu
sei que la no fundo alguns
de vocês também são pelo
menos um pouco patriotas...
então aproveitem as notícias
boas de hoje, pois amanha
elas podem ser ruins...

Brasil já tem um satélite totalmente seu

O

governo brasileiro
lançou, por volta das
18h50 do dia 4 de maio
de 2017, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC).
Ele será usado para as comunicações, principalmente para
oferta de banda larga em áreas
remotas, e será integralmente
controlado pelo Brasil.
O lançamento ocorreu na
base de Kourou, na Guiana
Francesa. O satélite foi enviado dentro do foguete Ariane
5, que também lançou ao
espaço o KOREASAT-7, da
operadora sul-coreana Ktsat.
Com esse novo projeto, o
Brasil deixará de alugar satélites de empresas privadas.
O lançamento estava inicialmente previsto para o dia 21
de março, mas foi adiado
por causa da greve geral na
Guiana Francesa.
Após o lançamento, o presidente Michel Temer, que
acompanhou o evento, afirmou que o SGDC ajudará
o país a "democratizar" o
sistema digital.
“Vamos democratizar o
fenômeno digital do Brasil, já
que a banda larga vai atingir
todos os recantos do nosso
país. Democratizando o sis-
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Cafeicultores reclamam do não cumprimento
do governo com o preço mínimo do café

Ao
Exmo. Sr. RODRIGO JANOT
MONTEIRO DE BARROS
Procurador-Geral da República
Ministério Público Federal
Ref.: Denúncia contra o Conselho Monetários Nacional – CMN
e ao Ministro da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA, ao
publicar a Portaria MAPA n° 840
em desacordo com os preceitos
legais determinados pela legislação brasileira.
Exmo. Sr. Procurador-Geral da
República,
Eu, Marco Antonio Jacob,
brasileiro , cafeicultor , portador
do RG 9.813.717-7 SSPESP e
CPF 016.182.578-89 , residente
e domiciliado a Rua Marques
do Herval , n° 102 , na cidade
de Espirito Santo do Pinhal ,
estado de São Paulo , venho por

AUTO BOX Rua Professor
Juventino Nunes, 148 (33) 33314291
CAPOTARIA DO SERGINHO
Rua do 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,

meio desta fazer a representação
contra o Sr. Blairo Maggi , Ministro de Estado da Agricultura
da Pecuária e Abastecimento
– MAPA , e também contra os
membros do Conselho Monetário Nacional – CMN , pois ao
publicarem a Portaria MAPA
n°840 com data de 11 de abril
de 2017 (em anexo) ; não cumpriram com a fiel aplicação da
legislação brasileira , ofendendo
os mandamentos do parágrafo
II do artigo 187 da Constituição
Federal conjuntamente com a os
artigos 73 e 85 da Lei ° 4504 ,
denominada Estatuto da Terra ,
e demais Leis que tratam de Preços Mínimos , trazendo assim
enormes prejuízos a toda sociedade brasileira , e , trazendo
especialmente aos cafeicultores
prejuízos econômicos e insegurança ao setor produtor.

Dos Fatos: O poder executivo
do Brasil há anos vêm manipulando arbitrariamente os Preços
Mínimos de Café, não cumprindo
e desrespeitando o conjunto de
legislações brasileiras que normatizam a matéria sobre Preços
Mínimos.
A leviandade em não cumprir
a própria legislação, fixando
os preços mínimos abaixo da
realidade e dos preceitos legais
brasileiros, induz o Brasil a
exportar cafés para os mercados
mundiais a preço vis e abaixo
do custo de produção, e, esta
política predatória é na realidade
“DUMPING”, com a consequência de trazer prejuízos para
todos os envolvidos na produção
mundial de café, influenciando
diretamente nas cotações internacionais.
A Legislação brasileira sobre

Preços Mínimos, que seria o remédio criado pelos legisladores
brasileiros para dar amparo e uma
proteção sustentável aos agricultores e cafeicultores brasileiros,
quando não cumprida ou cumprida de forma errônea, torna-se
um veneno, conforme ocorrido
recentemente:
As cotações que balizam e
são referências para os mercados
mundiais de café arábicas são
oriundos das negociações do
contrato C – COFFEE na Intercontinental Exchange-ICE.
Dia 18 de Abril, terça-feira, o
contrato de Café na ICE, referente
ao mês de Julho de 2017, encerrou
cotado a US$1,4555
Dia 19 de Abril, foi publicado
pelo governo brasileiro, através
do Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento a Portaria
n° 840, com o preço mínimo para

café arábica em R$333,03, com
uma correção de apenas 0,84%,
e café conilon em R$223,59, com
uma correção de 7,40%.
Dia 27 de Abril, quinta-feira, o
contrato de Café na ICE, referente
ao mês de Julho de 2017, encerrou
cotado a US$1,2950.
Então, no exíguo prazo de 7
dias uteis, as cotações de café
arábicas perderam 11,03% do seu
valor , abaixo gráfico ilustrativo
do contrato KC N 2017 ICE.
As cotações que referenciam
os mercado mundiais de café
conilon são oriundos do contrato
de futuros de café Robusta RC na
Intercontinental Exchange-ICE,
estes também tiveram perdas
assustadoras.
Dia 18 de Abril, terça-feira, o
contrato de Café Robusta na ICE,
referente ao mês de Julho de 2017,
encerrou cotado a US$2.163,00

264 (33) 3331-5921

CIA EM CELULARES LIGAR
PARA (33) 98426-9044

Alberto Pinto Coelho, 643 (33)
98455-7975

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

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

RECALLRua Professor Juventino Nunes, 139 (33) 3331-3232

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

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

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

SOLAR Rua Desembargador
Alonso Starling, 116 (33) 33311365

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

ANA PIRES Rua Monsenhor
Gonzalez (33) 3332-2362

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

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

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

SERRA AUTO PEÇAS Av. Salime Nacif, 308 (33) 3331-1727
CAMPINHOS AUTO PEÇAS
Av. Salime Nacif, 400 (33) 33311240
3D ACESSÓRIOS Av. Salime
Nacif, 784 (33) 3331-4400
SMART CELL Rua Antonio Pupin, 17 (33) 3331-8972

CENTER CÓPIAS Av. Getúlio
Vargas, 574 (33) 98436-5268
SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33) 3331-3863

BRASIL CENTER ASSISTÊN-

GRÁFICA BRASIL Rua Coronel

CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E ALUGAMOS CONTATO (33) 3331-5028
MADEIRA E ARTE Móveis Rústicos Av. Getúlio Vargas, 663 (33)
3331-7288

GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835

por tonelada.
Dia 27 de Abril, quinta-feira, o
contrato de Café Robusta na ICE,
referente ao mês de Julho de 2017,
encerrou cotado a US$1.878,00
por tonelada.
Então, nestes 7 dias uteis, as cotações de café robustas perderam
13,08% do seu valor.
Estas perdas ocorridas são
devido aos Preços Mínimos divulgado pela Portaria MAPA n° 840
estarem muito abaixo da realidade
dos Custos Efetivos de Produção,
trazendo a falsa impressão aos
participantes do mercado mundial
de café que os cafeicultores brasileiros estão tendo altas margens
de lucro na atividade.
Espirito Santo do Pinhal, 04
de Maio de 2017.
Marco Antonio Jacob

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

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Campeonato de Bairros:
goleadas na quarta rodada!

A

quarta rodada do
Campeonato de
Bairros foi repleta
de gols, no último final de
semana. A competição é
organizada pela Secretaria
de Esportes da Prefeitura de
Manhuaçu.
Na primeira divisão, destaque para a vitória da equi-

pe ‘B. Bom Jardim’ – que
venceu o ‘B. Santa Terezinha’, por 3x0.
Na segunda divisão, houve goleada da equipe ‘Nossa
Senhora Aparecida – Promessas’ sobre a equipe ‘Ponte da Aldeia B’, com placar
de 5x3.
Ainda pela segunda divi-

são, os jogos nº 31 da segunda divisão (Ferroviário
FC x Engenho da Serra A)
foi cancelado, pela desistência de uma das equipes
daquela partida, e o de nº
32, foi adiado, com data a
ser definida.
Acompanhe os demais
resultados:

Prefeita Cici Magalhães amplia
convênio com Polícia Civil
A Prefeita Cici Magalhães assinou um novo
convênio com a Polícia
Civil, durante reunião
realizada no Gabinete do
Paço Municipal, envolvendo a participação do
Delegado Regional da 6ª
DRPC, Dr. Carlos Roberto Souza da Silva; Vereador e Inspetor da Polícia
Civil, João Gonçalves
Linhares Júnior (Juninho
Linhares) e Secretário
de Comunicação Social,
Alexandre Junqueira Leitão. Além de renovado, o
convênio foi ampliado,
possibilitando um atendimento mais amplo aos
cidadãos, por parte da
PC, em comparação ao
que estava em vigor, anteriormente.
Informatização e inovações no atendimento:
O Delegado da 6ª Delegacia Regional de Polícia
Civil, Dr. Carlos Roberto
Souza da Silva, pontuou
que este novo convênio
firmado com o município,

possibilitará importantes
inovações e melhorias
nos diversos atendimentos
prestados nas delegacias.
‘Houve um acréscimo neste novo convênio, a partir
de negociações feitas com
o município. A partir de
agora, investiremos na informatização e em melhorias nas instalações físicas
da Delegacia Regional de
Manhuaçu. Este convênio
refletirá positivamente na
segurança pública para 24
municípios, que é a área
que corresponde à delegacia regional, pois, vamos
investir em tecnologia e
implementar o projeto
que irá gerir o sistema de
investigação de todas estas
cidades atendidas, nas seis
comarcas. Melhoraremos
também os atendimentos prestados no setor de
trânsito, como emplacamentos, transferências de
veículos e emissões de
CNH (Carteira Nacional
de Habilitação). Estamos
analisando as estruturas

físicas disponíveis, pois,
planejamos deslocar alguns serviços, atualmente
concentrados no B. Bom
Pastor, para outros prédios. Isso levará a Polícia
Civil para outros pontos
da cidade, aumentando a
segurança em vários bairros. Temos ainda outros
projetos, que já foram
debatidos em audiências
públicas anteriores, como
a implantação de câmeras de segurança no B.
Coqueiro e nos distritos.
Este convênio assinado
hoje é um aporte inicial.
Agora começamos realmente a caminhar rumo à
consolidação destes projetos. Esperamos que, já
no começo do segundo
semestre, tenhamos uma
melhoria dos serviços para
Manhuaçu, refletindo para
toda a região, tanto na área
de segurança pública, que
é prioridade da polícia civil, o combate repressivo à
criminalidade, os serviços
de investigação, como

também nos serviços de
identificação civil e na
emissão de documentos de
veículos e habilitações’,
relatou.
O Vereador Juninho Linhares, Inspetor da Polícia
Civil, destacou a atenção
da Prefeita Cici Magalhães com as questões
relacionadas à segurança

pública. ‘Agradecemos à
Prefeita Cici que está nos
atendendo novamente, da
melhor maneira possível,
em trazer condições dignas à Polícia Civil para
que a mesma preste o melhor serviço à comunidade
de Manhuaçu. O que buscamos é melhorar todos
os setores, investigação,

trânsito, identificação e
habilitação, entre outros,
e, com este convênio, ampliaremos este trabalho,
melhorando os serviços
para a população de Manhuaçu e todos os distritos’, comentou Linhares.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de Manhuaçu)

9 de maio / 2017

acesse: www.jm1.com.br

9

POLÍCIA

POLÍCIA

Adolescente acusado de matar morador do bairro Santana se apresenta

O adolescente de 17 anos
acusado de matar Carlos Eugênio Silva, 37 anos, na escadaria da Rua Ana Fraga, no
bairro Santana, em Manhuaçu,
na madrugada de terça-feira,
11 de abril, foi ouvido pela Polícia Civil na tarde de quinta-feira, 04 de maio.
Acompanhado por sua
mãe e pelo seu advogado
Dr. Abraão Lopes Ferreira, o
menor contou a sua versão da
história.
“Ele e o menor filho da
vítima tiveram um desenten-

dimento na manhã daquele
dia, chegando a entrar em vias
de fato, o pai do outro menor
interveio na briga e o agrediu
com golpes de tijolo e após
separar a briga, começou a
ameaçá-lo de morte”, disse Dr.
Abraão (Foto ao lado).
Ainda segundo o advogado,
durante todo o dia, familiares
do outro menor proferiram
ameaças contra o adolescente
e na noite do fatídico acontecido, o jovem passava no
local quando foi acusado de
jogar pedra na casa da vítima.

“Ele estava passando na hora
que alguém havia jogado uma
pedra na vidraça da janela. A
vítima e os familiares o viram
na frente da residência e o
acusaram, como ele já havia
sido ameaçado e estava com
uma arma de fogo na cintura,
ele sacou do revolver e efetuou
um disparo na direção dos seus
agressores e saiu correndo”,
completa.
O adolescente foi ouvido
e liberado, aguardando uma
decisão da Justiça.
Jailton Pereira

A Polícia Civil de Minas Gerais, na quinta-feira,
04/05, deu cumprimento ao
mandado de Prisão Preventiva expedido pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca
de Manhuaçu em desfavor de
Albino Lino Vieira, que se
apresentou espontaneamente. Ele é apontado como autor
do homicídio qualificado que
vitimou a farmacêutica Joana Soares Benfica. O crime
ocorreu em 02/01, na Rua
Padre Fortunato de Carvalho,
próximo ao estádio JK, em
Manhuaçu. Joana trabalhava numa farmácia no bairro
Petrina.

Segundo investigações
da Polícia Civil, a vítima
mantinha um relacionamento
amoroso com o autor do crime, o qual era seu cunhado.
O crime teria sido motivado
por ciúmes. A vítima foi
encontrada no dia seguinte
dos fatos na sua própria residência com várias lesões
provocadas por instrumento pérfuro-cortante. Albino
Lino estava acompanhado
de seus advogados e manifestou interesse de prestar
seu depoimento em juízo.
Ele foi encaminhado para o
Presídio de Manhuaçu, onde
se encontra à disposição

da Justiça.Nos dizeres da
defesa, representada pelos
advogados Glauco Murad
Macedo e Bruna Henrique
de Souza, Albino apresentou-se espontaneamente, pela
segunda vez, demonstrando
total interesse de responder
à justiça e arcar com todas
as consequências eventualmente a ele impostas. Os
advogados e os policiais já
estavam ajustando o dia e
termos de entrega há uma
semana, e hoje, de forma
livre, consciente e voluntária
Albino apresentou-se à DEPOL de Manhuaçu.
Carlos Henrique Cruz

Homem furta moto,
Acusado de matar farmacêutica se
apresenta e é preso pela Polícia Civil acidenta, faz confusão
na UPA e acaba preso

Pátio de Veículos é incendiado em Lajinha

O Pátio de Veículos Apreendidos da cidade de Lajinha
foi incendiado na madrugada
de sábado, 06/05. A Polícia
Militar foi acionada por volta
de 2h40.
Quando perceberam o incêndio, o local já havia sido
atingido pelas chamas em
grandes proporções. O total
de veículos perdidos ainda
não foi confirmado.
Diversas motocicletas e
uma picape S10, cor preta,

placas PPO-5612, já estavam
totalmente incendiados.
A PM ainda identificou que
o foco principal do incêndio,
aparentemente, seria a S10
cujo proprietário é acusado
de cometer um homicídio em
São José do Mantimento, no
dia 28/03/2017. O veículo
foi usado no transporte da
vítima.
Câmeras de seguranças
captaram a ação criminosa
de dois indivíduos encapu-

zados. As imagens indicam
que o objetivo dos autores
era incendiar a S10 que está
recolhida como evidência,
devido ao envolvimento do
proprietário no homicídio. A
suspeita é de que os autores
do incêndio queriam destruir
o veículo.
Policiais e populares auxiliaram na remoção dos carros
e motocicletas que ainda
não haviam sido atingidos
totalmente pelas chamas.

Os veículos tiveram que
ser arrastados para um local
seguro. Como há a suspeita
de que um dos autores tenha
sofrido queimadura, equipes
policiais da região foram informadas para realizar contato com hospitais e postos de
saúde, averiguando a entrada
de casos de pacientes com
ferimentos por queimaduras.
O caso está sob investigação.
Carlos Henrique Cruz

Homem furta uma moto,
na fuga pela contramão bate
em outra moto e vai para a
Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Lá promove
quebradeira, a Polícia Militar
acha droga no bolso dele.
Acabou preso por furto,
dano ao patrimônio público
e posse de drogas. Isso tudo
na sexta-feira, 05/05, em
Manhuaçu.
O Corpo de Bombeiros
registrou o acidente envolvendo duas motocicletas
sendo que uma das motocicletas estava na contramão
e colidiu frontalmente com
a outra, em frente ao Banco
Itaú, na praça da rodoviária.
O condutor da motocicleta
fugiu do local mancando em
direção ao bairro Engenho
da Serra.
Os Bombeiros socorreram

a vítima da outra motocicleta, que estava consciente
orientada com uma laceração
na perna esquerda e escoriações. Foi estabilizada e
conduzida para a UPA Manhuaçu.
A Polícia Militar compareceu ao local para o registro
das demais providências.
A equipe Bombeiro Militar
ao chegar à UPA Manhuaçu
deparou com o cidadão com
as mesmas características do
condutor que fugiu do local.
A PM foi acionada e constatou que realmente era o
condutor da motocicleta que
trafegava na contramão e que
a motocicleta era furtada. Em
seguida, foram encontradas
as drogas no bolso.
Foi preso e encaminhado
para a delegacia.
Carlos Henrique Cruz
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Visitando o Compadre!
Um caipira vai na casa do compadre e
como a porta estava aberta, foi logo entrando, e eis que encontra o seu compadre no quarto assistindo televisão, então
o cumprimenta: – E ai cumpadi, firme? E
ele responde: – Não sô, é futebor.
REGISTRANDO O FILHO
- Pois não – diz a atendente (até parece
que eles são tão educados, só em piada, mesmo). – Qual o nome da criança?
- Ebatata de Souza!
- Ebatata?
- Sim! Ebatata de Souza!
- Desculpe-me (agora já virou ficção científica), senhor! Mas com esse nome eu não
posso registrá-lo.
- Por que não?
- Porque Ebatata não é nome de gente!
Aliás onde o senhor arranjou esse nome escroto?
- É que eu sou plantador de batatas!
- E daí?
- É que o meu vizinho é plantador de milho e colocou o nome do filho dele de Emilho!

SAMAL inicia limpeza das
margens de córrego no Bom Pastor

A Administração de Manhuaçu, através do SAMAL,
começou a limpeza das margens do córrego Coqueiro
Rural, no trecho do Centro Viva Vida, no bairro Bom
Pastor.
O serviço foi iniciado na manhã desta quinta-feira,
03/05, de acordo com o diretor do SAMAL, Eron Elias.
Ele ressaltou que a medida atende ao pedido encaminhado pelos moradores e comerciantes da região do
Bom Pastor.
O trabalho está concentrado na capina e retirada
de lixo das margens do córrego e na limpeza das
imediações da praça do Centro Viva Vida e da área de
caminhada.
Eron Elias pontuou que equipes do SAMAL estão
fazendo o serviço de limpeza, capina e conservação em
vários pontos da cidade. "Nosso pessoal foi deslocado
para atender essa demanda dos moradores, proporcionando um ambiente mais agradável e desobstruindo o
trecho do córrego. O objetivo é fazer a limpeza sempre,
mantendo a conservação desse espaço de convivência
da comunidade do Bom Pastor", pontuou.
(Secretaria de Comunicação Social –
Prefeitura de Manhuaçu)

sete erros

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88
PREGÃO Nº 30

CARREIRA POLÍTICA
A jornalista entrevista um famoso deputado: - Deputado, o senhor pode nos
dizer como começou a sua carreira de político?
- Ah! Foi logo na infância… eu ainda
estudava no primário…
- No primário?! – espantou-se a jornalista.
- Sim! Um dia meu pai me chamou e
disse: “Filho, a partir de hoje eu vou lhe
dar mil cruzeiros toda as vezes que você
tirar uma nota maior que 7″. Então, eu
cheguei para a minha professora e falei:
“Escuta, dona Clotilde, a senhora não
gostaria de ganhar quinhentos cruzeiros
de vez em quando?”.

A Prefeitura Municipal de Matipó-MG, através de seu
Pregoeiro Oficial, torna pública a abertura do Processo
Licitatório nº 88/2017, na modalidade Pregão nº 30/2017,
na forma presencial, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL
regido pela Lei Federal numero 8.666 de 21/06/1993 e
suas alterações e demais condições fixadas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa
de terraplanagem com seguintes maquinários : Retroescavadeira; Escavadeira Hidráulica; Trator de esteira;
Rolo compactador liso; Pá carregadeira e Motoniveladora
para atendimento às demandas do município. Abertura da
sessão Oficial será dia: 16/05/2017 às 09:00 horas. Local:
Praça da Independência nº 242, Centro, Matipó-MG.Informações pelo telefone (31)3873-1680, das 13:00 às 16:00
horas . O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço acima. Matipó/MG – Pregoeiro – Antônio
Carlos Pereira

BÊBADO NO CEMITÉRIO

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO 073/2017
CREDENCIAMENTO/INEXIGIBILIDADE 07/2017

Chegou um bêbado no cemitério e viu
uma lápide escrita: “Aqui jáz um advogado, um homem honesto.” Logo que viu
a inscrição, retrucou: Puxa… Aonde vamos parar? Já estão até enterrando duas
pessoas na mesma sepultura.

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna
pública a abertura do Processo Licitatório no 073/2017,
na modalidade Credenciamento/inexigibilidade 07/2017,
na forma presencial, regido pela Lei Federal nº 8.666 de
21/06/1993 e suas alterações, e demais condições fixadas
no instrumento convocatório. Objeto: CREDENCIAMENTO de serviços médicos plantonistas para atendimento das
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Abertura
da sessão Oficial será dia 31 de maio de 2017 ás 14: 00
horas. Local: Rua Vereador Geraldo Garcia Malcate nº
100, Centro, CEP: 36.918-000, São João do Manhuaçu/
MG. Informações pelo telefone (33) 3377-1200, das 13:00
às 16:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis no endereço acima. – Marlene Aparecida
Cardoso Cristóvão/Presidente CPL.

Pescadores
Estavam dois amigos João e José pescando a beira de um córrego, no interiorzão de Minas, quando José resolve ir
urinar um pouco distante. Ao se preparar
para fazer suas necessidades aparece do
nada um cobra e morde nas partes íntimas
dele, logo José pede ajuda ao seu amigo
João que estava por perto.
Os dois saem no galope para a sede da fazenda para pedir ajuda via telefone, ao chegar
a sede João logo pega o telefone e liga para
o hospital da cidade pois seu amigo José já
agonizava de tanta dor. João dizia ao telefone – Alô é do hospitar? é que meu cumpadê
José foi picado por uma cobra sucuri, o que
faço agora sô? De imediato a enfermeira dá
as primeiras indicações. – Com muita calma
seu João o senhor terá que limpar o local onde
a cobra picou e em seguida sugar o veneno
com a boca José do lado não aguentando de
tanta dor aos berros pergunta ao João. – O que
a bendita enfermeira esta dizendo joão, pois
não estou aguentando de tanta dor. De imediato João reponde. – ELA ESTÁ DIZENDO
QUE VOCÊ VAI MORRER!!!!

CURIOSIDADES
BOMBA DE HIDROGÊNIO:
Você já deve ter ouvido falar sobre
bomba atômica (ou nuclear), que
tem um poder de destruição absurdo,
mas você já ouviu falar em bomba
de hidrogênio? A bomba de hidrogênio tem um poder de destruição 750
vezes maior do que qualquer bomba
atômica (ou nuclear), como aquelas
de Hiroshima e Nagasaki, e tem uma
potência de 58 Megatons, que equivalem a 58.000.000 de toneladas de
dinamite, daí dá para se ter uma noção da força da "criança". Dizem que
se explodissem esta bomba no centro

da terra, ela seria capaz de rachar o
globo terrestre ao meio
A PALAVRA BÍBLIA: A palavra
Bíblia vem do grego “BIBLOS”, que
significa “livro”. É dividida em duas
partes: Antigo Testamento, com 39
livros (na versão protestante) e Novo
Testamento, com 27 livros. A divisão
em capítulos foi feita pelo francês
Stephen Langton, em 1227 d.C. A divisão em versículos é de 1551, pelo
também francês Robert Stephanus.
O objetivo desta divisão é facilitar
a consulta – o que, convenhamos, é
bem importante.

PREGÃO 023/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira, torna pública a abertura do
Processo Licitatório no 074/2017, na modalidade Pregão no 023/2017, na forma presencial, regido pela Lei
Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666
de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições
fixadas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação
de empresa especializada para fornecimento de material
esportivo. Credenciamento e abertura dos Licitantes:
19/05/2017 ás 09hs00min horas. Local: Rua Vereador
Geraldo Garcia Malcate nº 100, Centro, CEP: 36.918-000,
São João do Manhuaçu/MG. Informações pelo telefone
(33) 3377-1200, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Pregoeira- ANA APARECIDA DOMICIANO
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Paula Fernandes parou de cantar por conta
da depressão: 'Grande aprendizado'
Paula Fernandes recordou o surto de depressão que teve quando ainda não era famosa, ao
participar do programa "Tamanho Família",
deste domingo (7). Na época, a futura cantora
e a família se mudaram para São Paulo atrás
do sonho dela. Hoje, a sertaneja e vencedora
do último Grammy Latino afirma que o momento complicado foi benéfico. "Cheguei
a parar (de cantar) com 17, 18 anos. Fiquei
bastante deprimida, entrei em depressão. E a
gente sem grana. Voltamos todos (para Minas
Gerais, seu estado natal) sem onde cair morto
e cada um foi morar em uma casa", iniciou.
Tratamento contra depressão incluiu tarja
preta: Na conversa com Márcio Garcia, Paula lembrou que na mesma
época os pais acabaram botando ponto final no casamento, mas apesar
das adversidades tirou uma lição. "Foi bastante difícil, mas para mim
foi um grande aprendizado porque encarei a minha depressão como
oportunidade. Aí que passei a conhecer a Paula Fernandes que sou
hoje", assegurou a cantora. E para reverter o estado depressivo, precisou de medicamentos e ajuda médica. "Fiz tratamento com tarja preta,
fui ao psicólogo, tive crise de pânico.... Tudo que você possa imaginar.
Sentia muita culpa de tudo ter dado errado. Foi um processo doloroso", garantiu Paula, que já recusou convite para posar nua.
'Minha mãe sempre acreditou em mim', disse Paula: A intérprete de "Pássaro de Fogo" contou ainda sempre ter tido o apoio
da mãe na busca pela fama. "Eu sempre acreditei em mim, mas
principalmente a mina mãe", frisou Paula, comparada a Marina
Ruy Barbosa em foto. "Um dia subindo uma rua olhei na vitrine
um vestido maravilhoso. Olhei para minha mãe e perguntei: 'será
que um dia vou conseguir comprar esse vestido?'. E ela: 'Paula,
você vai comprar não só esse, como vai poder comprar um bem
mais legal que esse'. E eu dizia que a minha mãe era louca porque
ela não tinha R$ 1 para me dar", recordou.
Paula foi apontada como affair de Kiko, do KLB: No final do
ano passado, o irmão de Leandro e Bruno foi buscar a cantora em
um aeroporto e logo começaram os rumores de um suposto affair
entre eles. Dias depois, Paula negou que estava namorando Kiko,
do KLB. "A gente é amigo há pelo menos dez anos, mas ou menos
e ele é uma pessoa fantástica. As pessoas realmente falaram muito e
a gente riu junto...", disse. Oficialmente, Paula está solteira desde o
fim do seu noivado com o dentista Henrique do Valle, em novembro.

Mara Maravilha arma escândalo e quase
vai às lágrimas no SBT
O clima ficou para lá de
quente durante o "Fofocalizando", do SBT, de terça-feira (31). Tudo devido ao
descontrole emocional demonstrado por Mara Maravilha no palco da atração.
Com
posicionamentos
fortes, a cantora não aceitou as opiniões divergentes dos colegas
de programa - Décio Piccinini, Mama Bruschetta, Leão Lobo e
Leo Dias - e deixou a todos constrangidos com sua postura.
Reclamando de não ter a oportunidade de expor seus pensamentos no vespertino - embora fale muito mais do que os outros
integrantes -, o ápice do climão se deu quanto a artista começou a
provocar Piccinini.
Isso porque, enquanto os demais parceiros da atração costumam
sempre colocar panos quentes e relevar as cutucadas desnecessárias de Maravilha, Décio - o mais novo no time do "Fofocalizando"
- não deixa que as grosserias passem batidas e vive um verdadeiro
pé de guerra com ela. Sem o costume de ser confrontada tão diretamente, Mara perdeu as estribeiras, começou a falar alto e dizer
que estava sendo vítima de bullying e machismo por parte dos outros apresentadores. "Só porque eu sou mulher eu não posso falar?
Você é um machista!", esbravejou para Piccinini.
O veterano, então, rebateu: "Tem algum médico aí? Alguém precisa trazer alguma coisa para essa moça". Em seguida, a cantora
começou a interromper as falas do colega e a provocá-lo. "Traz
um suquinho de maracujá para ele aqui. Está precisando", chegou
a ironizar. Décio, sem se deixar intimidar, disparou: "Começando
com 'mara', não me traga nada que eu vou jogar fora".
Maravilha, por sua vez, continuou sua série de provocações,
também cutucou Leão Lobo - que, visivelmente constrangido, evitou o enfrentamento - e, por fim, foi quase às lágrimas.

Filho de Sting passa mal no palco em SP e
é ajudado pelo pai
Uma cena estranha e comovente marcou os momentos de abertura
do show de Sting, neste sábado (6), no Allianz Parque. Seu filho, Joe
Sumner, apareceu sozinho, com uma guitarra azul, para fazer a ses-
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são apenas com voz e guitarra.
Depois de tocar três músicas
começou a dar sinais de que
não estava bem. Deixou de
tocar uma canção no meio e
se dirigiu ao fundo do palco,
visivelmente passando mal.
Voltou ao microfone, retomou a música, mas seguiu
com uma espécie de ânsia. Quando estava quase desistindo, Sting
saiu dos bastidores e veio terminar a música a seu lado. O ainda pouco
público que se acomodava aplaudiu e vibrou com a cena.
A assessoria de imprensa do show informou que a entrada de Sting
no palco estava prevista, mas não soube explicar o que houve com Sumner. Joe Sumner e Sting deixaram o palco juntos para a apresentação
da banda texana The Last Bandoleros. Sting seria a próxima atração.

William Bonner passa feriado
com namorada em casa da família
Ao que tudo indica, William
Bonner engatou mesmo um novo
romance. O apresentador do "Jornal Nacional", da TV Globo, teria
passado o feriado de Tiradentes
com a nova amada, a médica Natasha Dantas, em Petrópolis, na
Região Serrana do Rio de Janeiro.
De acordo com o colunista Leo
Dias, o âncora levou a amada para
curtir os dias de folga na casa que
costumava ser o refúgio da família, quando o veterano ainda era
casado com Fátima Bernardes.
A eleita do jornalista é especialista em RPG e já estaria se relacionando com Bonner há alguns meses.
Procurada, a emissora carioca destacou que não comenta a respeito da vida pessoal de seus funcionários.

Com problema de saúde,
Alexandre Borges
passará por cirurgia
Alexandre Borges será submetido a uma
cirurgia no quadril na Clínica São Vicente,
na Gávea, Rio de Janeiro, no próximo mês.
De acordo com o jornalista Leo Dias, o ator
sofre de um desgaste ósseo na região e passará pela operação para corrigir o problema.
O desgaste, aliás, acompanha o famoso há
tempos, mas se agravou nos últimos meses.

'Não, eu não fui amante de José Mayer',
afirma Su Tonani em texto de blog
Em uma postagem publicadda no blog "Agora é que são
elas", na marugada da última
sexta-feira, 5, Su Tonani se
expressou mais uma vez sobre
o polêmico episódio de assédio sexual envolvendo o ator
José Mayer. No texto "Me
deixem deixar de ser vítima:
me deixem voltar a ser eu", a
figurinista afirma que não foi amante de José Mayer, que não fez
nenhum tipo de acordo com a parte envolvida e que seu desligamento da Globo se deu após o fim da novela "A Lei do Amor", de
acordo com o seu contrato de trabalho.
A coluna destaca que procurou Su Tonani várias vezes para ouvir a sua versão sobre os fatos noticiados e que ela preferiu adotar
a lei do silêncio, se manifestando apenas através do blog "Agora
é que são elas".

Pronto, falei! Inês Brasil descobre traição do
noivo com MC Trans
Arthur Carvalho, o Tuka,
dono da radio FMODIA, sempre avesso a comemorações
públicas, resolveu fazer uma
grande festa de aniversário este
ano. Para festejar a chegada de
seus 26 anos, ele fará uma comemoração na próxima quarta,
dia 10, no Green House, na Ilha
da Coroa, na Barra. Tuka é ex-namorado de Anitta e amigo pessoal de
Marcelo Falcão, vocalista do Rappa, e Nego do Borel. A festa promete
reunir os grandes nomes da música popular da cidade.
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Semana passada, a atriz Giselle Itié foi dispensada das gravações da
novela ‘Belaventura’, prevista para estrear no segundo semestre, devido
a algumas feridinhas em seu rosto. A atriz fez aquele tipo de depilação
facial com fio e acabou causando essas inflamações no rosto. Ela já voltou a gravar esta semana. Dona Rosalba, mãe de Isis Valverde, ganhou,
num sorteio, um ovo de Páscoa de quase três quilos do salão de beleza
que frequenta, na Barra e... não foi buscar! A dona do salão já distribuiu
o chocolate entre os funcionários!
Inês Brasil descobriu que seu noivo, Jefferson, a estava traindo com
com MC Trans. Aí o pau quebrou. Inês fez um ‘ao vivo’ no Facebook
recheado de expressões impublicáveis. “A língua que você beija já lambeu o olho do meu c...”. A coluna, que é de família, promete que não
vai reproduzir mais nenhum trecho do ‘desabafo’. Momento fofura:
na última quarta-feira, a querida jornalista da Globo Silvana Ramiro se
casou no civil. A coluna deseja felicidades ao casal!

Paulo Ricardo se separa para
assumir amante, diz jornal
Paulo Ricardo colocou um ponto final no seu casamento de cinco anos com Gabriela Verdeja. O cantor
estaria vivendo um romance extraconjugal com uma
fotógrafa da TV Globo. Segundo o jornal "O Dia", o
músico já divide o mesmo teto que a amante, Isabella
Pinheiro. Os dois se conheceram nos bastidores do
"SuperStar", programa em que o artista era jurado.
Vale lembrar que Gabriela e Paulo estavam juntos
desde 2012. O ex-casal tem três filhos: Isabela de 5
anos, Eduardo de 3 e Diana de apenas 1.

Demi Moore é processada por morte de um
homem em sua piscina, entenda!
Depois de dois anos, Demi Moore está sendo processada por uma morte que aconteceu em
sua piscina em 2015, segundo o TMZ. De acordo com o site, Demi estava viajando quando o
caseiro fez uma festa para um pequeno grupo.
Algumas das pessoas saíram em uma certa altura da noite, e quando voltaram, encontraram
o jovem Edenilson Steven Valle, de 21 anos de
idade, morto na piscina.
Um representante da polícia disse ao site que
o homem tinha avisado aos amigos que não sabia nadar e aparentemente tropeçou em algo e
caiu na piscina. Como havia álcool na festa, isso é um fator que consta
no processo, apesar de amigos da vítima já terem comentado que ele
não bebia. Na época da tragédia, Demi chegou a se pronunciar sobre o
caso, dizendo que ficou chocada e prestando solidariedade aos parentes
e amigos do rapaz, e também surgiram rumores de que estaria colocando a casa à venda meses depois do acontecimento.
Mas parece que mais um capítulo da história virá à tona, já que os
pais da vítima resolveram processar a atriz, alegando que não havia
marcadores de profundidade ou qualquer sinalização de segurança na
piscina de 10 pés de profundidade, além de que havia pedras ao redor
da piscina que poderiam causar o risco de uma pessoa escorregar. A
temperatura da água da piscina também foi colocada como fator que
possa ter interferido na morte de Edenilson.
É, parece que esse caso ainda vai causar muita confusão para a atriz.

Andressa Urach anuncia divórcio do pai de
seu filho e diz: 'Que seja muito feliz'
Sábado, dia 6, Andressa Urach
usou o Instagram para anunciar o
divórcio do casamento com Tiago
Costa, pai de seu filho, Arthur, de
11 anos. O casal, que viveu um romance no passado e já foram casados durante 6 anos, tinha reatado em
outubro do ano passado
“Bom dia a todos! Venho através
dessa mensagem comunicar que eu e
@tiago_lcosta estamos nos separando infelizmente. Mas na vida temos escolhas e somos responsáveis por
cada ato”, escreveu Andressa no post de anúncio da separação. “Desejo
a ele que seja muito feliz e que Deus o abençoe em cada passo em sua
vida”, finalizou. A notícia repercutiu em poucas horas e muitos seguidores da ex-vice-miss-bumbum reagiram imediatamente, seja mandando
mensagens de consolo, seja para criticar o término do ex-casal
“O que importa é que tentaram e tudo tem seu tempo e seu propósito! Que Deus abençoe a cada um”, comentou uma internauta. “Tinha
esperança que neste momento o casamento de você ia dar certo. Pena!
A vida continua”, disse outra. No dia anterior, Tiago havia postado uma
foto dizendo que nada ia separar o casal. “Existem dificuldades, barreiras em nossas vidas mas nada que nossa fé é nosso amor não consiga
superar… planos, erros e acertos… já foram anos junto, anos separados
e hoje novamente somos um só… diferentes complicados mas felizes.
Nada vai nos separar…”, escreveu
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Formatura dos 111 soldados do 11º BPM
Por Devair G. Oliveira

F

oi realizada a solenidade de formatura de 111
novos soldados no dia
28 de abril de 2017, o cerimonial foi presidido pelo
Chefe do Gabinete Militar
do Governador, Coronel
Fernando Antônio Arantes;
o Comandante da Décima
Segunda Região da Polícia
Militar, Coronel Edvanio
Rosa Carneiro; e o Comandante do Décimo Primeiro
Batalhão de Polícia Militar,
Tenente Coronel Sérvio Túlio Mariano Salazar.
A convivência nas unidades militares é totalmente diferente de todas
as demais atividades, só
quem passa por esta experiência compreende a forte
ligação dos companheiros.
Se diz que homem não
chora, mas e o militar, a
emoção de um dever cumprido, a emoção de alguém
que chega ao final de um
curso, essa ninguém segura, é também a coroação
de uma aprendizagem que
nos norteará para o resto
da vida.
Foi assim o sentimento
tomou conta dos formandos, familiares, autoridades e amigos que prestigiaram a formatura de
111 novos soldados do 11°
Batalhão de Polícia Militar
realizada na sexta feira, 28
de abril.
No encerramento da solenidade, o tão esperado e
tradicional fora de forma,
o soldado Oliveira não se
conteve e ajoelhou e chorou imagino que naquele
momento passou por sua
mente todas as dificuldades
que passara, antes e durante o curso e agora sendo
coroada com êxito pela
conquista, elevou as mãos
aos céus em agradecimento
a Deus e foi abraçado pelos
irmãos de farda.
Foi a primeira turma formada em Manhuaçu de jovens com curso superior.
Foram nove meses de formação, sendo preparados
numa perspectiva moderna
e construtivista na área de
segurança pública, com
disciplinas voltadas para
a realidade atual do país,
a exemplo de noções de
prevenções às drogas, uso
progressivo da força, direitos humanos, identidade
e cultura da organização
política, diversidade étnico-sociocultural, doutrina de
policiamento ostensivo, tiro
defensivo, abordagem, defesa pessoal, ética e cidadania,
dentre outras, sempre com
temas tratados de forma
dialogada e participativa.
Durante o curso os soldados puderam vivenciar
várias atividades que le-

varam para as ruas em
operações desde o Natal de
2016 e se estenderam pela
cansativa Jornada Policial
Rural, atravessaram a conquista do Pico da Bandeira
do qual o batalhão se orgulha de ser o Sentinela
do Caparaó e culminaram
com celebrações e um
grêmio nesta semana de
formatura.
O novo soldado Francisco Muniz de Carvalho
Júnior, foi premiado pelo
destaque como primeiro
colocado no curso.
O orador da turma foi
o soldado Guilherme Augusto de Oliveira Silveira,
que fez um breve relato
do cotidiano do curso, das
dificuldades, do orgulho,
sentimento, garra e motivação enalteceu o trabalho
do policial militar, da amizade dos colegas e agradeceu o paraninfo da turma
Coronel Fernando Antônio
Arantes; o Comandante da
Décima Segunda Região
da Polícia Militar, Coronel
Edvanio Rosa Carneiro; e
o Comandante do Décimo
Primeiro Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Sérvio Túlio Mariano
Salazar.
Após a incorporação
do Pavilhão Nacional,
os novos soldados, sob o
comando do capitão Reis,
fizeram o compromisso à
bandeira.
Outro momento especial
foi quando os familiares e
convidados - padrinhos e
madrinhas - também puderam agraciar cada um dos
formandos com a aposição
da divisa de soldado em
suas fardas.
O paraninfo dos formandos, Coronel Fernando Antônio Arantes, aconselhando seus afilhados. Agradeceu a honraria e enalteceu
que a única profissão em
que se faz um juramento
com o sacrifício da própria
vida é a militar. “Por isso,
os novos soldados precisam
ter em mente a importância
do compromisso que a partir desta data passam a ter
para com a corporação e
com o povo mineiro”.
Os novos soldados terão
agora desafios de toda
uma carreira pela frente.
Apesar da formação na
companhia de ensino de
Manhuaçu serão distribuídos por diversas cidades
dos batalhões de Caratinga
e Manhuaçu e da Companhia de Ponte Nova. A
cerimônia, enfim, coroou
os nove meses de curso
e reforça bem o lema do
batalhão: "Ad augusta,
per angusta", que traduz a
ideia de que para se alcançar a glória, passa-se por
caminhos difíceis.

Tenente Coronel Sérvio, Coronel Edvanio, Soldado
Júnior 1º colocado da turma e o paraninfo dos
formandos, Coronel Fernando Antônio Arantes.

Paraninfo da turma Coronel Fernando Antônio Arantes

