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Distribuição gratuita

Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Campeonato de Bairros 2017:
Colina e Matinha são campeãs
PÁG. 05

N

o pódio e sob um belo show pirotécnico, o time do Bairro Colina
recebeu das mãos da Prefeita Cici
Magalhães o troféu de campeão do Campeonato de Bairros 2017, pela série A, no

começo da noite deste domingo, 11. No
jogo decisivo contra a equipe Bom Jardim, o time foi vitorioso com o placar de
2x0. Mais cedo, outro emocionante jogo
marcou a fase final da série B, disputado

Prefeita Cici anunciou pagamento
da metade do 13º Salário dia 14

PÁG. 09

UBS Nossa Senhora
Aparecida e de Ponte do
Silva serão reformadas

PÁG. 05

pelas equipes ‘Matinha A’ e ‘São Vicente
B’. Com placares idênticos: 2x0, ‘Matinha A’ venceu e é a campeã da segunda
divisão. Também presentes, o Secretário
M. de Esportes, Jânio Garcia Mendes;

Vereadores Adalto de Abreu, Cleber ‘da
Matinha’, Cabo Ferreira e Professor Giovani Mageste; Diretor do Samal, Eron
Elias, e Diretor M. de Obras, Jânio Sérvio
(Catinga).
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EDITORIAL

A cúpula corrupta que
envergonha o povo

CHARGE

P

P - 38 políticos envolvidos, incluindo o presidente da legenda,
senador Ciro Nogueira (PI). PT - 25 políticos, incluindo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), que é ré por corrupção
passiva e lavagem de dinheiro, e o presidente de honra, Lula, réu em 5
ações (4 na Lava-Jato). PMDB – 22 políticos, entre eles o presidente
do partido, senador Romero Jucá (PR) e o presidente Temer. PSDB
– 13 políticos, incluindo o presidente licenciado da legenda, Aécio
Neves, já denunciado por corrupção, improbidade administrativa e
prisão pedida.
Até hoje os partidos políticos não tomaram providências contra seus
filiados. Apesar da avalanche de acusaFale com a redação
ções levantadas pela Lava-Jato contra
contato@jm1.com.br políticos, os órgãos internos dos partidos
destinados a fiscalizar a postura ética
(33)3331-8409
de seus filiados têm tido atuação quase
nula. Nos três anos da operação, 98 integrantes do PP, PT, PMDB e
PSDB — as quatro siglas com mais implicados — foram citados em
delações, mas as legendas fecharam os olhos para praticamente todas
as denúncias relatadas.
Partidos ignoram acusações na Lava-Jato e não investigam filiados.
Operação já alcançou 98 parlamentares de PP, PT, PMDB e PSDB,
mas apenas dois processos foram abertos.
O STF é falho e sem independência para fazer justiça, já que muitos
dos ministros foram indicados por presidentes investigados, os partidos
estão atolados até o pescoço, mas nada aconteceu com eles até agora,
não é por falta de normas que as punições não ocorrem. Os estatutos
e códigos de ética dos partidos condenam atos de improbidades e que
ferem a ética cometidos nos exercícios de mandatos e cargos públicos,
como os apontados pelos delatores. São previstos processos disciplinares que podem resultar até na expulsão do filiado.
Mas se as irregularidades foram cometidas exatamente pelos presidentes e dirigentes, cabia ao STF tomar providencias, e assim o tempo
vai passando e nenhuma providência é tomada, vemos que tudo ficará
para os eleitores brasileiros dar o cartão vermelho para estes políticos,
coisa muito difícil de acontecer devido ao grande poder econômico
empregado nas campanhas.
As acusações não envolvem só um desvio individual, mas estão
relacionadas com o financiamento do conjunto do partido. A cúpulas
partidárias estão no jogo e quando estão envolvidas é muito difícil a
punição — avalia o cientista político Fernando Abrucio, professor
da FGV.
Nos quatro partidos com mais citados, todos os presidentes são
investigados. A petista Gleisi Hoffmann teve a denúncia aceita e
responde ação por corrupção e lavagem de dinheiro. O tucano Aécio
Neves, licenciado da presidência do PSDB, foi denunciado pela Procuradoria Geral da República (PGR), que pediu sua prisão. O presidente
do PMDB, Romero Jucá, flagrado em áudio defendendo estancar a
Lava-Jato, é alvo de cinco inquéritos. Ciro Nogueira, presidente do
PP, também foi denunciado pela PGR.
Em 2014, no início da Lava-Jato, o PT decidiu abrir procedimento
na comissão de ética do partido contra o deputado André Vargas
(PR), acusado de usar o avião do doleiro Alberto Youssef. Na época,
as investigações sugeriam que se tratava de um caso isolado. Vargas,
até hoje preso em Curitiba, pediu sua desfiliação antes da conclusão
da apuração.
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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

Testemunhas de Jeová convidam todos
para o congresso "“Não Desista!”

A

s Testemunhas de Jeová estão convidando a todos para
assistir a seu congresso anual que se realizará no Salão
de Assembléias de Goianá. Todos são convidados a
assistir ao evento.
O tema do programa deste ano é “Não Desista!” Julio
Moraes, um porta-voz do congresso, diz: “ O congresso vai
ser realizado em vários países e teve início nos Estados
Unidos na sexta-feira , em 19 de maio de 2017 .O programa
vai ser realizado em vários locais em todo o mundo e vai
ser apresentado até o início de 2018. Assim como em anos
anteriores, as Testemunhas de Jeová estão participando
de uma campanha mundial para convidar pessoalmente o
público para estar presente”. A entrada do evento é gratuita e não são feitas coletas de dinheiro. As sessões da
manhã e da tarde de cada dia começarão com um vídeo
musical preparado especialmente para o congresso. Ele
acrescenta: “Cerca de treze milhões de pessoas estiveram
presentes no mundo todo nos congressos do ano passado. Nós esperamos que mais pessoas estejam presentes
esse ano”.
O programa é dividido em 52 partes e vai ser apresentado

de várias maneiras, na forma de discursos, entrevistas e
vídeos curtos. Além disso, será apresentado um filme com
o tema “Lembre-se da mulher de Ló”. Esse filme foi divido
em três partes e será apresentado na parte da tarde de
cada um dos dias do congresso. Julio Moraes ainda diz:
“Os problemas que passamos podem tirar a nossa paz e
alguns até pensam em desistir. O congresso desse ano vai
ajudar não só quem é Testemunha de Jeová, mas também
todos os presentes. O programa promete nos dar forças
para continuar perseverando e para lidar com os problemas
da melhor forma possível.” O programa se inicia no dia 23
de Junho de 2017, na sexta-feira , às 9:20 da manhã, e se
estende pelas próximas dez semanas.
As Testemunhas de Jeová distribuirão convites a todos
de sua região e outras de Minas Gerais para assistir ao
congresso. Na região, todas as 181 congregações das Testemunhas de Jeová ajudarão a distribuir convites impressos
para o evento. Não será cobrado ingresso. Os congressos
das Testemunhas de Jeová são totalmente financiados por
donativos voluntários. Cerca de 16 mil pessoas virão até ao
Salão de Assembléias de Goianá para assistir ao programa
baseado na Bíblia. Estarão presentes em Goianá, MG,
pessoas de 115 cidades da região. No mundo todo, há mais
de 8 milhões de Testemunhas de Jeová em mais de 118 mil
congregações.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Dona Sebastiana procura
por irmãos em Manhuaçu
Aqui é o Tomás Bredariol do Rio
de Janeiro. Estou tentando ajudar uma
senhora de uns 60 anos, que nasceu na
cidade de Manhuaçu MG, mas que
está fora da cidade há uns 30 anos e
quer muito reencontrar seus parentes
para saber notícias deles.
A Sebastiana Arruda Coelho, filha
de Geraldo Coelho e Efigênia Balbina.
Ela acha que algum dos irmãos ainda
pode morar em Manhuaçu: Jorge Balbina Coelho; Maria Balbina Coelho e
João Balbina Coelho.
Quem souber de alguma informação favor entrar em contato
com a redação pelo telefone (33)3331-8409 ou (33)98887-8409.
Agradeço a colaboração e esperamos contato.
Tomas Bredariol – Rio de Janeiro.

Dia de Corpus Christi em Manhuaçu

A Diferença entre as Nações Pobres
e Ricas não é a Idade da Nação.
– Marcos Schneider
A diferença no processo de
desenvolvimento entre países
ricos e pobres não é simplesmente a idade do país como
muitos pensam.
Vejamos por exemplo o
caso de países como o Egito
e a Índia no qual são países
cronologicamente milenares e são considerados nos atuais
indicadores de crescimento, países pobres.
Na contramão desta realidade temos, por exemplo, a Austrália e o Canadá que há aproximadamente 150 anos quase não
existiam e hoje, são países com elevado grau desenvolvimento
(analisando os padrões mínimos de desenvolvimento social).
A diferença também entre países ricos e pobres não está diretamente relacionado apenas aos recursos naturais disponíveis.
O Japão, por exemplo, é uma das principais economias do
Mundo e tem em seu território inúmeros e constantes problemas
“naturais” de caracterização geológica e geomorfológica.
No entanto, o país é uma imensa fábrica flutuante, importando
matérias-primas de todo o mundo e exportando produtos manufaturados, que resultado ao longo de sua história do grande
potencial e investimento social ofertado principalmente pela
parceria poder público e sociedade.

Mas afinal, qual é a diferença entre Países
Ricos e Países Pobres?
Conceição e Sagrado Coração de Jesus do bairro Catuai.
15/06/2017. Foto: UP Drone.

Foto aérea do tapete
feito com areia colorida
medindo 14,7m x 9,3m,
no pátio da Igreja do
Bom Pastor de Manhuaçu. Projeto e desenho do
Artista Plástico Fabrício
Santos e sua família, junto com a equipe de ministros da eucaristia das Conceição e Sagrado Coração Conceição
e Sagrado Coração comunidades Imaculada

Professor aposentado ganha na
justiça R$ 12.147,36 por cobrança
indevida na conta de luz
Centenas de brasileiros estão ganhado na justiça o direito de
reaver valores pagos, diversos consumidores do país já obtiveram vitórias em vários tribunais após decisão do STJ. E a boa
notícia é que você pode fazer o mesmo de forma simples e reaver
de 7% as 12% dos valores pagos na conta de luz dos últimos
cinco anos além de conseguir redução definitiva de tarifas.
Especialistas apontam que o consumidor paga entre 20% e
35% a mais todos os meses por causa de um acréscimo ilegal
na conta de luz. Porém essa injustiça está acabando. O STJ vem
julgando repetidamente casos em favor dos consumidores. E
você pode entrar com uma ação judicial para buscar seus direitos.
Forma indevida nas tarifas de energia elétrica http://bit.ly/
VejaAquiComoEleConseguiu

A diferença principal
entre as nacionalidades
ricas e pobres é a atitude e
valores do indivíduo moldada ao longo dos anos,
pela Educação e pela Cultura adquirida perante o
meio no qual ele pertence.Este meio bem construído caracteriza
os valores básicos de uma nacionalidade organizada. Na grande
maioria dos países ricos e desenvolvidos, a sua “nação” busca os
seguintes princípios de vida (pessoal e profissional) em prol do
desenvolvimento do coletivo: Katar, país mais rico do mundo
A Ética, como princípio básico: Este é um dos principais valores de cunho pessoal que transcende para a sociedade. Valores
Éticos se conquista a cada instante pelo aprendizado correto e
na aplicabilidade do mesmo.
A Educação e o refinamento do Conhecimento: Valores
básicos e fundamentais de cada indivíduo no convívio social.
A educação não está diretamente relacionado a “busca de
conhecimento” mas sim, a valores dados e adquiridos que começam na própria estrutura familiar, no conhecimento técnico
e profissional adquirido resultando na organização harmoniosa
da sociedade.
O Respeito às Leis: Este é um dos valores que infelizmente
está entrando em extinção independente da sua nacionalidade.
O respeito e o conhecimento das Leis e da Ordem Nacional
é um dos principais valores que pauta um excelente convívio
em sociedade.
O Respeito pelo Direito dos demais Cidadãos: Este também
é um princípio que está entrando no esquecimento do coletivo
e se tornando um fator de banalização social. É importante
ressaltar que o direito e respeito ao próximo está amparado na
Constituição Federal (no caso do Brasil).
A sociedade está inserida em um grande contexto em prol do
desenvolvimento e não na transferência de problemas sejam
eles de cunho social, econômico, ambiental, etc., para o poder
público. Criar esta “parceria” entre os principais personagens do
desenvolvimento de uma nação é mais do que necessário para
obtermos excelentes resultados em todos os níveis.Enquanto
continuarmos como nação pensando e atuando de forma “paternalista” com relação ao poder público, nunca chegaremos a
ricos e continuaremos sempre sendo “subdesenvolvidos”.

Posíveis causas do Câncer
O processo de formação do câncer é chamado de carcinogênese e, normalmente ocorre lentamente, podendo levar vários

anos para que uma célula
cancerosa prolifere e dê
origem a um tumor visível.
A carcinogênese é um
processo altamente complexo do qual participam
fatores de risco herdados e
fatores de risco ambientais,
como a alimentação, o tabagismo, a ocupação e a
Fatores Externos: Exposição às radiações. Exposição a produtos químicos. Vírus.
Consumo de cigarro. Consumo de álcool. Dieta inadequada.
Falta de exercícios físicos

Aquisição de Ambulância para a
População Sanjoanense
Uma nova AMBULÂNCIA, para integrar a frota municipal
chegou em São João
do Manhuaçu.
Essa é mais uma
prova que Prefeitura Municipal de São
João do Manhuaçu
vem trabalhando para
melhorar e modernizar o atendimento da
saúde de cada cidadão
do nosso município.
“Essa Ambulância
é mais uma conquista
gratificante, é mais
uma alternativa que
nossa administração
terá para proporcionar mais qualidade de vida ao nosso povo”,
disse o Prefeito Sérgio Camilo.
È assim que a administração de Sérgio Camilo e Zé Braz
trabalha, buscando recursos e formas de atender da melhor maneira possível a nossa população, independente dos obstáculos.
A ambulância é doação do Governo do Estado de Minas.
Agradecemos ao vereador Walace Nacari, ao Deputado Wilson
Batista e principalmente ao Governador FERNANDO PIMENTEL, pelo empenho e atenção em sempre beneficiar São João
do Manhuaçu nos programas do Governo Estadual.

Matipó recebe engenheiros da Copasa

Nesta última semana, o Município de Matipó recebeu uma
equipe de engenheiros da COPASA, para realização de inspeção
das instalações executadas da ETE – Estação de Tratamento de
Esgoto - e dos interceptores de esgotos, tendo como objetivo a
coleta de informações que subsidiarão o relatório de viabilidade
técnica e financeira para conclusão da obra.
A intenção da Prefeitura Municipal de Matipó é realizar a
concessão dos serviços de coleta e tratamento de Esgotos à COPASA, empresa esta que já detém a concessão do abastecimento
de água no Município. Dessa forma, a o Poder Executivo Municipal espera por fim ao processo em que a FUNASA solicita a
devolução integral dos recursos gastos com a obra acima citada.
Os profissionais da COPASA foram acompanhados pelo
engenheiro da Prefeitura de Matipó, Pedro Henrique Queiroz
de Souza.
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"presidente Michel Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil”.
O empresário Joesley Batista, um dos donos da empresa JBS e responsável pela delação que provocou terremoto político em
Brasília, declarou, em entrevista à revista Época

COMUNISTA ALDO REBELO
TEM FÃ-CLUBE NA CASERNA
Aldo Rebelo saiu do Ministério da Defesa, ao final do governo Dilma, mas deixou muitos admiradores nas Forças
Armadas. Seu fã-clube impressiona porque o seu Partido
Comunista do Brasil (PCdoB) protagonizou a Guerrilha do
Araguaia, um dos principais conflitos armados nos tempos
de chumbo do regime militar. A filiação partidária foi usada
para mantê-lo longe do cargo para o qual parecia destinado.
ESTUDIOSO DA HISTÓRIA
Aldo Rebelo ampliou o número de admiradores nas Forças Armas ao se revelar grande conhecedor História Militar do Brasil.
CINCO ELEIÇÕES
Alagoano de Viçosa como Teotônio Viela, jeito de mineiro, o jornalista Aldo foi eleito cinco vezes deputado federal
pelo PCdoB de São Paulo.
SOMENTE ELOGIOS
No Comando do Exército são frequentes os elogios a Aldo
Rebelo, do comandante aos oficiais que conviveram com
ele quando ministro.
BYE, BYE, CAMARADAS
Já sem motivação para disputar mandatos, Aldo Rebelo
deverá deixar o PCdoB, que ajudou a tornar relevante em
décadas de militância.
GOVERNADOR DO PT TORCE
PARA TEMER FICAR NO CARGO
O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, não
menciona isso publicamente, mas torce pela permanência
do presidente Michel Temer no cargo. A torcida já foi manifestada em conversas reservadas com políticos mineiros
e reflete um pouco a solidariedade de um político que nos
últimos anos tem enfrentado pressões e incerteza idênticas, em razão de investigações da Operação Acrônimo,
da Polícia Federal.
RECADOS CHEGARAM
Temer recebeu diversos recados de Fernando Pimentel
desejando-lhe boa sorte e recomendando serenidade, no
enfrentamento da crise.
AGRADECIMENTO
Na reunião-jantar com os governadores, na terça, o presidente fez questão de agradecer a Pimentel e conversar
com ele reservadamente.
DIÁLOGO FÁCIL
O governador de Minas sempre manteve diálogo com adversários, até com Aécio Neves, com quem chegou a fazer
aliança eleitoral.
PREVISÕES
Experiente cientista político de Brasília aposta em três previsões para o governo Temer, após o julgamento no TSE:
o acirramento de choques entre Poderes e nos conflitos na
base de apoio ao governo; fatos novos da Lava Jato; e o
avanço das reformas econômicas no Congresso.
FHC, 86
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso completa 86
anos neste domingo (18). Atualmente ele preside o Instituto FHC, e também é um dos ‘imortais’ da Academia Brasileira de Letras.
TAMANHO DA BASE
Apesar de toda a crise política e as promessas de novas
denúncias contra o presidente Michel Temer, aliados do
governo no Congresso garantem que o peemedebista tem
ao menos 238 votos na Câmara.

CUSTO DO EXECUTIVO
O Poder Executivo, o maior e mais caro dos Três Poderes,
custa – apenas com a folha de pessoal e aposentadorias
e benefícios de servidores – R$ 211,4 bilhões por ano ao
contribuinte brasileiro.
CUSTO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência da República – que inclui a Vice-Presidência
e também outras secretarias e agências reguladoras – custa ao contribuinte R$ 5,45 bilhões/ano apenas com a folha
de pessoal. Dados são do Siape.
JUSTIÇA ELEITORAL
Agora que o TSE contrariou a vontade de muita gente, discute-se até o que era considerado ‘absurdo’ meses atrás:
o fim da Justiça Eleitoral. Há abaixo-assinado com 33 mil
assinaturas na plataforma Change.org.
MALANDRAGEM CRIMINOSA
As comissões de Fiscalização Financeira e de Finanças e
Tributação da Câmara realizam audiência pública na terça
(20) para analisar operações do BNDES na aquisição de
ações do grupo JBS e o ganho de R$ 700 milhões com o
uso de informações privilegiadas de delação.
LULA PARA MAIS VELHOS
Apesar de aliados do ex-presidente comemorarem resultados recentes em pesquisas, a maior parte dos votos de
Lula vem do público mais velho. Em RS, PR e MG, Lula
lidera apenas público acima de 45 anos.
PERGUNTA NA OPOSIÇÃO
A semana em que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
vai governar o país interinamente vai servir de “teste” para
PT e oposição?
GOVERNADORES SE SENTIRAM
USADOS POR TEMER
A reunião-jantar com governadores, terça (13), cumpriu o
objetivo do Planalto de mostrar que o presidente Michel Temer está no comando, governando, apesar dos escândalos
que o atormentam, mas o fato é que os convidados se sentiram usados. É que tudo já havia sido discutido em outros
encontros, e Temer feito as mesmas promessas. Incluindo
o compromisso de solucionar as pendências do BNDES.
RUA DA AMARGURA
No fundo, os 16 governadores e 4 vices presentes esperavam sair da rua da amargura de mãos dadas com o presidente. Mas não rolou.
DESAPONTAMENTO
O governador de Sergipe, Jackson Barreto, que sofre o
pão que Dilma amassou, mal conseguindo pagar salários,
esperava mais da reunião.
ALGUM ÂNIMO
A única novidade no jantar foi o novo presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, que conseguiu devolver
ânimo aos convidados.
MALDADE TUCANA
“Ele é muito educado, gentil, não merecia que a gente saísse falando mal do cardápio”, ironizou um tucano pedindo
para não ser citado.
PETISTAS LEMBRAM ‘CAMISAS
NEGRAS’ DE MUSSOLINI
Não são mera coincidência as agressões e insultos contra Mirian Leitão e poucos dias depois contra o jornalista Alexandre
Garcia, no aeroporto de Brasília. Os pistoleiros de aluguel da
era petista, de inspiração fascista, lembram os “camisas negras” que perseguiam e intimidavam críticos do líder fascista
italiano Benito Mussolini. O capanga que agrediu Alexandre
Garcia é o mesmo que em 2014 insultou o ministro Joaquim
Barbosa (STF), pela atuação no mensalão. Isso não é casual.

Governo de Minas
Gerais amplia ações
voltadas para idosos

N

a quinta-feira
(15/6), é celebrado o Dia Mundial
de Conscientização da
Violência contra a Pessoa
Idosa. Minas Gerais é o
segundo estado em quantidade de idosos do país que
somam 15% da população
mineira, segundo a última
Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios
(PNAD), divulgada pelo
IBGE. E a tendência é
de crescimento desta população com 60 anos ou
mais. Por isso, o Governo
de Minas Gerais, desenvolve uma série de ações
que integram a segurança
pública, direitos humanos,
saúde e assistência social.
Alguns resultados já
aparecem. De acordo com
a Secretaria de Estado
de Segurança Pública de
Minas Gerais (Sesp), nos
primeiros quatro meses
deste ano, o número de
infrações ao Estatuto do
Idoso diminuiu 12%, se
comparado com o mesmo
período do ano passado.
Entre 2015 e 2016, houve
um aumento de 5,5%.
A delegada Larissa
Maia, da Delegacia Especializada de Atendimento
ao Idoso e à Pessoa com
Deficiência (Deadi), explica que existe um aumento na quantidade de
registros quando a população está mais consciente
e a tendência é de queda
em seguida, como tem
acontecido.
"Criar uma rede de proteção e de informação que
reúna a sociedade civil e
as três esferas de governo
é essencial para mudar
esse cenário. O medo e
a falta de conhecimento
fazem com que o idoso e
as pessoas que sabem da
agressão fiquem em silêncio”, assinala a delegada.
O aposentado Antônio
Xavier da Cruz, 76 anos,
reconhece a importância
disto. Ele sempre lutou
pelo direito à dignidade
humana. Quando começou
a envelhecer, ficou ainda
mais atento ao tratamento dado aos idosos. Ele
não gostou do que viu e
decidiu agir. Ajudou a
fundar o Movimento de
Luta Pró-idoso de Belo
Horizonte, no qual é conselheiro, além de atuar
como presidente do grupo
de convivência Prima Vida
e participar da ONG Luz e
Sabedoria.
“Dói muito ver uma pessoa ter seu direito desrespeitado e ser tratada como

descartável. Ainda mais o
velho que um dia ajudou
a construir a família, a
economia, a sociedade. A
educação é o caminho para
o respeito. Por isso, eu uso
o Estatuto do Idoso como
argumento de defesa até
no meu dia a dia. Um dia,
por exemplo, eu estava em
um ponto de ônibus, dei o
sinal e o motorista passou
sem parar. Todo mundo
ficou revoltado. Eu pego
ônibus sempre ali. Esperei pelo dia seguinte e,
no mesmo horário e local,
abordei o motorista. Ele
se desculpou. Isso nunca
mais aconteceu. Eu não
posso combater a violência sendo violento. Então,
se a pessoa me agride, eu
defendo meu direito antes
de partir para a briga”,
comenta.
O estado conta, hoje,
com uma delegacia especializada para o atendimento ao idoso, localizada
em Belo Horizonte, e com
um Núcleo de Atendimento ao Idoso, em Juiz de
Fora, no Território Mata.
“A cidade é, percentualmente, o terceiro município com mais de cem mil
habitantes com a maior
população de idosos, atrás
apenas de Porto Alegre e
Rio de Janeiro. O Núcleo
é um ponto de referência,
de apoio e de proteção da
parcela da população que
mais cresce no mundo”,
ressalta o delegado Sérgio
Luiz Moreira, responsável
pela unidade. Nas demais
cidades do interior, as denúncias podem ser feitas
diretamente nas delegacias
que atendem o município.
Para a delegada Larissa
Maia, o atendimento especializado é avanço que
deve ter continuidade em
todo estado. E enquanto
este processo ocorre, as denúncias não devem cessar.
“Todos os registros de
qualquer violação prevista no Estatuto do Idoso podem ser realizados
em qualquer delegacia de
Minas Gerais. O boletim
de ocorrência é um instrumento que norteia as
políticas públicas e por
isso deve ser feito. De
janeiro a junho deste ano,
foram registrados, somente em Belo Horizonte,
1.035 casos de violência
envolvendo pessoas com
mais de 60 anos. O número se manteve estável em
relação ao mesmo período
de 2016, que contabilizou
1.028 casos”, observa Larissa.
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Campeonato de Bairros 2017:
Colina e Matinha são campeãs

N

o pódio e sob um belo
show pirotécnico, o time
do Bairro Colina recebeu das mãos da Prefeita Cici
Magalhães o troféu de campeão
do Campeonato de Bairros 2017,
pela série A, no começo da noite
deste domingo, 11. No jogo
decisivo contra a equipe Bom
Jardim, o time foi vitorioso com
o placar de 2x0. Mais cedo,
outro emocionante jogo marcou
a fase final da série B, disputado

pelas equipes ‘Matinha A’ e ‘São
Vicente B’. Com placares idênticos: 2x0, ‘Matinha A’ venceu e
é a campeã da segunda divisão.
Também presentes, o Secretário
M. de Esportes, Jânio Garcia
Mendes; Vereadores Adalto de
Abreu, Cleber ‘da Matinha’,
Cabo Ferreira e Professor Giovani Mageste; Diretor do Samal,
Eron Elias, e Diretor M. de
Obras, Jânio Sérvio (Catinga).
Como ocorreu no domingo

anterior, quando houve a Corrida
do Café, o esporte movimentou a
cidade mais uma vez. O Estádio
JK recebeu uma multidão de
torcedores, durante toda a tarde.
As equipes da Polícia Militar e
da Secretaria de Saúde acompanharam o evento esportivo. Com
início no mês de Abril, o Campeonato de Bairros reuniu 31
equipes este ano, sendo onze para
a série A e vinte para a série B.
As rodadas de jogos ocorreram

Prefeitura realiza obras de
calçamento na Rua dos Angicos

F

amílias residentes na Rua
dos Angicos, no Bairro São
Francisco de Assis, têm uma
nova realidade a partir de agora,
com a realização das obras de calçamento, por parte da Secretaria de
Obras da Prefeitura de Manhuaçu.
Na manhã desta quarta-feira, 07, a
Prefeita Cici Magalhães esteve no
local e foi recebida por moradores
que, satisfeitos, relataram que esta
era uma reivindicação antiga da
comunidade. Também presentes
a esta visita, o Vereador Antônio
Aparecido Viana (Tony Mix),
Diretor M. de Obras, Jânio Sérvio
Mendes (Catinga) e o Presidente da
associação de moradores do bairro,
João Batista de Miranda. As obras
foram realizadas com recursos
assegurados pelo município junto
à Setop/MG (Secretaria de Estado
de Transportes e Obras Públicas).
A moradora do bairro, Kátia
Silene, destacou que ‘estamos
muito satisfeitos com esta obra.
Estávamos precisando muito deste
calçamento. Antes, estava muito
ruim. Em épocas de chuvas, os
carros que fazem entregas de
supermercado não tinham como
descer, era aquele problemão. Alguns vizinhos sofriam muito com
o barro, não tinha jeito de passar. Já
havíamos pedido isto várias vezes
nas administrações anteriores, e
agora, saiu! Graças a Deus’!
Além do calçamento, a Rua
dos Angicos foi estruturada com
rede pluvial e a construção de
bueiros. ‘Quero manifestar minha
alegria, porque é um compromisso
nosso em trabalhar com as pessoas
que mais precisam, e estamos
priorizando isto. A Prefeitura também direciona obras no B. Nossa

nos finais de semana, no Estádio
Municipal Juscelino Kubistchek
e em outros quatro campos.
Série B
Com início às 13h, o primeiro
jogo foi pela série B, com a
disputa entre as equipes ‘São
Vicente B’ e ‘Matinha A’, com
a vitória por 2x0 da equipe do
Bairro Matinha.
As equipes campeã e vice-campeã subiram ao pódio, espe-

perdida. Graças ao Deputado João
Magalhães, conseguimos recuperar
estes recursos. Agora a obra esta
feita, com grande qualidade. Em nenhum momento houve empecilhos
para executar este trabalho. Esta é
uma de muitas, pois, como disse a
prefeita, são várias ruas que iremos
calçar. Agradecemos também ao
Secretário de Obras, João Amâncio, pela liberdade que temos para
resolver o que é preciso’.
O Presidente da Associação de
Moradores do B. São Francisco de
Assis, João Batista de Ramos, mencionou que ‘há muitos anos lutamos
pela comunidade. Agradecemos a
Prefeita Cici Magalhães e a todos
pelo trabalho realizado’.
B. Nossa Senhora Aparecida
‘Também aqui no bairro vizinho, Nossa Senhora Aparecida, já
estamos providenciando a reforma
dos calçamentos que estavam danificados, e, em breve, estaremos
entregando para a população uma
cidade bem melhor que aquela
que pegamos, algum tempo atrás’,
comentou o Diretor de Obras Jânio
(Catinga).
(Secretaria de Comunicação
Social – Prefeitura de Manhuaçu)

marcados no segundo tempo, Colina venceu por 2x0, sagrando-se
campeã 2017.
A Secretaria de Esportes agradece a todos os colaboradores
que contribuíram para a realização de um evento bem-sucedido
em Manhuaçu. O pódio foi montado pelo serralheiro José Carlos
(Secretaria de Obras).
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

UBS Nossa Senhora
Aparecida e de Ponte do
Silva serão reformadas

A
Senhora Aparecida, para a Rua
Doze de Outubro e para a reforma
do posto de Saúde’, comentou a
Prefeita Cici.
‘Quero agradecer a Deus, porque
ele está no controle de todas as
coisas e desta aqui não foi diferente. Agradecemos à Prefeita Cici
pelo empenho, a toda secretaria de
Obras, aos amigos que nos ajudaram com esta Indicação Legislativa
– que foi muito feliz! Está uma obra
muito bonita! Tem algumas ruas
que dão acesso à Rua dos Angicos
que também serão calçadas em
breve, atendendo ao anseio desta
comunidade, que tanto merece’,
relatou o Vereador Tony Mix.
O Diretor de Obras, Jânio (Catinga) pontuou que ‘quem viu esta rua
antes e vê agora fica encantado. Foi
um compromisso da Prefeita Cici
Magalhães, durante sua trajetória
de vida pública, em trabalhar sempre naqueles lugares que são mais
esquecidos pelos outros governos.
Agradecemos também ao Vereador
Tony Mix e toda a comunidade do
B. São Francisco, por todo apoio
que têm nos dado. Vale ressaltar
também que a verba para este
calçamento estava praticamente

cialmente montado para o evento
esportivo, e receberam medalhas
e troféus das mãos do secretário
de esportes, Jânio Mendes, e dos
vereadores.
Série A
Logo após a entrega da premiação da série B, foi realizado
momento solene, com entrada
das bandeiras e teve início a
partida da fase final pela primeira
divisão, com o jogo entre Colina
e Bom Jardim. Com dois gols

Prefeita Cici Magalhães assinou na última sexta-feira, 09,
as ordens de serviço autorizando o início das obras de
reforma das UBS (Unidades
Básicas de Saúde) do Bairro
Nossa Senhora Aparecida
e do Distrito de Ponte do
Silva. O Ato foi realizado no
Gabinete da Prefeitura, com
a presença do Presidente da
Câmara Municipal, Jorge
Augusto Pereira (Jorge do
Ibéria); Vereadores Vantuil

Martins, Berenice Ferreira,
Adalto do Sintracom, Administrador Rodrigo Júlio
dos Santos, José Geraldo Damasceno (Zé Rulinha), Paulo
Altino, Cabo Ferreira, Gilson
César, Cléber da Matinha e
Professor Giovani Mageste;
Secretária M. de Cultura e
Turismo, Gena Clara, e o representante do Vereador José
Eugênio Araújo, Arthur Dutra Marques. As duas unidades de ESF (Estratégia Saúde
da Família) serão reformadas

com recursos viabilizados
pelo Deputado Federal Sub-tenente Gonzaga junto ao
Fundo Nacional de Saúde,
do Ministério da Saúde, por
meio do Programa ‘Requalifica UBS’ do Governo Federal. A reforma do posto do
B. Nossa Senhora Aparecida
tem valor de R$ 79.993,00 e
da unidade de Ponte do Silva,
R$ 70.037,00.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)
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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

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Prefeita Cici anunciou pagamento
da metade do 13º Salário dia 14

A

Prefeitura de Manhuaçu liberou
semana passada o pagamento antecipado de metade do 13º salário
de 2017. O dinheiro foi depositado na
conta dos servidores municipais no dia
14, véspera de feriado Corpus Christi. A
segunda metade é paga em dezembro pela
Administração Municipal.
Além das obras licitadas e em andamento
em Manhuaçu, já nestes seis primeiros
meses de governo, a Prefeitura apresenta
eficiente trabalho de organização administrativa e a atenção com os servidores como
prioridade.
Este ano, a Prefeitura concedeu reajuste

AUTO BOX Rua Professor
Juventino Nunes, 148 (33)
3331-4291
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, 264 (33)
3331-5921
SERRA AUTO PEÇAS

salarial para os servidores públicos de 9,4%
- índice que representa a soma de 6,5%
de reajuste e o pagamento de mais 2,82%
como recomposição do período 2015/2016.
A Prefeita Cici Magalhães destacou que
este adiantamento estimulará o comércio
em Manhuaçu, com a injeção de recursos
superiores à R$ 2 milhões na economia
local, beneficiando os servidores, que poderão colocar o orçamento familiar em dia,
planejar com mais tranquilidade as férias
escolares do próximo mês, entre outros
pagamentos ou investimentos diversos.
(Secretaria de Comunicação Social –
Prefeitura de Manhuaçu)

Av. Salime Nacif, 308 (33)
3331-1727

CLARO HDTV LIGAR
PARA (33) 3331-2033

CAMPINHOS AUTO PEÇAS Av. Salime Nacif, 400
(33) 3331-1240

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

3D ACESSÓRIOS Av. Salime Nacif, 784 (33) 33314400

SUPRICÓPIAS Av. Getúlio
Vargas (33) 3331-3863

SMART CELL Rua Antonio
Pupin, 17 (33) 3331-8972
BRASIL CENTER ASSISTÊNCIA EM CELULARES
LIGAR PARA (33) 984269044
RECALLRua Professor
Juventino Nunes, 139 (33)
3331-3232
DIMATEL ELETRÔNICA

GRÁFICA BRASIL Rua
Coronel Alberto Pinto Coelho, 643 (33) 98455-7975
GRÁFICA DO JÚLIO Av.
Felipe Nacif, 220 (33) 33312065
PAPELARIA GRAFITE Av.
Getúlio Vargas, 748 (33)
3331-5445
CASA DAS CADEIRAS
VENDEMOS EALUGAMOS
CONTATO (33) 3331-5028

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

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

MULTIMAC LTDA Av. Salime Nacif, 740 (33) 33311676

SOCIAL
Rua AmaralLicitatório
Fran- DONA
Av. Salime
Processo
NºSCARP
125/2017
co, 279 (33) 3331-5091
Nacif, 700 (33) 3331-8139

SOLAR Rua Desembargador Alonso Starling, 116
(33) 3331-1365

O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública
a abertura do Processo Licitatório nº 125/2017, na modalidade Pregão nº 030/2017, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e
suas alterações. Objeto: Contratação de Empresa para a
aquisição parcelada de Material Elétrico para que atenda a
demanda da Administração Pública do Município de SANTANA DO MANHUAÇU/MG. Abertura da Sessão Oficial
do Pregão dia 03 de Julho de 2017 às 08h30min horas.
Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000
Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone
0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min horas. O
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 14 de Junho
de 2017. Joseane Caroline de Abreu Souza - Pregoeira.
Publique-se.

ANA PIRES Rua Monsenhor Gonzalez (33) 33322362
DONA BELLA Av. Salime
Nacif (33) 98450-5525
GUANABARA Av. Salime
Nacif (33) 3331-1835
LOJA AVENIDA Av. Salime
Nacif, 652 (33) 3331-2665

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

Pregão Presencial Nº 030/2017

Ótima oportunidade
MATIPÓ/MG - Vendo 2 alqueires “6.19.52 ha” MATIPÓ/MG de pastagens, vista da antiga Estrada Municipal saída no Trevo de Santa Margarida, distante 1 Km da BR 262; 7 Km do aeroporto de Santo Amaro
pela BR 262. Documentação livre registrada no Cartório da Comarca
de Abre Campo. Local próprio para cultivo; satisfaz o melhor gosto.

Tratar tel. (33) 3331-1493
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11º Batalhão comemora aniversário da PMMG

A

Goiano em Brasília
O goiano foi a Brasília e lá como não tem esquina, resolveu atravessar uma daquelas monumentais
avenidas. Aí vem um Porshe em alta velocidade
quase atropela o pobre coitado, para a 100 metros
adiante, e um deputado grita lá de dentro: Goiano,
filho da pu*a, não enxerga... O goiano assustado
por ter quase sido atropelado, ficou mais assustado
ainda, pensando como o filho de uma madame de
bordel tinha adivinhado que ele era goiano, terá sido
pelas roupas? Assim, foi a uma das lojas mais caras
de Brasília, comprou um terno Armani, óculos Ray
ban legítimo, valise, pulseira de ouro, Rolex, etc...
Sentiu-se, enfim, extremamente sofisticado. Voltou
para o mesmo ponto e foi atravessar a rua. Veio,
então, o mesmo Porsche, quase o atropela, para a
100 metros, e o deputado grita: - Paulista, filho da
pu*a, até parece goiano...

Sinceridade
Um casal estava discutindo sobre as finanças. O
marido explodiu e falou:
-- Se não fosse pelo meu dinheiro, essa casa não
estaria aqui!
A mulher respondeu: -- Querido, se não fosse pelo
seu dinheiro, EU não estaria aqui!

No consultório
O médico atende um velhinho milionário que
tinha começado a usar um revolucionário aparelho
de audição:
- E aí, seu Almeida, está gostando do aparelho?
- É muito bom.
- Sua família gostou?
- Ainda não contei para ninguém, mas já mudei
meu testamento três vezes.

sete erros

Carta de recomendação
“Prezados Senhores:
O senhor José da Silva trabalhou nesta empresa
durante 16 anos e estamos muito satisfeitos por ele
ir trabalhar aí com vocês.
Atenciosamente,”

SABEDORIA
Os defeitos dos outros não devem nos incomodar, mas sim nos ensinar.
Só erra quem produz. Mas só produz quem
não tem medo de errar.
É bem mais fácil recebermos um sorriso
quando sorrimos para alguém.
Quem se prende aos detalhes de determinada obra, na maioria das vezes, perde a visão do conjunto.
Não basta conquistar a sabedoria, é preciso
usá-la (Cícero)
Quanto menos inteligente um homem é,
menos misteriosa lhe parece a existência.
(Arthur Schopenhauer)
Seja mais sábio que as outras pessoas, se
você consegue; mas nunca lhes diga isso.
(Lord Chesterfield)

DICAS
DIGA NÃO ÀS BACTÉRIAS
Não alimente as bactérias da pia:
Esponja e sabão em barra molhados sobre a pia
são inimigos da limpeza. Depois de usar a esponja, torça bem e ponha para secar ao sol. E nunca
deixe acumular água no recipiente do sabão, esse
caldo que fica com o sabão derretido é uma cultura de bactérias.
O paninho usado para enxugar a pia nunca deve
ficar molhado. É uma fonte de contaminação.
Depois de usar, torça e deixe secar sobre a torneira, por exemplo.
A lixeira sobre a pia da cozinha pode até ser
prática, mas é um foco de contaminação.
O ideal é manter o lixo no chão, longe do lugar
onde você lava e cozinha alimentos.

CURIOSIDADES
BUG - Origem da expressão "Bug".
Os primeiros computadores eram grandes e utilizavam válvulas. Como consequência, as salas nas quais ficavam em
funcionamento os tais "monstros" (em
comparação aos micros de hoje) eram
abrigos perfeitos para insetos ("bugs"
em inglês), causando grandes problemas. Os bichinhos pousavam em alguma válvula ou chave, e morriam. Iam
se acumulando até que as coitadas das
máquinas paravam de funcionar - pois
não tinham a mesma tecnologia de hoje.
Quando descobriram a causa das máquinas pararem, ou seja, os insetinhos,
acostumaram a chamar qualquer problema de BUG, originando assim a tão

conhecida expressão.
LUZ - Velocidade da luz é intransponível. Albert Einstein revolucionou a física
moderna e foi um dos maiores teóricos do
mundo nessa ciência. Algumas de suas
ideias não puderam ser comprovadas na
prática até hoje devido à distância que
existe entre nosso cotidiano e objetos
em escala atômica, ou mais pesados que
estrelas. Um dos exemplos da genialidade incomum do cientista foi a sugestão
da velocidade da luz no vácuo (espaço
vazio), que não é como qualquer outra.
Einstein afirmava que essa é a velocidade limite de processos causais na natureza, a mais alta com que a informação
pode viajar.

Polícia Militar de Minas
Gerais comemorou 242
anos de existência em
todo o estado. Em Manhuaçu, o
11º Batalhão da Polícia Militar
promoveu evento presidido pelo
Comandante Tenente-Coronel
Sérvio Túlio Mariano Salazar,
na manhã da terça-feira, 13/06,
no anfiteatro da Câmara de
Vereadores.
Foram entregues as Medalhas
Alferes Tiradentes – Mérito
Profissional – Dever Cumprido - Coronel Fulgêncio.
Também foram homenageados
os Colaboradores Beneméritos
e Policiais Militares que se
transferiram para a reserva no
último ano. A cerimônia teve
ainda o compromisso dos Oficiais promovidos a 2º Tenente
da Polícia Militar.
Estiveram presentes na cerimônia a prefeita de Manhuaçu,
Maria Aparecida Magalhães, e
seu vice, Renato Von Rondon,
o Presidente da Câmara de Vereadores de Manhuaçu, Jorge
Augusto Pereira, e vários prefeitos, vereados e representantes
do Poder Judiciário.
MEDALHAS CORONEL
FULGÊNCIO E DEVER
CUMPRIDO
A Medalha Coronel Fulgêncio foi entregue pelo presidente
do Núcleo da União dos Militares do Estado de Minas Gerais
em Manhuaçu, Coronel José
Pedro de Assis, ao Major do
Quadro de Oficiais da Reserva,
Admardo de Oliveira Meireles.
Em seguida, ele entregou a
medalha Dever Cumprido Cabo
do Quadro de Praças da Reserva,
Wardislau Ferreira da Costa
que completou trinta anos de
inatividade. Ele foi representado
pela filha Valeriana Ferreira da
Costa e o neto Heitor Henrique
Ferreira da Costa.
HOMENAGEM AOS POLICIAIS TRANSFERIDOS
PARA A RESERVA.
Foram homenageados os
policiais que passaram para a reserva no último ano: Cap Xerxes
Alves Albéfaro Farini; Tenente
Eliseu Teixeira Pacheco, Subtenentes Arlindo Henrique Gama,
Ronivaldo Estanislau Advento e
Dean Alves Pereira; Sargentos
Glaucileia dos Santos Silveira,
Ronan José Siqueira Cardoso,
Jesse Hudson de Andrade, Jorge
Luiz da Silva, Wilson Santos
Menezes, Maria da Conceição
Souza Gomes, John Kennedy Vieira Lira, Vilma Vauna
Campos, Ramon Gomes Rocha, Ronaldo Sergio Barbosa,
José Roberto Ribeiro da Silva,
Gardênia Aparecida Rocha,
Reinaldo Lopes da Cunha e o
Cabo Alexandre Pereira de Laia
DESTAQUES PROFISSIONAIS DO 11º SEMESTRE
DE 2017.
Em seguida, foram homenageados os destaques profissionais da 12ª Região da Polícia
Militar: Subtenente Washington
Baptista Ferreira e os Cabos Ratermonter da Silva Nascimento,
Vinícius Prata Pena e Lucas
Louredo da Cunha.
Os destaques profissionais

do 11º Batalhão de Polícia
Militar foram: Tenente Elisângelo Robson Xavier Pereira,
Sargentos Celso Eler, Silvânio
De Souza Oliveira, Renato
Ribeiro Alvim Junior, Ivan
Junior Fraga, Thiago Dutra
Jardim e Andreia Carla Távora
Oliveira Souza; Cabos Marcilei dos Santos Chieregatto,
Cristiano Diego Santos da
Fonseca, Humberto Vinício
Altino, Thiago Pacheco, Ramon Roberto de Oliveira e
Erveu Eloy Da Silva.
COLABORADORES BENEMÉRITOS
A Polícia Militar também
prestou homenagem às personalidades da comunidade que
colaboraram com o trabalho
realizado pela PM, intitulados
colaboradores beneméritos.
Os homenageados na edição
2017 foram: Juíza de Direito
da Comarca de Lajinha, Aline
Damasceno Pereira de Sena
(representada pelo Promotor
Samuel Borges da Cunha);
Promotor de Justiça da Comarca
de Manhumirim, André Pereira
Mafia; Juiz de Direito da Comarca de Abre Campo, Bruno
Miranda Camêlo, a Defensora
Pública Municipal e Presidente
da Apac Denise Rodrigues de
Oliveira e o jornalista Luiz
Nascimento (Manhuaçu News
/ Rádio Manhuaçu).
MEDALHAS MÉRITO
PROFISSIONAL E ALFERES TIRADENTES
A Medalha do Mérito Profissional foi concedida ao Capitão
Wesley Machado, atual comandante da 29ª Companhia de
Polícia Militar - Manhumirim.
Já a Medalha Alferes Tiradentes,
mais alta comenda concedida
pela Polícia Militar, foi entregue
2º Sargento Hamilton Levindo
Alves Junior.
COMPROMISSO
Os oficiais recém-promovidos 2º Tenente Maxwell e
2ª Tenente Suelen, prestaram
juramento perante a Bandeira
Nacional durante a cerimônia.
A promoção foi homologada no
último dia 09, após a conclusão
do período de curso e estágio
dos novos oficiais.
O Comandante do 11º BPM,
Tenente-coronel Sérvio Túlio
Mariano Salazar, destacou a
satisfação da Polícia Militar em
sua comemoração de 242 anos
de uma trajetória reconhecida
pelos bons trabalhos. “Queremos agradecer a todos os
presentes e a todos que ajudam
a Polícia Militar a desempenhar
o seu papel. Ressalto também a
importância de cada militar que
veste esta farda pelo empenho
demonstrado”, reforçou.
Ele citou a importância da
atuação de cada militar no trabalho de prevenção e combate
ao crime para que seja sempre
aprimorado a cada dia. Destacou também que a instituição
tem o respeito e admiração da
população mineira, não só nas
questões de segurança, mas
também no apoio à defesa civil
e nas áreas da saúde e educação,
por exemplo.

20 de junho / 2017

Brad Pitt pede perdão a Jennifer Aniston
por toda mágoa que causou a ela
Já faz 12 anos que Brad Pitt e
Jennifer Aniston se separaram.
Na época, alguns boatos deram
conta de que o ator estava traindo
a ex-mulher com Angelina Jolie,
colega de elenco em “Sr. e Sra.
Smith”, em 2005.
De acordo com a revista “Life
and Style”, fontes próximas do
ator revelaram que Brad pediu
perdão a Jen por toda a mágoa que
causou a ela no período de separação. “Ele não é sempre aberto,
mas depois de passar por terapia, ele aprendeu a expressar seus
sentimentos”, contou a fonte à revista.
Ao que parece, Jennifer Aniston aceitou o pedido de desculpas.
“Ela foi receptiva. Uma nova era começou para os dois. Ela disse
a ele que aceitava as desculpas e que o foco era no futuro a partir
de agora”, explicou.

Gêmeos de Beyoncé e Jay-Z
permanecem em hospital por 'pequeno
problema de saúde'
Beyoncé se tornou mamãe mais um vez ao dar à luz aos gêmeos,
cuja gravidez anunciou no dia 1° de fevereiro deste ano. Segundo
site "TMZ", o menino e a menina nasceram na segunda-feira (12)
mas tiveram que permanecer hospitalizados por causa de "um pequeno problema de saúde". Ainda de acordo com a publicação, não
existem, ainda, detalhes de qual seria o motivo dos herdeiros e da
mulher de Jay-Z não terem sido liberados. A nota ainda afirma que
Bey está bem e que os filhos devem ficar também.
Pai de Beyoncé é o primeiro a anunciar nascimento dos gêmeos: Mathew Knowles, pai da cantora, confirmou o nascimento
das crianças em seu perfil do Twitter, neste domingo (18). "Eles
estão aqui", postou acompanhado de um cartão de "Feliz aniversário para os gêmeos. Com amor, vovô". O empresário foi o único
membro da família a confirmar publicamente o nascimento dos
irmãos de Blue Ivy, de cinco anos, com quem Beyoncé publicou
registros de biquíni na reta final da gestação.

Ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró
morre em acidente
A ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró, Eliza Clívia, 37
anos, e o namorado dela, o baterista Sérgio Ramos, morreram
hoje à tarde num acidente envolvendo um ônibus e o carro de passeio em que viajavam.
A colisão aconteceu entre as
ruas Arauá e Maruim, no centro
de Aracaju. O casal estava se deslocando para a TV Atalaia, afiliada da Record em Sergipe, para dar uma entrevista no Programa Tolerância Zero. No último post em sua conta no Instagram, a cantora
contou que já tinha chegado em Aracaju.
De acordo com testemunhas, o carro onde estavam as vítimas
teria invadido a rua preferencial, colidindo com um ônibus de
transporte coletivo. O produtor da cantora, Jailson Souza, disse
que cinco pessoas estavam no carro no momento do acidente. Três
deles foram removidos para o Hospital de Urgência de Sergipe
(Huse) com ferimentos leves.
Eliza nasceu em Livramento da Paraíba e ficou conhecida quando atuou na banda Cavaleiros do Forró e depois na Cavalo de Aço.
Atualmente, ela fazia uma carreira solo em que comemorava 20
anos de carreira. Eliza se apresentaria hoje à noite numa casa de
show na avenida Hermes Fontes, em Aracaju, que estava promovendo a festa “Arraiá Vip”.

'Estresse me fez perder dois dentes da
frente', diz Demi Moore
A atriz Demi Moore, 54, disse que perdeu dois da frente por causa de estresse.
“Adoraria dizer que perdi andando de
skate ou fazendo alguma coisa legal. Mas
foi o estresse me fez perder os dentes da
frente. Acho importante falar isso porque,
provavelmente depois das doenças cardíacas, a segunda maior causa de morte na
América é o estresse.”
A revelação foi feita no programa “The
Tonight Show”, de Jimmy Fallon, nesta
segunda (12). Bem-humorada, a artista
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contou que o visual temporário agradou as filhas Rumer Willis,
Tallulah Belle Willis e Scout LaRue Willis. “Amaram me ver sem
dentes. Elas acham que fico mais vulnerável e humana.”
Aos que ousassem duvidar da estrela banguela, imagens. A atriz
compartilhou uma foto ainda no consultório do dentista, mas já
com um dos dentes no seu devido lugar. Além do clique, Moore
compartilhou um vídeo em que aparece com a voz adulterada e
com a cabeça distorcida.

Zeca Pagodinho é criticado após 'climão'
no 'Altas Horas'
Zeca Pagodinho se tornou assunto nas redes sociais, na noite do
último sábado (17), durante participação no "Altas Horas", da Globo. Isso porque o cantor não conseguiu responder a uma pergunta
da platéia e o ‘climão’ ficou no ar.
Um rapaz quis saber a "diferença entre o partido-alto e o
samba-enredo", lembrando uma
pergunta similar feita ao artista
há muitos anos em outra atração
de TV. Assim como no passado, o
artista se enrolou e não conseguiu
explicar.
Por isso, o moço insistiu: "E
qual é a diferença?". "Poxa, cara,
é tão difícil de perceber? E tem
que perguntar isso pra mim? Vai
à Avenida que você vai ver o samba-enredo. Vai para o morro
que você vai ver o partido-alto. Vai ao pagode que verá samba de
roda", disse o veterano.
"Então, a diferença está no local onde ficam as pessoas?", ironizou o convidado. "Claro! Não sou eu quem vai te ensinar isso,
não", encerrou o famoso.
O jovem foi criticado por tentar colocar Zeca em uma saia justa,
mas o cantor também não conseguiu elogios por causa da falta
de habilidade em responder ao questionamento. "Zeca não soube
explicar a diferença entre samba e pagode e ainda foi grosseiro",
avaliou um usuário do Twitter.

Premiê australiano debocha de
Trump em jantar de gala
O
primeiro-ministro
australiano, Malcolm Turnbull, debochou de Donald
Trump ao imitar os vícios
de linguagem do presidente americano, meses
depois de uma tensa conversa por telefone entre os
dois.
Em uma gravação durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira, em Canberra, é possível ouvir Turnbull
ironizar a forma de falar característica de Trump.
"O Donald e eu ganhamos e ganhamos nas pesquisas. Ganhamos tanto. Ganhamos como nunca ganhamos antes. Sim, ganhamos, ganhamos. Não as pesquisas falsas. As pesquisas falsas, não
as ganhamos", afirmou, provocando o riso dos presentes.
O premiê presidia o Mid-Winter Ball de Canberra, baile de gala
de caridade na qual participam políicos e jornalistas, e no qual esse
tipo de brincadeira é tradição.
O evento geralmente não é repercutido na imprensa, mas o chefe
do serviço político da cadeia privada Channel Nine, que não participou da festa, recebeu uma gravação e decidiu postá-la.
No mês passado, Trump selou sua reconciliação com Turnbull
ao reafirmar a "formidável amizade" entre os dois países.
No início de seu mandato, Trump interrompeu uma conversa por
telefone com o primeiro-ministro australiano devido a um acordo
fechado com a administração anterior de Barack Obama acolhessem refugiados isolados pela Austrália em seus criticados acampamentos 'offshore'.

Casamento de Juju Salimeni entra em
crise após traição
A união de Juju Salimeni e Felipe Franco passa por sua maior crise
desde o início, há cerca de 12 anos.
Segundo amigos do casal, Juju descobriu que Felipe mantinha um caso
extra-conjugal com uma ex-bailarina
do Faustão e musa fitness carioca.
Detalhe: a amante também é casada.
Ainda segundo os amigos próximos, Juju começou a desconfiar da
traição ao descobrir mensagens e
ligações entre Felipe e tal musa. A
apresentadora da Record pressionou
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o marido que pôs fim ao relacionamento extra-conjugal, porém a
amante não aceitou ser deixada de lado e continua a procurar o
marido de Juju.
Quem convive com Juju e Felipe diz que a união deles se transformou desde que ela descobriu que estava sendo traída: “O casamento virou um inferno”, diz uma amiga que não quis se identificar. Apesar de estarem há 12 anos juntos, o casamento deles
aconteceu em outubro de 2015.
A coluna procurou Juju Salimeni, que não respondeu às nossas
chamadas. A assessoria da apresentadora diz, de maneira oficial,
que não vai se pronunciar sobre o assunto. Felipe Franco está fora
do Brasil para uma competição e não foi encontrado.
A coluna sabe exatamente quem é a terceira pessoa envolvida
neste caso mas optou por omitir seu nome em respeito a seu marido.

Bárbara Evans está
se relacionando com
deputado federal do
Tocantins.
A foto é o primeiro registro de Bárbara Evans com o novo namorado, o
deputado federal do Tocantins, Irajá
Abreu. O romance começou no início
do mês e a modelo já está em Palmas,
capital do estado, ao lado de Irajá.

Amado Batista ganha fama negativa nos
bastidores de show
Na noite de quarta-feira
teve show de Pablo, Tayrone
e Amado Batista no Sítio do
Moa, em Santa Cruz. Mas o
que chamou a atenção foi a
antipatia de Amado Batista e
sua equipe. O cantor chegou
depois das 3h da manhã, sem
falar com ninguém. Ele também se recusou a entrar pelo
mesmo lugar que os outros artistas entraram. Ficou no carro até
quase 5h da manhã. Ele ainda não deixou a imprensa fotografar o
show de perto. Parece que Deus não gostou da atitude do senhor,
mandando chuva na hora do show, fazendo muita gente ir embora...
Pelo jeito, a febre de internauta elogiar look de alguma celebridade para recebê-lo em casa está chegando ao fim. Ou quase!
Isso porque uma cena curiosa chamou a atenção dos seguidores de
Solange Almeida no Instagram, na semana passada. A ex-vocalista
do Aviões do Forró (que já surpreendeu fãs e ofereceu vestido de
festa para uma seguidora), saiu pela tangente, mas não fez a egípcia, não! Ao ler em um de seus posts “fui convidada para uma festa
junina, mas é obrigatório o uso de traje caipira e não consegui
uma costureira para fazê-lo, me empresta um dos seus?”, mais que
depressa, Sol respondeu. “Não tenho mais nenhum, amada. Faço
doação de todos. Que pena. Beijo”.
Núbia Oliiver esteve no lançamento do livro ‘Como conseguir
um Homem Rico’ escrito pela CEO Jennifer Lobo e a terapeuta
Regina Vaz. A pergunta que não quer calar é: ela está em busca
de um companheiro com uma conta bancária milionária?. Com a
palavra, a própria Núbia: “As mulheres são hipócritas em querer
viver o amor e uma cabana”.

Chimbinha discute com rapaz em
restaurante de Recife
Chimbinha protagonizou uma discussão no restaurante Le Fondue, em Recife, dias desses. O cantor estava comendo e foi abordado por um cliente que estava em outra mesa. O rapaz dizia que
o que ele fez com Joelma foi errado e que Chimbinha só havia
subido na vida por causa de Joelma. Ele não gostou do que ouviu
e resolveu bater boca.
Maluma não segue mais Anitta no Twitter. Em um post, a cantora brasileira escreveu em inglês, neste domingo, mensagens que de
acordo com os fãs e seguidores seriam para o artista colombiano.
“Pessoas falsas, vida falsa, sentimentos falsos, tudo falso. Isso não
é felicidade. Não importa o quanto de poder você conquistou, seja
honesto”. Em um outro post, Anitta continuou: “Ajude pessoas
que ajudaram você, seja grato, o mundo gira, gira e gira...”.
Algo estranho aconteceu no mundo da música na semana passada. Pela primeira vez em muitos anos, entre as músicas mais
baixadas do Spotify, não havia nenhum cantor sertanejo. Haviam
duas músicas do DJ Alok, três da Anitta e nenhum sertanejo.
Felipe Carauta, empresário de Bernardo Velasco, entrou em
contato com a coluna para esclarecer que a nota publicada ontem
não procede. “Protagonista de ‘Belaventura’, nova novela da Record TV, o ator trata todos os profissionais de maneira respeitosa”,
disse Carauta.
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