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EDITORIAL

O povo espera que 2018 seja o
ano da estabilidade política
e econômica do Brasil

CHARGE

O

péssimo exemplos das maiores autoridades do Brasil nos últimos anos
e a mão branda da justiça, criaram no povo a vontade de mudar de
verdade a política brasileira. O exemplo da Venezuela massacrando
o povo com prisões e mortes comandado pelo presidente Maduro, deixou o
povo latino com muito medo. “Deus nos livre da volta da esquerda no Brasil,
o apoio de Lula, PT e demais partido de esquerda a Maduro, a consequente
corrupção e dezenas de presos ligados a esquerda brasileira, nos amedrontam”.
Disse uma ex militante do Partido dos Trabalhadores.
Dos principais candidatos a presidente de 2016 muito divulgado pela imprensa, hoje praticamente seria impossível suas candidaturas, com o andar
da Lava Jato, muitos nomes foram descartados. Pelo que se vê a vontade
popular é de renovação total, o Brasil precisa
de um homem íntegro e com coragem para
Fale com a redação
contato@jm1.com.br dar segurança e tranquilidades as famílias.
As pesquisas estão aí apontando chance
(33)3331-8409
de o Brasil ter uma mudança significativa na
política, principalmente no tocante ao cargo
de Presidente da República, devido à grande corrupção instaladas no país nos
últimos anos, bilhões foram surrupiado dos cofres públicos, deixando mais de
12 milhões de desempregados, o país vai demorar para se recuperar, é o que
revelam nossos economistas. É a primeira vez que figurões são condenados
e presos, o ex-presidente Lula foi condenado a mais de nove anos de cadeia,
o atual presidente foi denunciado e escapou de ser investigado por não autorização da Câmara dos Deputados. Pontos positivo de um bom candidato
que recomendariam ao eleitorado, não estar vinculado a nenhum dos partidos
políticos que desastraram o Brasil, desde a “Nova República” de Sarney (1985),
mais precisamente, os grandes partidos, coligados, do mesmo “sangue ruim”,
não ter nenhum dos processos que envolvem corrupção governamental, alvos
das operações da Polícia e Ministério Público Federais, como “Mensalão”,
”Lava Jato”, etc. Teria que ser “mãos limpas”, resumidamente. Nos “outros”
grandes partidos dão para se contar nos dedos das mãos os que não têm algum
envolvimento criminal de corrupção. Em 2018, muitos políticos não alcançado
pelo STF, receberão do povo o cartão vermelho.
Porque muitos brasileiros temem a esquerda.
Ao longo dos últimos anos, não foram poucas as vezes em que representantes da esquerda brasileira lançaram apoio ao governo de Nicolás Maduro.
O PSOL apoiou a eleição de Maduro em 2013, “por expressar a continuidade
dos valores da Revolução Socialista Bolivariana”. O PCdoB lançou nota na
época comemorando sua vitória, que permitiria “à Revolução Bolivariana
entrar numa nova fase, renovando seus objetivos e desafios”. Lula gravou um
vídeo de apoio à sua candidatura, que foi utilizando durante a campanha de
Maduro, dizendo que o líder do PSUV “se destacou brilhantemente na luta
para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina
mais democrática e solidária” (para Maduro, Lula é “como um pai dos homens
e mulheres de esquerda na América do Sul”). Luciana Genro se encontrou
com Maduro e o apoiou pessoalmente na Venezuela. João Pedro Stédile, o
líder do Movimento Sem Terra, foi até Caracas mandar a direita venezuelana
“de volta pra Miami” num palanque:
“Lhes trago o abraço de nosso companheiro Lula a cada um de vocês e ao
comandante Maduro. Viemos aqui para lhes dizer que nos orgulha o fato de
sempre que temos dúvidas recorrermos aos pensamentos, ao exemplo e aos
ideais do comandante Chavez. Porque Chavez não foi somente da Venezuela,
ele foi do povo latino americano. Chavez era brasileiro, e inclusive nos ensinou
a reconhecer o valor de Abreu e Lima que nem sequer nós brasileiros conhecemos. Por isso, viemos aqui para nos abastecer dos ideais e pensamentos do
comandante Chavez.”
E o MST não foi o único movimento social ligado ao PT a apoiar o regime.
O Levante Popular da Juventude fez o mesmo. Carina Vitral, presidente da
União Nacional dos Estudantes, publicou uma foto ao lado do presidente
venezuelano declarando apoio nas redes sociais (a UNE, que se diz apartidária, também lançou nota apoiando Maduro em 2014, dizendo que “apoia
o processo de revolução bolivariana para que ele não ceda às pressões da
direita golpista”).
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Membros do CBH Manhuaçu
se reúnem pela primeira
vez em Taparuba

D

ando continuidade às reuniões itinerantes do Comitê
da Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu (CBH
Manhuaçu), foi realizada, no dia 1º de agosto, a 35º
reunião ordinária do colegiado, na sede da Prefeitura de Taparuba/MG. Essa foi a primeira vez que o comitê se reuniu na
cidade. O encontro foi aberto pelo prefeito, Joaquim do Ciel,
que agradeceu a presença e todos e colocou o município à
disposição do Comitê de Bacia.
O atual presidente do comitê, Senisi Rocha, apresentou relatos sobre a participação do CBH no 47º Congresso Nacional
de Saneamento da ASSAMAE, realizado em Campinas, no
mês de junho. “Na oportunidade, os membros dos colegiados
puderam acompanhar painéis com temas diversos, como os
20 anos da Lei das Águas e os 10 anos da Lei do Saneamento.
Conseguimos apresentar, também, a experiência da Bacia do
Rio Doce no financiamento de mais de 150 Planos Municipais
de Saneamento Básico (PMSB) com recursos oriundos da
cobrança pelo uso da água”, comentou Senisi.
Também coube ao presidente Senisi Rocha esclarecer

dúvidas sobre a atuação da Fundação Renova nas ações
de recuperação e mitigação dos impactos causados à Bacia
do Rio Doce após o rompimento da barragem de rejeitos
em. Senisi, que é membro do Conselho Consultivo da Fundação, explicou a importância da participação do comitê no
conselho para dar ainda mais força nas ações em prol da
recuperação da bacia.
Outro relato apresentado foi sobre a participação dos
conselheiros do CBH Manhuaçu na II Romaria das Águas e
da Terra, realizada em Caratinga, no mês junho. Este ano,
o evento teve como tema “Bacia do Rio Doce, nossa Casa
Comum” e como lema “Povos, terras e águas clamam por
justiça”.
Para finalizar o encontro, além de esclarecimentos sobre
as próximas etapas do processo eleitoral, foi aprovada pela
plenária a indicação do conselheiro Josimar Moura Veiga,
representante da prefeitura de Manhumirim, como novo membro da Câmara Técnica de Integração (CTI) do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Além disso, foram indicados
os conselheiros que irão representar o comitê na próxima
reunião do Fórum Mineiro de CBHs e no Encontro Nacional
de Comitês de Bacias Hidrográficas, atividades que serão
realizadas nos meses de agosto e outubro, respectivamente.
Fabiana Conrado
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Bombeiros orientam cuidados
com gás de cozinha
No primeiro semestre deste ano, o Corpo de Bombeiros já
atendeu a 284 chamados por causa de vazamento de gás de
cozinha. O número chama a atenção porque um vazamento
pode acarretar uma explosão, com feridos e mortos, em um
ambiente que teoricamente seria seguro: a nossa casa.
Estamos sugerindo matéria-serviço ou vivo para explicar
como a dona de casa, com procedimentos simples, pode
detectar um vazamento, na hora de receber o cilindro em
casa, quando recusá-lo, a importância da data de validade e
do material da mangueira, qual o melhor lugar para colocar
o botijão?
E se meu gás for canalizado? Qual a instalação interna
mais segura? O material deve ser o mesmo? Quais os procedimentos se eu sentir cheiro de gás em casa? Como detectar
um vazamento se o cilindro fica em outro local do prédio?

Em meio à crise econômica, brasileiros
recorrem a bolsas de estudo para
ingressar no ensino superior
Diante de um país financeiramente abalado,
ingressar ou permanecer no ensino superior
tornou-se um desafio
ainda maior e, muitos
brasileiros vêm adiando
a busca pelo diploma,
pois as mensalidades inteiras tendem pesar ainda
mais no orçamento. A fim de minimizar as desigualdades
sociais, o programa Mais Bolsas proporciona a milhares
de pessoas o acesso à educação de qualidade mediante a
concessão de bolsas de estudo, com descontos de até 50%
nos níveis Superior e Básico. Os moradores de Matipó - MG
e região podem concorrer a uma das 500 bolsas que estão
disponíveis para o segundo semestre de 2017. Da variedade
de cursos ofertados na cidade há vagas para Administração,
Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e muitos outros
que podem ser conferidos no site oficial do programa. Para
José Araújo, gerente do Mais bolsas, muitas pessoas encontram nos estudos uma forma de driblar a crise e crescer no
mercado de trabalho, mas como o lado financeiro de muitos
se encontra instável, o Mais Bolsas é uma ponte para facilitar
a realização desse sonho.
Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site
maisbolsas.com.br, escolher a cidade, modalidade e o curso
de interesse. Mais informações podem ser obtidas por meio
do SAC, CHAT, redes sociais ou central de atendimento, nos
telefones 4007-2209, para capitais e regiões metropolitanas,
ou 0800 002 5854, para as demais localidades.

Prefeita visita o bairro Petrina

Escola tem Ensino Médio
Integral em Caratinga
Paulinho da Petrina, líder comunitário do bairro Petrina,
não mede esforços para ajudar sua comunidade, e com isso
tem ajudado bastante, “É com alegria que depois da reunião
que tivemos com a prefeita Cici Magalhães, com o nosso
esforço e do Eron Elias colhendo assinaturas junto aos moradores e entregue ao deputado João Magalhães solicitando
a nossa tão sonhada academia ao ar livre.
Já está próxima de ser montada. Quero agradecer o empenho de todos, do Eron, e do nosso excelentíssimo deputado
João Magalhães e a competência da Cici Magalhães como
administradora da nossa cidade. Sucesso Cici, boa viagem
e que venham os benefícios para a nossa cidade.

Campanha para fazer o bem recebe
apoio em Manhuaçu
Uma campanha
de arrecadação de
fraldas geriátricas
para o Asilo São
Vicente de Paulo,
em Manhuaçu, visa
promover solidariedade. A Campanha
S.O.S Fraldas Geriátrica é uma iniciativa abraçada pela
equipe e amigos da
Radio Pescadores FM 104,9.
A prefeita Cici Magalhães foi até a rádio, no Programa do
Conde, fazer o lançamento da iniciativa. “Muito me alegra ver
o envolvimento de todos. Vamos criar a corrente do bem. Nosso
agradecimento a todos”, pontuou Cici Magalhães.

Time da Comunidade Duti Gonzaga ganha
uniforme esportivo

Escrita há mais de 2 mil anos...

Provérbios 2 e 4
Quando o governo é formado de homens justos e honestos
o povo vive feliz, mas quando os líderes de uma nação são
maus e desonestos o povo chora de tristeza. (Provérbios
29:2)
Um rei justo e honesto ajuda seu país a crescer e viver
em paz; o rei que quer ficar rico às custas do povo acaba
destruindo sua nação. (Provérbios 29:4)
É mais atual que o jornal de amanhã.
Caixa de sapatos, panfletos, bonecos, palavrões um mal
exemplo para a nação.

.Na época da fundação de times como Sheffield FC (criado em
1857 e até hoje o mais antigo clube em atividade), Hallam (1860)
e Notts County (1862), a única forma de diferenciar os jogadores
era por acessórios como chapéus, cachecóis (sim, eles já jogavam
no frio na Inglaterra nessa época) ou lenços sobre os uniformes
de críquete brancos. Isso porque muitos dos jogadores de futebol
eram também jogadores de críquete que procuravam atividade para
o inverno – o críquete era jogado no verão. Com informação de
(http://trivela.uol.com.br/como-surgiu-o-uniforme-no-futebol/)

O vereador Júlio Bolinha foi o portador de entrega de um jogo
de uniforme para o time de futebol de São Domingos, Comunidade Duti Gonzaga no município de Lajinha/MG. A diretoria da
agremiação ficou feliz e agradece a doação.
Como surgiu o uniforme no futebol? O uniforme é um dos maiores símbolos que os clubes têm e, não por acaso, se tornou um dos
mais importantes itens para o marketing. Na história, porém, seu
surgimento está ligado a razões muito mais práticas. Na segunda
metade do século XIX, quando os britânicos jogavam o futebol
nos seus primórdios, os uniformes como conhecemos hoje não
existiam. Clubes jogavam até em regras diferentes de acordo com
o local onde o jogo era realizado. Em alguns casos, cada tempo de
jogo tinha uma regra – primeiro a de um time, depois a do outro. A
padronização das regras do esporte também acabou gerando uma
padronização do uso do uniforme como uma necessidade.

A Escola Estadual José Augusto Ferreira de Caratinga foi
selecionada para receber o projeto de Educação Integral/
Integrada pela Secretaria de Estado de Educação (SEE). Na
quinta-feira a escola recebeu a visita da superintendente do
Ensino Médio da Secretaria, Cecília Resende e da diretora
da 6ª Superintendência Regional de Ensino (SRE), Landislene Gomes, que apresentaram oficialmente o método que
começou a ser aplicado na instituição no último dia 1° de
agosto. As ações de Educação Integral buscam implementar
formação em diversas áreas, como esporte, artes plásticas,
dança, música, teatro, informática, que complementem o
conhecimento tradicional acessado pelos estudantes, por
meio da ampliação da jornada escolar. (SEE).

Stalin e o socialismo
Dizem que em uma de suas reuniões,
Stalin pediu que lhe trouxessem uma
galinha. Agarrou-a forte com uma
das mãos enquanto a depenava com a
outra. A galinha, desesperada pela dor,
quiz fugir, mas não pôde. Assim, Stalin
tirou todas suas penas, dizendo aos seus
colaboradores: "Agora, observem o que
vai acontecer".
Stalin soltou a galinha no chão e se afastou um pouco dela. Pegou
um punhado de grãos de trigo e, enquanto seus colaboradores viam,
assombrados, como a galinha, assustada, dolorida e sangrando,
corria atrás de Stalin e tentava agarrar a barra de sua calça, enquanto
este lhe jogava uns grãos de trigo, dando voltas pela sala. A galinha
o seguia por todos os lados. Então, Stalin olha para seus ajudantes,
que estão totalmente surpreendidos e lhes diz: "Assim, facilmente,
se governa os estúpidos. Viram como a galinha me seguiu, apesar
da dor que lhe causei?" Assim é a maioria das pessoas, seguem
seus governantes e políticos, apesar da dor que estes lhes causam,
pelo simples gesto de receber um benefício barato ou algo para se
alimentar por um ou dois dias. Texto extraído da página Latinoamérica contra el Socialismo, em 02/08/2017.

Primeira Assembleia de Deus em
Manhuaçu amplia templo
O templo da Primeira Assembleia de Deus em Manhuaçu,
localizada na Rua Mauá, no bairro Petrina, é ampliado para
capacidade de aproximadamente duas mil pessoas. O projeto da construção tem recibo apoio de membros e parceiros
para conclusão do tão sonhado sonho do coração do pastor
presidente Jorge Carlos da Costa. Na tarde desta terça-feira,
25, o pastor presidente acompanhado dos obreiros, Moisés
de Oliveira, Moisés Ribeiro, João Bernadino e Henrique
Costa, visitaram a obra e fizeram um vídeo institucional
para demonstrar o andamento da ampliação. "Já chegamos
à fase final, falta apenas a última laje e acabamentos, mas
Deus tem nos dado vitorias, e venceremos essa batalha e os
gigantes", comentou o pastor Jorge Carlos. Com este propósito o Conjunto Regional de Mocidade – UMADEMAR
estará realizando com auxilio do pastor Henrique Costa, um
congresso para levantar fundos e assim concluir esta última
etapa. O congresso terá inicio no dia 12 de Agosto de 2017,
na Primeira Assembléia de Deus em Manhumirim e o encerramento acontecerá nos dias 19 e 20 de Agosto, na sede em
Manhuaçu. Com o apoio do evangelista Moisés Ribeiro está
sendo organizado mutirões, com objetivo de somar forças
para conclusão deste projeto. Você também pode ajudar e
fazer parte desta história. Conta para depósito de ofertas
destinado á construção: Banco Bradesco - Agência: 3787 Conta corrente: 4327-3 - Moisés Ribeiro Alves
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"Temer representa um governo moribundo e o PSDB precisa de um psiquiatra”.
O deputado federal Silvio Costa (PTdoB-PE) não mede palavras para analisar a atual conjuntura
política, partidos e lideranças aos quais se opõe

POLÊMICA SOBRE ALTA DO
COMBUSTÍVEL ACABA DIA 11
Tem data para acabar a batalha judicial em torno do aumento das alíquotas do PIS e Cofins de combustíveis: dia
11, sexta-feira. A certeza é da advogada-geral da União
(AGU), Grace Mendonça. Nessa data, a AGU fará a defesa
do ajuste no Supremo Tribunal Federal, após o Tribunal
Regional Federal da 1ª Região derrubar a liminar que o
suspendia. A decisão do STF vai pacificar todas as ordens
contrárias.
REDUÇÃO DE BENEFÍCIO
Grace explica que no caso dos combustíveis não há necessidade de Lei, porque se trata de redução de incentivo,
não aumento na alíquota.
PT NA JOGADA
A ministra Rosa Weber (STF) intimou a AGU a esclarecer a
medida que aumentou o preço dos combustíveis, em ação
movida pelo PT.
SEGUNDO INDICATIVO
Cid Marconi Gurgel de Souza, desembargador do TRF5, negou liminar curiosa, que impedia o aumento apenas
para a Paraíba.
COMPROVAÇÃO
O desembargador Guilherme Couto de Castro, do TRF-2,
já havia informado a AGU que seguiria decisão dos colegas dos TRFs 1 e 5.
IMBASSAHY VIROU O ‘HOMEM
FORTE’ DO GOVERNO
O ministro tucano Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) é hoje o mais importante auxiliar do presidente Michel Temer, dominando o espaço onde transitavam apenas
os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. Cresceu ainda mais na articulação para derrotar a denúncia da PGR
na Câmara. Temer diz que nem considera a hipótese de
perdê-lo, mesmo no caso de o PSDB descer do muro e
romper com o governo.
SEM ESCÂNDALOS
Avesso a escândalos, Imbassahy substituiu outro baiano,
o borbulhante Geddel Vieira Lima, mas mantém seu cargo
distante de polêmicas.
TEMER É SÓ ELOGIOS
Temer destaca em Imbassahy qualidades que valoriza
muito: lealdade, ponderação, credibilidade e grande capacidade de articulação política.
AVALISTA DE TEMER
Eficiente, porque “ele entrega o que o presidente pede”,
como disse um ministro, a presença de Imbassahy constitui forte aval ao governo.
QUE HISTÓRIA É ESSA, MINISTRO?
A agenda do ministro Aloysio Nunes (Relações Exteriores)
é um show à parte. Nesta sexta (4), recebeu o deputado
Aníbal Gomes (PMDB-CE), enroladíssimo na Lava Jato
com seu protetor Renan Calheiros. Ignora-se o que motivaria o encontro de jacaré com cobra d’água.
GOLPE DE ÚLTIMA HORA
Governador cassado do Amazonas, José Melo tenta melar
a eleição deste domingo (6) para eleger seu substituto, por
meio de mandado de segurança para suspender o pleito.
O relator é o ministro Luiz Fux.
DEFINIÇÃO NO 2º TURNO
Amazonino Mendes (PDT) chega favorito na eleição de
domingo para o governo do Amazonas. A dúvida é seu rival do segundo turno: Eduardo Braga (PMDB) ou Rebecca
Garcia (PP), que sobe como flecha.

DISTRITAL MISTO EM 22
Substitutivo do senador Valdir Raupp (PMDB-RO) altera o
projeto de reforma política, incluindo o voto distrital misto
já nas eleições de 2022. O projeto deve ser votado ainda
neste semestre.
VAI DAR TRABALHO

5 hobbies que
podem virar
fonte de renda

Cuidar de animais de estimação,
cozinhar, organizar
ambientes, dirigir e maquiar
são talentos valiosos

O parlamentarismo, citado pelo presidente Michel Temer,
é de longe o regime mais adequado. Os europeus que o
digam. Mas vai dar trabalho convencer os brasileiros a entregar o governo ao parlamento. Em 1993, no plebiscito,
apenas 24,6% do eleitorado fizeram essa opção.
DINHEIRO NO RALO
Mais parceiras do que fiscais, as agências reguladoras e
autarquias praticamente triplicaram seus gastos com pessoal de R$21,7 bilhões para R$59,4 bilhões por ano. E a
maioria já deveria ter sido extinta.
FALTAM VOTOS
As reformas da Previdência e política voltaram a ser os
dois principais temas segundo análise do Palácio do Planalto, para o segundo semestre do ano. Agora só falta conseguir os votos necessários.
MÉRITO DO TRABALHO
A presidente do Supremo Tribunal Federal,
ministra Cármen Lúcia, e o presidente da
OAB-SE, Henri Clay Andrade, estão entre
os agraciados pelo TST, dia 11, com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho.
PENSANDO BEM...
...seriam necessários vender ao menos mil “Neymares” ao
PSG para bancar o rombo nas contas públicas no Brasil.
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
JÁ PODE TER APOIO SUFICIENTE
Além livrar Michel Temer da denúncia da PGR, a articulação
para salvar seu governo favoreceu a recomposição de grande
parte da base de apoio. É matemático: os 263 votos de quarta
(2), mais que a maioria absoluta da Câmara, mostraram Temer a 45 votos dos 308 necessários à aprovação da reforma
da Previdência. Os 45 votos serão garimpados entre os 62
deputados de partidos aliados que votaram contra Temer.
VÁ SOMANDO
Os 21 tucanos contra Temer apoiam a reforma da Previdência, além dos 19 ausentes. Somados aos 263, o governo conta com 293 votos.
VOTOS PELO PAÍS
Votaram contra Temer: PMDB (6), PP (7), PR (9), DEM (5),
PSD (14), PTB (2) PRB (7). São 50 votos possíveis em
favor da reforma.
HISTÓRICO ANIMADOR
O governo está animado: a maioria dos deputados de partidos aliados que votaram contra Temer sempre defendeu
a reforma da Previdência.
REFORMA NÃO É DENÚNCIA
O governo aposta que será mais fácil convencer deputados
de partidos aliados a votar pela reforma do que livrar Temer
da denúncia.
TEMER PODE TIRAR CIDADES
DO PSDB E PREMIAR OS FIÉIS
O PSDB deve perder espaço no governo, após se dividir
na votação da denúncia da PGR, mas Michel Temer não
quer perder o partido de vista. Temer tem a clareza de que
o seu desafio agora é ainda contemplar tucanos com ministérios, mas de importância menor, e sobretudo deixar satisfeitos partidos como PMDB, PP e PTB, que, ao contrário do
PSDB, enfrentaram o desgaste para apoiar o presidente.

A administradora Ana Caroline Moraes e o cãozinho Marty
McFly, que adora brincar com os hóspedes

A

s divertidas brincadeiras com o cachorro, a satisfação
ao ter o quarto todo organizado ou os elogios ao
fazer uma comida gostosa
podem render mais do que
sorrisos e prazer: podem dar
dinheiro. Cada vez mais, as
pessoas buscam trabalhar
com o que as deixam felizes
e transformar o hobby em
profissão é um dos caminhos
do sucesso. O site Bicos
(www.bicosonline.com.br)
dá aquela mãozinha neste
processo ao fazer a ponte
entre prestadores de serviço
e contratantes.
As horinhas de folga podem ser usadas para a atividade extra que, valorizada,
aos poucos pode se transformar na fonte de renda única.
“O estalo para começar é
perceber que aquilo que você
ama fazer para si e para seus
amigos pode ser remunerado
se for feito para outra pessoa”, afirma Kleber Costa,
CEO da plataforma, que tem
mais de 70 mil profissionais
cadastrados e mais de 1.300
buscas diárias.
É o que fez a administradora Ana Caroline Moraes,
uma dos mais de seis mil
prestadores do Bicos que
oferece serviços para pets.
“Sempre gostei muito de
bichos, então decidi fazer
hospedagem para cachorros.
É um prazer para mim e o
meu cachorro adora. Como
eu não posso ter outro cão,
é, ainda, uma maneira de
deixá-lo feliz”, completa a

dona do simpático vira-lata
Marty McFly.
Quem gosta de dirigir
e o faz com maestria, por
exemplo, pode oferecer o
serviço de motorista - como
já fizeram quase sete mil
cadastrados no Bicos. Outras
seis mil pessoas brilham com
aquele prato de família ou
com a aptidão na cozinha.
A mania de organização e
senso estético é fundamental para os mais de três mil
personal organizers da plataforma, enquanto a habilidade
em realçar a beleza com uma
boa maquiagem é o talento
dos quase 800 maquiadores
do portal.
Algumas profissões requerem mais experiência ou
especialização, ou têm nisso
um diferencial. “Há oportunidades para todos em nosso
site, mas quem tem cursos
e mais conhecimento sobre
a área em que atua acaba
sendo mais qualificado e
sai na frente na preferência
de quem contrata”, aponta
Costa.
Sobre o Bicos
Plataforma para contratação de prestadores de serviço. Criado no final de
2014, o Bicos oferece um
processo ágil e seguro para
encontrar o profissional ideal para determinada tarefa,
desde diaristas, motoristas e
pedreiros até quem dá aulas
particulares e personal organizers, entre outros. www.
bicos.com.br
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Suspeito de pistolagem é
assassinado na zona rural de Lajinha

U

m jovem de 24 anos
foi assassinado, na
noite de sexta-feira,
04/08, na zona rural de Lajinha. Segundo o registro
da ocorrência, por volta de
20 horas, a Polícia Militar
foi informada que havia um
homem caído na margem da
estrada vicinal do Córrego
São Manuel.
Ao chegar ao local, a PM
encontrou Leandro Martins
Palmeira, vulgo "Limonada",
já sem vida.
Uma testemunha relatou
que Leandro veio da cidade
de Ibatiba (ES) e trabalhava
há quatro meses em uma
propriedade rural em Lajinha.
Segundo a testemunha,
pouco antes do fato, viu alguém chamando por Leandro Ele atendeu o cidadão
e conversou um pouco. Na
sequência, saiu do local na
garupa da motocicleta do in-

divíduo. O veículo percorreu
poucos metros e a testemunha
ouviu três disparos de arma
de fogo Ao verificar, deparou
com Leandro caído sem vida
na estrada.
Foi apurado pela polícia
que o suspeito do homicídio
teria seguido em alta velocidade sentido a região que dá
acesso a zona rural de Mutum
e à cidade de Ibatiba.
A Perícia da Polícia Civil
compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe.
Foram constatadas três perfurações no corpo de Leandro,
sendo duas na cabeça e uma
no tórax.
O corpo foi liberado e removido pela funerária local.
A PM realizou buscas na
residência onde Leandro
residia e encontrou, dentro
de um colchão, uma caixa de
fita cassete, contendo em seu
interior três munições calibre

SIMONÉSIA – PM prende
suspeito de trafico e
aliciamento de infratores.

A

Policia Militar prendeu um indivíduo suspeito de envolvimento
com o trafico de drogas no
dia 1º de agosto no bairro
Nossa Senhora Aparecida,
em Simonésia. Policiais militares receberam informações
de que o suspeito havia alugado um imóvel no bairro,
onde comercializava drogas
e aliciava menores de idade
para o tráfico de drogas.
Uma equipe policial foi ao
local e pela janela da casa foi
possível perceber que havia
uma substancia semelhante à
cocaína na cozinha e produtos provenientes de um furto
registrado pela PM.
O autor permitiu a entrada

da PM para uma vistoria. Foram apreendidos 29 frascos
utilizados para acondicionar
substância entorpecente conhecida como “lolo”, sendo
que 05 deles estavam cheios.
Também foram recolhidas
duas panelas que haviam
sido furtadas, sacolas plásticas, usadas para embalar
drogas, e uma porção de
cocaína que estava sendo
consumida pelo autor e dois
menores infratores.
Todo material ilícito foi
encaminhado à delegacia.
O autor foi preso e autuado
pelo delegado. Os menores
infratores também foram
conduzidos na companhia
de seus responsáveis legais.

36, sendo duas intactas e uma
deflagrada.
Um suspeito da cidade de
Ibatiba chegou a ser apontado

por familiares. Com o apoio
da Polícia Militar do Espírito
Santo, militares foram até o
local e fizeram contato com

Polícia Militar apreende
Submetralhadora, revolver ,
munições e drogas.

O

Serviço de Inteligência da 29ª Cia PM,
tomou conhecimento,
no mês de junho, de uma
música Funk, produzida por
acusados de tráfico do Morro
da Penha, em Manhumirim,
onde diversos indivíduos
são citados na atividade do
tráfico de drogas, associação
para o tráfico, ameaças, porte
de armas e demais crimes.
Diante da situação, foi
realizado trabalho de campo
e identificado todos os indivíduos citados na referida
música Funk, sendo solicitada ao Ministério Público,
a expedição de mandados
de busca e apreensão junto

ao Poder Judiciário da Comarca.
Na sexta-feira, 04/08, foi
desencadeada operação contendo 55 policiais militares,
11 viaturas, 01 cão de faro,
em que foi apreendido um revólver 38, uma submetralhadora, munições 32 e 38, três
buchas de maconha prontas
para a venda e 65 pedras de
crack prontas para a venda.
Também foram presas
quatro pessoas acusadas de
tráfico de drogas, associação
para o tráfico, formação de
quadrilha e posse ilegal de
arma de fogo.
Por Jacqueline
Dutra de Carvalho

o mesmo, que negou os fatos.
Segundo informações da
PM do Espírito Santo, Leandro era suspeito de en-

volvimento com pistolagem
naquele estado.
O crime será investigado
pela Policia Civil.

Operação conjunta entre PM
e PF combate criminalidade
na região de Divino

S

ete pessoas suspeitas
foram presas numa operação da polícia que
teve início na madrugada da
última quarta-feira(02/08) na
região de Divino.
O comandante do 3º Pelotão da Polícia Militar, Ten
Montenegro informou a reportagem do Jornal O Campeão que a operação conjunta
entre a PM (Polícia Militar) e
PF (Polícia Federal) aconteceu na subárea da 75ª CIA
PM com a finalidade de dar
continuidade ao trabalho ostensivo de combate a crimi-

nalidade violenta – roubos a
estabelecimentos bancários
e outros crimes que vem
ocorrendo nos municípios
de Divino, Orizania e Carangola. Durante diligências
policiais apreenderam drogas
, munições e objetos de interesse da investigação.
No total foram cinco Mandados de Busca e Apreensão
e cinco Mandados de Prisões. A polícia investiga a
participação de mais sete
envolvidos em crimes na
região.
Jornal O Campeão

SIMONÉSIA – Polícia
militar prende traficante
Criança morre afogada

U
A

Policia Militar apreendeu um tablete de
maconha e pássaros
da fauna silvestre durante
cumprimento de Mandado de
busca e apreensão no dia 1º
de agosto na área central de

Simonésia. Populares testemunharam e acompanharam
as buscas realizadas pela
polícia. O autor foi preso em
flagrante e conduzido para
delegacia com os materiais
apreendidos.

ma menina de um ano
e dez meses morreu
afogada no córrego
Independência, em Lajinha,
na tarde desta quarta-feira,
02/08.
A mãe da criança contou
que estava lavando roupas,
quando deu falta de sua filha,
chamou pela vizinha perguntando se criança estava em
sua casa, pois tinha costume
de ir lá.

Após ser informada que a
menina não estava, passou
a procurar sua filha, quando
foi até no poço de água e
deparou com sua filha caída.
Imediatamente, a mãe retirou sua filha da água e procurou ajuda com os vizinhos,
que encaminharam a vítima
até o pronto atendimento médico, porém já deu entrada na
unidade sem vida.
Carlos Henrique Cruz
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Câmara de Manhuaçu aprova contratação
temporária de Fiscais Tributários e projeto
para homenagear Policiais Civis

E

m reunião ordinária
presidida por Jorge
Augusto Pereira “Jorge do Ibéria”, na noite desta
quinta-feira, 03/08, a Câmara
de Manhuaçu aprovou projeto de lei para contratação temporária e projeto de resolução
que homenageia Policiais
Civis. Além disto, moções,
indicações e requerimentos
foram aprovados. A Secretária de Cultura, Gena Clara,
também participou da sessão
e convidou os vereadores
para a 6ª Jornada do Patrimônio Cultural, em Manhuaçu.
Foi aprovado projeto de
lei, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a
contratação temporária de
Fiscais Tributários para o
município.
Também foi aprovado projeto de resolução, de autoria
do vereador Juninho Linhares, que concede Diploma de
Honra ao Mérito aos Policiais
Civis que participaram da
operação que culminou na
prisão dos envolvidos no
assalto aos Bancos Sicoob e
Brasil, em Santa Margarida.
REQUERIMENTOS
Giovanni Mageste Hott
Requer da Prefeitura de
Manhuaçu informações sobre
a viabilidade de atendimento
da indicação de nº 134/2017,
de autoria do Vereador que
subscreve, que reivindica a
colocação de academia ao ar
livre na Praça Martins Fraga
(Parquinho), Bairro Sagrada
Família, cópia anexa.
Gilson César da Costa
Requer envio de ofício
à Secretaria Municipal de
Obras, solicitando informações sobre as marmitas fornecidas aos servidores, com
envio de cópias dos contratos de licitação, informando
quantos funcionários utilizam
as marmitas, quantidade de
marmitas, constando os valores empenhados e pagos de
janeiro a julho de 2017.
Rodrigo Júlio dos Santos
Requer do SAMAL a limpeza de todas as PONTES
do municipio de Manhuaçu,
visto que as mesmas são utilizadas por muitos pedestres.
Requer da Secretaria Municipal de Obras a pintura de

todas as PONTES do municipio de Manhuaçu.
MOÇÕES
João Gonçalves Linhares
Júnior
Moção de Pesar
Pelo falecimento do Sr.
Antônio Nagib Féres, em
21/07/2017.
Pelo falecimento do Sr.
Vandercil Rodrigues de Faria,
em 02/08/2017.
José Ferreira da Silva
Moção de Pesar
Pelo falecimento do Sr.
Aurelino Silvestre Papa, em
21/07/2017.
Giovanni Mageste Hott
Moção de Congratulações
À ADESC (Agência de Desenvolvimento do Caparaó)
pela idealização do projeto
‘Manhuaçu: uma região de
imigrantes’, realizado em
parceria com a Secretaria
de Cultura da Prefeitura de
Manhuaçu e escolas estaduais, com apresentação dos
estudantes feita na Feira
Gastronômica e Cultural, no
último dia 14/07/2017.
Rodrigo Júlio dos Santos
Moção de Reconhecimento
Ana Kelly de Souza - Professora na Escola Municipal
da Ponte da Aldeia pela indicação de melhoria no abastecimento de água do Bairro
Ponte da Aldeia.
Eva Juvenato - Presidente
da Associação do Bairro
Santana pela realização da
Feira Cultural Comunidade
do Saber e aos participantes
(Ana Luiza Ferreira Teixeira,
Ezequiel Henrique Ferreira
Teixeira, Lauren Stefany
Costa Barbosa e Scarlath
Ferreira T. Marques, Raphaela Martins de Oliveira,
Barbara Vitória Mariano
Menezes, Vinícius Rodrigues
da Costa, Dayvisson Mariano
Silva, Arthur Felipe Marçal
Mafortt, Glauber Marçal
Mafortt, Narriman Marçal
Mafortt Campos, Maria Clara
Assunção, Rayandra de Lourdes Juvenato Fernandes).
Ao SAAE, através do Sr.
Luiz Carlos de Carvalho e
toda sua equipe técnica e
operacional que fez interven-

ção no BAIRRO PONTE DA
ALDEIA para solucionar um
problema que há mais de dois
anos vinha deixando os moradores sem o fornecimento
integral de água.
INDICAÇÕES
José Ferreira da Silva
Indica a colocação de três
ou quatro postes de iluminação pública na Rua das Pedreiras, Bairro Bom Jardim.
Reivindica o cascalhamento da estrada do Córrego
Piedade, em Vila Formosa.
Solicita a implantação de
academia ao ar livre em Vila
Formosa.
Elenilton Martins Vieira e
José Ferreira da Silva
Indicam a colocação de calçamento da ponte do Córrego
São Sebastião até o asfalto BR262 a ponte do Rio Manhuaçu.
Elenilton Martins Vieira
e João Gonçalves Linhares
Júnior
Solicitam o asfaltamento
da Ponte do Matadouro até
a MG-111, Bairro Engenho
da Serra.
Elenilton Martins Vieira
e Cléber da Penha Benfica
Reivindicam operação
tapa-buracos do Bairro Matinha até o Bairro Alphavile,
Coqueiro Rural.
Juarez Cleres Elói
Indica a implantação de
academia ao ar livre na Praça
Silvério Afonso, em Sacramento.
Solicita a reforma ou construção de ponte, próximo à
propriedade do Sr. Messias
Leopoldo, em Sacramento.
João Gonçalves Linhares
Júnior
Solicita a colocação de
calçamento e construção de
rede pluvial na Rua Moisés
Ribeiro Alves, Bairro Colina.
Reivindica a construção de
contorno rodoviário na MG111, no sentido de Simonésia
para Reduto, com o objetivo
de melhorar a infraestrutura
viária, considerando o intenso
trânsito de veículos no local.
Indica a revitalização da
Praça Elizabeth Espeschit,

com a criação de área de lazer
para realização de diversos
eventos como a Feira Gastronômica, Bairro Pouso Alegre.
José Geraldo Damasceno, Berenice Maria Ferreira de Souza e Giovanni
Mageste Hott
Indicam a construção de
um banheiro público para
atender aos usuários da ciclovia, próximo à passarela,
no Bairro Bom Jardim.
José Geraldo Damasceno
Reivindica o desmembramento da unidade de Estratégia
Saúde da Família (ESF) do
Bom Jardim, com a criação
de outro posto de saúde no
Bairro São Jorge, considerando a crecente demanda pelo
serviço que tem ocasionado a
alternância de atendimentos
da equipe de saúde nas duas
comunidades.
Gílson César da Costa
Indica a pavimentação da
Rua Beatriz, em Bom Jesus
de Realeza.
Reivindica o contato da
Prefeitura de Manhuaçu com
o Deputado João Magalhães
para viabilização de recursos
junto ao Governo do Estado
de Minas Gerais, destinados à
construção de um anexo à E.
E. Vilanova, para funcionamento do ensino médio.
Rodrigo Júlio dos Santos
Indica a Prefeitura Municipal de Manhuaçu que adquira
terreno e construa Escola
Municipal na comunidade da
Vila Formosa.
Indica a Prefeitura Municipal de Manhuaçu em parceria com o SAAE (equipe
técnica e operacional) que
faça a construção da Rede
de Esgoto ligando a Escola
Estadual Renato Gusman até
a Avenida Nações Unidas no
Bairro Bom Jardim.
Indica a Prefeitura Municipal de Manhuaçu, através
da Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente,
SAAE e IEF, que faça uma
análise técnica e ambiental
para canalização de água, calçamento e complementação
asfáltica na entrada da Casa
de Acolhimento Bom Samaritano que fica localizada ao
lado do Corpo de Bombeiros
na entrada do Bairro Alfasul.
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Prefeitura realiza calçamento de rua em Santo Amaro de Minas

E

m um trabalho inteligente de parceria
com a comunidade,
a Prefeitura de Manhuaçu,
por meio da Secretaria de
Obras, realizou mais uma
obra de calçamento. A Rua
Jurandir Dornelas Sette, em
Santo Amaro de Minas, foi
melhorada com a construção

de calçamento, em mais de
cem metros de extensão. Para
executar o serviço, os moradores organizaram mutirão
e a Prefeitura forneceu todo
o material e apoio técnico
necessário.
Em recente visita às obras,
a Prefeita Cici Magalhães
encontrou-se com as famílias

que residem no local, acompanhada do Secretário de
Obras, João Amâncio, e do
Diretor Jânio Sérvio Mendes
(Catinga). A Administração
Municipal agradece aos moradores pelo trabalho conjunto bem-sucedido. Entre os
participantes deste mutirão, a
atuação dos moradores Jorgi-

Morre o empresário Edson
Gualberto, presidente do grupo
Leste de comunicação

na Alves da Silva, Laureana
Alves da Silva, Jessé Salvador Santos, Valdeci Gomes
dos Santos, Maria Lourença
Honória da Cruz, Fabiano de
Souza, Raquel Caldeira dos
Santos Silva, João Brandão
Neto e ao funcionário do Samal, Leandro Alves da Silva
– também com residência na
referida rua.
A obra era muito aguardada pelos moradores, pois
a rua não tinha calçamento.
Em confraternização na residência de uma das famílias
beneficiadas, houve agradecimento à Prefeita Cici
Magalhães pela concretização da obra. A exemplo de
outros locais do município
que também estão recebendo
estas obras, este calçamento
eliminará problemas antigos
decorrentes de barro e poeira,
durante todo o ano.

CIS VERDE lança Edital de
Processo Seletivo com 5 vagas
para Manhuaçu e Carangola

F

aleceu na noite do dia
30 de julho 2017, na
cidade de Governador
Valadares, o empresário Sr.
Edson Gualberto, jornalista,
radialista e ex-vice-prefeito
de Valadares (gestão Mourão).
O empresário Edson Gualberto criou a TV Leste, nasceu no povoado de Palha
Branca, no município de
Conceição de Ipanema, depois mudou-se para Manhumirim, onde foi locutor
de rádio, foi para o Rio de
Janeiro e mais tarde retornando a Governador Valadares dando início ao grande
legado da comunicação, era
diretor-presidente do Grupo

M

Leste de Comunicação, que
compreende a TV Leste
(afiliada da Rede Record), o
jornal Diário do Rio Doce,
a Rádio Imparsom FM, a
Rádio Ibituruna AM, além
da Gráfica Leste. Ele também
foi presidente da Associação
Comercial de Governador
Valadares por três mandatos
e presidiu a Associação Mineira de Jornais. Gualberto
deixou esposa, três filhos e
sete netos.
Gualberto era conhecido
pelo seu espírito empreendedor, a maioria dos seus
negócios são ligados ao ramo
das comunicações.
Ele morreu aos 77 anos,
vítima de falência múltipla

dos órgãos depois de ter
lutado por dois anos contra
um câncer.
Seu corpo foi velado na
Capela Santo Antônio, no
centro, o sepultamento ocorreu às 17 horas de segunda-feira dia 31 de julho, no
Cemitério Santo Antônio em
Governador Valadares.
Um visionário para o progresso da região leste de
minas, por diversas vezes
visitou as cidades da região,
participando de solenidades
e demonstrando o seu amor
pela região, enfatizando uma
profunda vontade de ver o
Leste de Minas como uma
região forte, e independente
do resto do estado.

Regional Eleitoral de Minas
Gerais (TRE/MG), eles podem perder, respectivamente,
10, 20, 10, 6, 20 e 8 minutos
do tempo de veiculação a que
teriam direito no primeiro
semestre de 2018, em pleno
ano eleitoral.
A cota de gênero na propaganda partidária gratuita
tem o objetivo de estimular
e aumentar a participação
feminina na política brasileira. Atualmente, segundo o
ranking elaborado pela Inter-Parlamentary Union, uma
associação dos legislativos
nacionais de todo o mundo, o
Brasil ocupa o 154º lugar entre
193 países com menor representação feminina na política.

Por isso, foram criados mecanismos legais para obrigar
os partidos políticos a promover a filiação e inserção das
mulheres nos quadros partidários e nas eleições, devendo
esse incentivo começar na
própria propaganda partidária
gratuita veiculada em canais
de televisão e emissoras de
rádio.
A Lei 9.096/95 estabelece,
em seu artigo 45, IV, que as
propagandas partidárias devem "promover e difundir a
participação política feminina,
dedicando às mulheres o tempo que será fixado pelo órgão
nacional de direção partidária,
observado o mínimo de 10%".
Em 2015, com a edição da Lei

A

VISO DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO O
CIS-VERDE TORNA PÚBLICO que estarão abertas,
no período de 31 de Julho
a 07 de Agosto de 2017, as
inscrições para processo
seletivo simplificado, para
os cargos de: Assistente Administrativo (para Manhuaçu/MG); Atendente (para
Manhuaçu/MG) Técnico
em Contabilidade (para Carangola/MG); Técnico em
Radiologia (para Carangola/
MG). Edital disponível no
endereço na internetwww.carangola.mg.gov.brCarangola
27 de Julho de 2017.

Seis partidos na mira da PRE/MG por descumprimento
da cota feminina na propaganda partidária

inistério Público
Eleitoral apura se
candidatas sem nenhum voto nas urnas foram
usadas por partidos para suprir
parcela mínima exigida por
lei. Beneficiados podem ser
impugnados
A Procuradoria Regional
Eleitoral em Minas Gerais
(PRE/MG) ingressou com seis
novas representações contra
partidos políticos por descumprimento da cota de gênero na
propaganda partidária gratuita
em rádio e televisão.
São alvos das representações os partidos PSL, PDT, PT
do B, PHS, PSB e PTB. Se as
representações forem julgadas
procedentes pelo Tribunal

13.165, esse tempo mínimo
aumentou, passando para 20%
nas duas eleições seguintes 2016 e 2018.
Descumprimento - O que
acontece na prática, no entanto, é que, além de utilizar artifícios como o de colocar uma
mulher narrando o programa a
título de cumprimento da cota
de gênero, determinados partidos ainda usam a chamada
"quebra de praça" [veiculação
de propagandas diferenciadas
em cada município], argumentando que o cumprimento em
determinada(s) região(ões) já
seria suficiente. Segundo os
tribunais eleitorais, contudo,
a porcentagem deve ser observada em todas as praças,

e o descumprimento em uma
já serve para aplicar a sanção,
que se estenderá por todo o
estado. O procurador regional
eleitoral em Minas Gerais, Patrick Salgado Martins, destaca
que "para cumprir a obrigação
da cota de gênero na propaganda partidária, o conteúdo
deve voltar-se efetivamente
à promoção ou difusão da
participação política feminina,
não bastando a mera aparição
da filiada ou de outra mulher
no programa, muito menos o
uso de narração feminina, para
configurar o cumprimento
da lei".
Desde 2015, a PRE/MG
já ajuizou 54 representações
por desobediência a essas

regras. A maioria dessas representações foram julgadas
procedentes pelo TRE/MG e
as agremiações punidas com
cassação do tempo de propaganda correspondente a cinco
vezes ao da inserção ilícita.
Nos julgados, o TRE/MG
tem destacado que a cota feminina é uma "ação afirmativa",
a qual se deve conferir a maior
efetividade possível. Por isso,
"a mensagem a ser passada
deve ser clara e veicular conteúdo que, de fato, conclame
as mulheres a participarem da
vida política".
Ministério Público Federal em Minas Gerais
Assessoria de Comunicação Social
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Energia solar fotovoltaica atinge marca histórica de 100 MW
de microgeração e minigeração distribuída no Brasil

O

Brasil acaba de atingir a marca histórica
de 100 MW de potência acumulada em sistemas de microgeração e minigeração distribuída solar
fotovoltaica instalados em
residências, comércios, indústrias, edifícios públicos
e na zona rural. Segundo
mapeamento da Associação
Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica (ABSOLAR),
a fonte solar fotovoltaica,

baseada na conversão direta da radiação solar em
energia elétrica de forma
renovável, limpa e sustentável, lidera com folga o
segmento de microgeração
e minigeração distribuída,
com 99% das instalações
do País.
De acordo com a entidade, o Brasil possui atualmente 12.520 sistemas
solares fotovoltaicos conectados à rede, trazendo

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

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

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

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

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

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

CONSERTOS GERAIS DE MOTOS DE MOTOS TRATAR COM
O JEFERSON (33) 98416-8864
AUTO STILO MULTIMARCAS
Rua Professor Juventino Nunes,
264 (33) 3331-5921
SERRA AUTO PEÇAS Av. Salime Nacif, 308 (33) 3331-1727
CAMPINHOS AUTO PEÇAS
Av. Salime Nacif, 400 (33) 33311240
3D ACESSÓRIOS Av. Salime
Nacif, 784 (33) 3331-4400
SMART CELL Rua Antonio Pupin, 17 (33) 3331-8972
BRASIL CENTER ASSISTÊNCIA EM CELULARES LIGAR
PARA (33) 98426-9044
RECALLRua Professor Juventino Nunes, 139 (33) 3331-3232
DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV LIGAR PARA (33)
3331-2033
CENTER CÓPIAS Av. Getúlio
Vargas, 574 (33) 98436-5268
SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33) 3331-3863

CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E ALUGAMOS CONTATO (33) 3331-5028
MADEIRA E ARTE Móveis Rústicos Av. Getúlio Vargas, 663 (33)
3331-7288
MULTIMAC LTDA Av. Salime
Nacif, 740 (33) 3331-1676
SOLAR Rua Desembargador
Alonso Starling, 116 (33) 33311365
ANA PIRES Rua Monsenhor
Gonzalez (33) 3332-2362
DONA BELLA Av. Salime Nacif
(33) 98450-5525

economia e engajamento
ambiental a 13.897 unidades consumidoras, somando mais de R$ 850
milhões em investimentos
acumulados desde 2012,
distribuídos ao redor de
todas as regiões do Brasil.
Atualmente, consumidores residenciais lideram
o uso da energia solar fotovoltaica, somando 42%
da potência instalada no
País, seguidos por empre-

sas dos setores de comércio
e serviços (38%), indústrias
(11%), poder público (5%)
e sistemas localizados na
zona rural (3%).
Quando avaliamos o
número de sistemas instalados, a liderança dos
consumidores residenciais
fica ainda mais visível, com
80% dos sistemas instalados em residências, seguido
por empresas dos setores de
comércio e serviços (15%),

GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835

gador Alonso Starling, 210 (33)
3332-2333

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

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

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

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

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

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

ATELIER MM Rua Desembar-

PREGÃO 046/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através
de sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório
no 0133/2017, na modalidade Pregão nº 046/2017, 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: aquisição
de carro 0 KM, para o departamento de Assistência Social. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 18/08/2017 ás 13hs30min
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

indústrias (2%), consumidores rurais (2%) e outros
tipos, como consumidores
do poder público (1%),
serviços públicos (0,2%) e
iluminação pública (0,1%).
O presidente executivo
da ABSOLAR, Dr. Rodrigo Sauaia, ressalta que o
crescimento da microgeração e minigeração distribuída solar fotovoltaica é
impulsionado por três fatores principais: a redução de
mais de 75% no preço da
energia solar fotovoltaica
nos últimos 10 anos, o aumento de mais de 50% nas
tarifas de energia elétrica
nos últimos dois anos e um
aumento no protagonismo
e na consciência e responsabilidade socioambiental
dos consumidores, cada
vez mais interessados em
economizar dinheiro ajudando simultaneamente
a preservação do meio
ambiente.
“Celebramos com otimismo este passo histórico
para a fonte solar fotovoltaica no Brasil, com
a certeza de que teremos
um forte crescimento do
setor nos próximos anos e
décadas. O Brasil possui
mais de 81 milhões de unidades consumidoras e um
interesse cada vez maior

da população, das empresas e também de gestores
públicos em aproveitar
seus telhados, fachadas
e estacionamentos para
gerar energia renovável
localmente, economizando
dinheiro e contribuindo na
prática para a construção
de um país mais sustentável e com mais empregos
renováveis locais e de qualidade”, comemora Sauaia.
*Este conteúdo foi divulgado em primeira mão
no Clube de Imprensa.
Sobre a ABSOLAR
Fundada em 2013, a
Associação Brasileira de
Energia Solar Fotovoltaica
(ABSOLAR) congrega
empresas e profissionais
de toda a cadeia produtiva
do setor solar fotovoltaico
com atuação no Brasil, tanto nas áreas de geração distribuída quanto de geração
centralizada. A ABSOLAR
coordena, representa e defende o desenvolvimento
do setor e do mercado de
energia solar fotovoltaica
no Brasil, promovendo e
divulgando a utilização
desta energia limpa, renovável e sustentável no País
e representando o setor
fotovoltaico brasileiro internacionalmente.

O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo
Administrativo Licitatório nº 169/2017, na modalidade Pregão Presencial nº
084/2017, Sistema registro de Preço nº 011/2017, cujo objeto é a Contratação
de empresa para prestação de serviço mecânico, elétrico, torno e retifica. O
credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do dia 22/08/2017, com abertura neste
mesmo dia e horário, na sala de reuniões própria, na Rua Dr. Sidney Hubner
França Camargo, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG. Os interessados, poderão
adquirir o edital e anexos, através do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e
sede administrativa do Munícipio de Lajinha/MG, Demais informações no
endereço acima, no horário de 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis ou pelo
Telefone (33) 3344-2006, responsável, Cassiano Ricardo Alves de Oliveira
– Pregoeiro Oficial em 03 de agosto de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo
Administrativo Licitatório nº 170/2017, na modalidade Pregão Presencial
nº 085/2017, cujo objeto é a aquisição de cestos para coleta seletiva de
lixo. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA
e DOCUMENTAÇÃO, será até às 13:00 horas do dia 22/08/2017, com
abertura neste mesmo dia e horário, na sala de reuniões própria, na Rua
Dr. Sidney Hubner França Camargo, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG. Os
interessados, poderão adquirir o edital e anexos, através do e-mail licitacao@
lajinha.mg.gov.br e sede administrativa do Munícipio de Lajinha/MG, Demais
informações no endereço acima, no horário de 13:00 às 17:00 horas nos
dias úteis ou pelo Telefone (33) 3344-2006, responsável, Cassiano Ricardo
Alves de Oliveira – Pregoeiro Oficial em 03 de agosto de 2017.
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Dra. Elis Oliveira
Campo - Rua Alencar
Soares Vargas, 65
(Masterclin)
(33) 3563-2573

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

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

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

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

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

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

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

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

Projeto ‘Férias na Biblioteca’
estimulou a leitura entre as crianças

A

Biblioteca Municipal
Custódia Féres Abi-Saber e a Secretaria
de Cultura e Turismo da Prefeitura de Manhuaçu desenvolveram o projeto ‘Férias
na Biblioteca’, no decorrer
de julho. A proposta da iniciativa foi promover maior
aproximação dos estudantes
com a leitura, apresentar o
agradável espaço físico da
biblioteca – planejado para
atender bem ao público em
seus momentos de pesquisa e
estudos- e dar conhecimento
aos jovens educandos sobre
o rico acervo disponível
gratuitamente nas prateleiras
daquele ambiente dedicado
ao saber.
A avaliação do trabalho
foi positiva, especialmente
com a visita das crianças
atendidas pelo CAF (Centro de Apoio à Família). A
Secretária M. de Cultura e
Turismo, Gena Clara Gil
Alcon, e a Coordenadora
da Biblioteca, Mara Goulart, estiveram presentes à
acolhida dos educandos à
biblioteca, juntamente com
as voluntárias do CAF, Dra.
Beatriz Prata, Dra. Valdineia Miranda e Dra. Juliana
Oliveira.
No decorrer da visita, as
crianças participaram de
oficina literária. A atmosfe-

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

sete erros

SABEDORIA
Quem você foi, quem você é e quem você será
são três pessoas diferentes.
-------------------------------------------A justiça brasileira é muito eficiente em dois momentos: na hora de condenar os pobres e quando
absolve os ricos.
----------------------------------------------A sua consciência tem um peso maior do que a
opinião de qualquer pessoa.
---------------------------------------------------As coisas sempre têm um lado bom e um lado
ruim. Cabe a você escolher para qual deles irá
olhar.
---------------------------------------------------------Não viva somente do que faz sentido. Viva do
que te faz feliz.
--------------------------------------------------------Antes de fazer tudo por uma pessoa, descubra se
ela faria tudo por você.

DICAS

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

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

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

ra de estímulo à leitura foi
reforçada com a disponibilidade de livros na Biblioteca
do CAF, que funciona no B.
São Francisco de Assis. No
local também é realizado um
trabalho de estimulo à leitura
e à produção de redações,
especialmente com crianças
com idade entre sete e treze
anos. Atualmente, o CAF é
presidido por Luis Henrique
de Arruda Veras.
Homenagem
Na Biblioteca Custódia
Féres, situada ao lado da
Igreja Matriz São Lourenço,
no centro da cidade, as crianças que mais leram foram
homenageadas, com prêmios
entregues pela Secretária
Gena Clara. Também foram
servidos deliciosos lanches
para os visitantes.
Em destaque, as crianças
Samuel e Carolaine, que
leram mais de quinze livros
no decorrer do mês de julho.
Eles foram presenteados e
receberam as congratulações
da coordenação da biblioteca
e da Secretária de Cultura
Gena Clara, além do abraço
carinhoso das voluntárias
do CAF.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)
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Luiz Melodia é enterrado
no Rio de Janeiro
Coberto com uma bandeira da escola de
samba Estácio de Sá, o corpo de Luiz Melodia
chegou ao Cemitério do Catumbi, no Rio de
Janeiro, no sábado 5, às 10h. O cantor e compositor morreu na última sexta-feira, 4, aos
66 anos, devido a complicações de um câncer
que atacou sua medula óssea.
Desde julho do ano passado, o artista tratava de uma doença autoimune e chegou a passar por um transplante de medula óssea. O
músico carioca estava internado no hospital Quinta d'Or. O corpo
foi velado na quadra da escola de samba Estácio de Sá, na Cidade
Nova, próximo ao morro onde ele nasceu.
Familiares, amigos famosos e anônimos compareceram ao velório. Ele deixa a esposa, também cantora e compositora Jane Reis,
e dois filhos, Mahal e Hiran.

Michelle abafa rumores de divórcio com
declaração a Obama
Em meio a notícias de um
possível divórcio, Michelle Obama abafou os rumores com uma
homenagem ao marido, Barack
Obama, nesta sexta-feira (4) data em que o político completa
56 anos de idade. No Twitter, a
ex-primeira-dama dos Estados
Unidos se declarou ao parceiro:
"Mais um ano ficando mais velho,
mas o mesmo cara fenomenal com quem me casei há quase 25
anos. Feliz aniversário, Barack Obama. Te amamos muito".
A esposa do antecessor de Donald Trump também publicou uma
foto antiga da família com as filhas de ambos - Maila e Sasha ainda crianças.

Desiludido, Tiririca critica Congresso e diz
que deve largar a política
No sétimo ano consecutivo de
mandato, o deputado Francisco
Everardo Oliveira Silva, o Tiririca (PR-SP), está desiludido com
a política e propenso a encerrar
a carreira parlamentar em 2018.
Em entrevista ao Broadcast Políticonesta quinta-feira, 3, um dia
após votar pela abertura de investigação contra o presidente Michel Temer (PMDB) por corrupção passiva, ele critica o Congresso
Nacional e diz não ter o "jogo de cintura" exigido para ser político.
"Não vai mudar. O sistema é esse. É toma lá, dá cá", afirmou.
Um dos deputados mais assíduos da Câmara, mas que só usou
o microfone três vezes no plenário, Tiririca vê a maioria dos parlamentares trabalhando para atender interesses próprios, em detrimento do povo. Ele avalia que há parlamentares bem intencionados, mas que não conseguem trabalhar porque o "sistema" não
deixa. "A partir do exato momento que você entra, ou entra no
esquema ou não faz. É uma mão lava a outra. Tu me faz um favor,
que eu te faço um favor. Eu não trabalho dessa forma", desabafou.

Fotógrafo flagra cena de sexo entre Rafael
Cardoso e Grazi Massafera
A nova novela da Globo, O outro lado do paraíso, deve ter cenas
quentes entre os personagens de
Rafael Cardoso e Grazi Massafera. Em sua conta no Instagram, o
fotógrafo Marcelo Belarmino disse ter flagrado os atores filmando
completamente nus no Morro do
Limpão, no Tocantins. Questionado por alguns seguidores, o fotógrafo confirmou que os dois estavam nus e que, depois das cenas, receberam roupões da produção.
Grazi e Rafael também foram registrados nos intervalos da gravação, ela usando um roupão e ele sem camisa. Marcelo Belarmino conta em seu perfil na rede social que chegou na gravação por
acaso. Escrita por Walcyr Carrasco, O outro lado do paraíso será a
substituta de A força do querer na faixa das 21h e tem estreia prevista para outubro. Segundo informações do Gshow, a produção
terá direção artística de Mauro Mendonça Filho. Além de Grazi
Massafera, a atriz Bianca Bin interpretará a personagem Clara,
uma jovem inocente que se apaixona por Gael (Sergio Guizé).
Já Grazi será Lívia, uma mulher de atitude e sedutora, do tipo
que não mede esforços para conseguir o que deseja, principalmente o amor de Renato (Rafael Cardoso), que é interessando por
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Clara. Em novembro do ano passado, Massafera deu uma guinada
na carreira como a drograda Larissa na novela Verdades secretas.
A ex-BBB chegou a concorrer ao Emmy, a premiação de entretenimento televisivo mais importante do mundo, na categoria de
Melhor Atriz.

Notícias dos famosos
Símbolo sexual dos anos 90, Luiza
Thomé agora é evangélica. Ela até se
batizou nas águas, como mostra a foto.
Latino e a namorada, a personal trainer
Jessica Rodrigues, estão curtindo férias
em Miami, nos Estados Unidos. O casal
volta ao Brasil no próximo dia 10.
Vanessa Giácomo esteve ontem à tarde
na loja Caçula do Uptown, na zona oeste
do Rio. Pelo jeito, ela vai dar uma super
festa junina. A amiga da coluna que encontrou com ela na loja disse que a intérprete de Antônia, de ‘Pega Pega’, comprava tudo o que via pela frente
Ivete Sangalo estava ontem na Cidade das Artes, na Barra, gravando o clipe de seu novo single. O projeto é tão secreto que nem
o nome da música foi divulgado!
O CD do cantor Biel, intitulado ‘Juntos Vamos Além’, está sendo vendido a R$ 1,90 no Mercado Livre. Há menos de um ano,
custava mais de R$ 20...
Além de Thais Fersoza e Eliana, a lista de famosas que que terão
bebês em 2017 inclui muitas mamães de primeira viagem, como
Gabriela Durlo. Com um sorriso enorme de felicidade, a imagem
de ultrassom na tela do celular e a legenda “era muito amor para
sermos apenas dois”, a protagonista de ‘A História de Esther’
anunciou a boa nova.
Tem empresária de ator mirim fazendo contratos abusivos com
seus artistas. Além de fazer o responsável assinar um contrato longo (de três anos), uma das cláusulas prevê que, em casa de quabra
de contrato, o ator fique seis meses sem um novo empresário. E
a moça processa quem descumpre o contrato! Tem mãe de ator
mirim com a conta bloqueada por causa desse imbróglio judicial.

Rita Lee é condenada por dano moral
A cantora Rita Lee foi condenada a pagar R$ 5 mil ao policial
Angelo dos Santos Carvalho por
dano moral. O caso aconteceu em
janeiro 2012, durante um show de
Rita Lee em Sergipe. A cantora
xingou os policiais que estavam
na frente do palco. A decisão,
unânime do Superior Tribunal de
Justiça, confirmou o parecer anterior, do Tribunal de Justiça de
Sergipe. Ela havia entrado com recurso em 2015.

Moraes Moreira é internado
com úlcera gástrica
Moraes Moreira, foi internado
no Hospital Copa Star, na Zona
Sul do Rio, com úlcera gástrica.
O músico participava da turnê
‘Acabou Chorare: Novos Baianos se Reencontram pelo Brasil’, ao lado de Baby do Brasil
e Pepeu Gomes. Dois shows em
Recife e Fortaleza, que aconteceriam nesse e no próximo sábado, tiveram que ser cancelados. A assessoria informa que o cantor
passa bem e está se recuperando.

Wesley Safadão e mulher se batizam
Wesley Safadão foi batizado aos 28 anos durante um retiro espiritual na
Estância Paraíso - Igreja
Batista da Lagoinha - localizada em Sabará, no interior de Minas Gerais. O
cantor, que compartilhou
fotos do batismo em seu
Instagram, passou três dias
no local com a mulher,
Thyane Dantas. O casal

celebra um ano de casamento.
"No aniversário do meu casamento, recebemos o maior presente
que poderíamos receber: três dias aprendendo muito sobre Deus
e nos firmando cada dia mais como família! Hoje fechamos esses
dias com um momento indescritível. Desci às águas declarando
minha fé e meu amor por Deus! Fui batizado junto do meu amor @
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thyane_dantas e sabemos que Deus vai completar a obra tão linda
que Ele começou em nós", contou.

Acabou: Justiça decide que Antonia
Fontenelle é herdeira de Marcos Paulo
Aconteceu na manhã de quarta-feira o julgamento final para decidir se
Antonia Fontenelle é de fato herdeira
da herança deixada por Marcos Paulo,
morto em novembro de 2012. Quase
cinco anos depois e sem direito a novos recursos os três desembargadores
do Tribunal de Justiça do Rio decidiram por unanimidade que Antonia terá
direito ao espólio. Agora, a Justiça
terá que decidir ao valor que cada uma
das quatro herdeiras terá direito. Além
de Antonia, Marcos deixou três filhas.

Os bastidores da briga
de Perlla e Camila Moura
Mulher do jogador Léo
Moura, soltou o verbo após
uma entrevista de Perlla
falando sobre a pulada de
cerca de Léo enquanto eles
eram noivos.
Camila Moura, mulher do
jogador Léo Moura, soltou
o verbo após uma entrevista de Perlla falando sobre a
pulada de cerca de Léo enquanto eles eram noivos, em 2009. A traição com Camila resultou
na gravidez de Isabella, primeira filha do casal. Os dois estão juntos até hoje e também são pais de Lucca.
“Perlla, vou falar pela primeira vez a verdade nunca ouvida da
minha parte. Ele não pulou a cerca de você pra mim, pulou de
mim pra você. Tinha apenas 17 anos quando comecei com o Léo.
Sempre coitadinha. Léo noivou com você quando eu não estava
com ele. Depois, as coisas foram se ajustando até voltarmos e formarmos uma família”, diz parte do texto de Camila.
A coluna apurou os bastidores da confusão. Enquanto Camila
escreveu o desabafo com o apoio de Léo, que não se meteu, Perlla
foi orientada a não falar mais sobre o assunto . Porém, a funkeira
não se segurou e mandou algumas indiretas para Camila. Quem
não está gostando nada da briga é Cássio, marido da funkeira, que
está se sentindo exposto com toda essa situação.

Fernanda Paes Leme
é batizada no Rio Jordão
A atriz Fernanda Paes Leme e a ex-jogadora de basquete Hortência Macari foram
batizadas no Rio Jordão, o mesmo onde Jesus foi batizado. As duas estão em uma viagem pelas cidades de Israel com um grupo
de amigos que inclui a atriz Julia Faria. Para
o batismo, Fernanda e Hortência passaram por uma preparação,
tiveram que usar a bata branca que simboliza uma nova vida e,
depois da imersão, receberam um certificado.

Apresentador Marcelo Rezende revela por
que abandonou quimioterapia
Confiante na recuperação, Marcelo - que já agradeceu as mensagens de carinhos dos fãs - explicou para os seguidores o motivo de ter
abandonado a quimioterapia. "Uma das coisas que me deixaram triste
foi quando eu desisti da medicina tradicional e algumas pessoas, ainda
bem que foram poucas, me chamaram de covarde. Mas como posso
ser covarde se cada passo que eu dou é orientado pelo meu Pai. Portando, eu quero dizer uma coisa: foi a melhor decisão que eu tomei. E
não tomei porque quis. Tomei porque Deus soberano mandou. Olha
eu aqui mais uma vez mostrando que estou me recuperando e que a
cura está cada vez mais perto", disse o namorado de Luciana Lacerda,
de quem te recebido apoio durante tratamento da doença.
JORNALISTA DESMENTE RUMOR DE MORTE: Após rumores de que estaria morrendo, Marcelo se pronunciou sobre o assunto e publicou um vídeo no Instagram. "Deixa eu dizer uma coisa:
não estou lenda nada. Minha leitura está aqui (a 'Bíblia') porque é
esta leitura que vai me tirar de todo o deserto que estou atravessando. Mas, comentaram comigo que um site de notícias disse que eu
estava morrendo. Olha bem para mim se eu estou morrendo. Primeiro que não tenho medo da morte. Quem tem Deus não tem medo de
nada. Portanto, eu estou bem, atravessando todo o meu caminho da
maneira que deve ser, mas guiado pelo Altíssimo. Então, pode ter
certeza, que vamos alcançar a vitória", afirmou o âncora do "Cidade
Alerta", na RecordTV, expressando sua fé.
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Governo intensifica o cadastramento
de artesãos em todo o estado
H
á cerca de cinco
anos, a dona de
casa Valdete Oliveira Silva começou a
comercializar os produtos que fabrica em ponto
de cruz para ajudar no
orçamento doméstico.
Em abril deste ano, ela
participou do mutirão de
cadastramento da Carteira Nacional do Artesão,
realizado pelo Governo
do Estado de Minas Gerais, por meio do Núcleo
de Artesanato da Secretaria Extraordinária de
Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais
(Seedif), no bairro Padre
Eustáquio, localizado na
Região Noroeste de Belo
Horizonte.
No próximo sábado
(5/8), dona Valdete e outros 40 artesãos irão receber o documento. Ela
explica que participou
da ação por orientação
de uma amiga artesã que

possui e carteira participa
de feiras na capital.
“Aprendi as técnicas
quando ainda era jovem e
não sabia da existência da
carteira. Uma amiga me
incentivou a fazer e acho
que a carteira vai valorizar o meu trabalho”, diz
a artesã.
Além de identificar e
valorizar o artesão, a carteira facilita o acesso a
eventos especializados,
como feiras, exposições,
capacitações e outros. O
secretário Wadson Ribeiro, titular da Seedif,
explica que o documento
é um instrumento importante de identificação e
qualificação da atuação do
artesanato na região.
Wadson Ribeiro diz que,
através deste registro dos
artesãos, políticas públicas
de apoio à cadeia produtiva do artesanato serão
formuladas. “Estamos
criando também parcerias

com o Sebrae e a Junta
Comercial para qualificar
e incluir na legalidade
milhares de artesãos em
todo o estado”, ressalta o
secretário.
O Núcleo de Artesanato
da Seedif realizou no primeiro semestre de 2017
mutirões de cadastramento da Carteira Nacional
do Artesão nas cidades
de Juiz de Fora, Montes Claros, Ituiutaba, São
Lourenço, Muzambinho,
Abaeté, Manhuaçu e João
Pinheiro. Em Belo Horizonte já foram realizadas
ações no Museu Abílio
Barreto e no bairro Padre
Eustáquio.
Em todo o estado de
Minas Gerais cerca de 3,5
mil profissionais possuem
o documento. No total,
mais de 670 artesãos foram cadastrados – o que
representa um crescimento de 20% na emissão do
documento.

Para a artesã Bernadete de Souza, que utiliza diversas técnicas para
produzir caixas de MDF,
o documento é um diferencial. “Muitas vezes as
pessoas não acreditam que
somos nós mesmos que fazemos os produtos. Além
das caixas também faço
tricô, crochê e decoupage
em prato. A carteira é uma
garantia e um reconheci-

mento do nosso trabalho”
afirma.
Estima-se que, hoje, Minas Gerais tenha cerca de
300 mil artesãos e que toda
a cadeia produtiva movimenta aproximadamente
R$ 2,2 bilhões por ano no
estado. A meta da secretaria é realizar até o final do
ano mais 16 mutirões de
cadastramento apenas na
capital mineira.

Para o secretário Wadson Ribeiro o artesanato,
além de representar a
cultura de uma região,
pode ser também um
forte alento econômico
neste momento de crise. “Muitas pessoas, na
maioria mulheres, têm na
atividade comercial do
artesanato um importante
apoio neste momento de
recessão”, afirma Ribeiro.

