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Distribuição gratuita

Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Manhuaçu comemorou os 140 anos em grande estilo
PÁG. 06

Obras de reestruturação da
ciclovia oferecem mais
segurança na BR-262
PÁG. 05

PÁG. 10
Curso gratuito de
Montagem e Manutenção

Pedal Rosa traz mobilização
contra o câncer de
mama em Manhuaçu
PÁG. 05
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EDITORIAL
Estudo aponta Brasil com o maior número
de assassinatos da história em 2016

O

CHARGE

Por: Devair G. Oliveira

tema da violência é a principal preocupação de todos os brasileiros, a
imprensa televisada, de radio, jornal e das redes sociais ocupam um bom
espaço de sua programação para divulgar o que mais matam brasileiros
pobres que são assassinados todos os dias. Olhe que número alarmante ‘61.619
mortes violentas’, isso foi registrado em 2016 o maior número de homicídios
da história, uma média de sete assassinatos por hora, de acordo com dados
divulgados no dia 30/10/2017 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Segundo a pesquisa, o crescimento no número de mortes foi de 3,8%, em
relação a 2015. O país tem 29,9 casos por 100 mil habitantes.
Parte do crescimento nos números da violência podem ser justificados pelo
baixo investimento e pela má aplicação de recursos em ações de segurança
pública”. Diz especialista de segurança Pública Benê Barbosa. Ele destaca
ainda que a maior parte do investimento vai para o policiamento ostensivo
e em menor volume para o investigativo, o que segundo ele “tem um efeito
muito pequeno contra a criminalidade”.
Fale com a redação
Concordando com ele a especialista em
contato@jm1.com.br segurança pública do Instituto Sou Da Paz,
Carolina Ricardo diz: “a gente pode enten(33)3331-8409
der melhor o perfil, entender as motivações,
saberemos qual o percentual do tráfico de
drogas, qual o percentual conflitos interpessoais, e além de responsabilizar
os criminosos, tomar medidas preventivas”, explica Carolina.
Sergipe registrou a maior taxa de mortes violentas entre os estados, 64,9
por 100 mil habitantes, seguido de outros estados nordestinos, como Rio
Grande do Norte, com 56,9, e Alagoas, com 55,9. Entre as capitais, Aracaju,
em Sergipe, também lidera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes,
com 66,7. Em seguida vem Belém, no Pará, com 64, e Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul com 64,1.
Quando falamos de latrocínio, os números da violência são assustadores em
nosso país quando são levados em consideração os latrocínios, que são roubos
seguidos de morte. A taxa desse tipo de crime cresceu 57,8% em sete anos no
país. De acordo com o estudo, em 2016, foram registrados 2.514 assassinatos
cometidos durante o ato do roubo ou em consequência dele. Na edição anterior
da pesquisa, divulgada em 2010, o número havia sido de 1.593.
O número de casos desse tipo de crime registrou aumento em 19 estados.
O maior crescimento foi em Rondônia, de 124%, seguido por Tocantins, com
aumento de 73% e pelo Rio de Janeiro, de 70%. Quando são comparadas a
população e o número de latrocínios, o Pará aparece como estado mais violento,
com 2,6 casos por 100 mil habitantes.
Na visão de Carolina Ricardo, o aumento nos casos de latrocínio deve ser
analisado sob a premissa de que foi um roubo que deu errado. Já na visão de
Benê Barbosa, o aumento no número de latrocínios é um claro sinal de que
os bandidos se tornaram mais cruéis ao longo dos anos.
Outro dado que acompanhou as estatísticas foi o número de mortes causadas
por polícias que aumentou 25,8% em relação a 2015: ao todo foram 4.224
pessoas mortas em decorrência de ações de policiais civis e militares. 99,3%
das vitimas eram homens. Em relação a 2015, o número de policiais mortos
também aumentou, 17,5%.
Benê avalia que as ações criminosas se tornaram mais violentas ao longo
dos últimos anos. Como resultado, houve um aumento no número de casos
de mortes causadas por policiais e de policiais assassinados.
Na opinião de Carolina Ricardo, a letalidade das ações policiais deve ser
investigada como uma questão de segurança pública, assim como o aumento
do número de assassinatos em geral. O número de estrupos chegou a 49.497
em 2016, um crescimento de 3,5%. Sobre casos de feminícidio no ano passado,
foram registrados 4.657 assassinatos de mulheres, cerca de uma morte a cada
duas horas. No entanto, desse total, apenas 533 casos foram classificados como
feminícidio. Acima você tem a opinião dos especialistas, mas se você fizer
sua pesquisa aí perguntando ao povo, irá ouvir o que todos sabem e viraliza
nas redes sociais, que é o comportamento de nossos governantes, o povo não
confia no Supremo, não confia no Senado, no Governo Federal e muito menos
na Câmara dos Deputados federais. As decisões tomadas pelos três poderes
não estão convencendo os brasileiros. O barril está quase transbordando, falta
pouco para uma solução definitiva das Forças Armadas para por um basta
nos corruptos de estimação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Com
a decisão do STF de dar a palavra final para o Senado no caso de Aécio, o
legislativo brasileiro aproveitou a oportunidade e assembléias e câmaras estão
liberando seus deputados e vereadores, vários casos no país. E agora STF?
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LIVRARIAS E CULTURA PELO MUNDO

uitas coisas têm me encantado em visitas a países da Europa,
como Portugal, França, Itália, Espanha, Suiça. Mas uma coisa
que não posso deixar de notar é a quantidade de livrarias na
França, na Itália, em Portugal, na Espanha. Na Suiça, cruzamos com
feiras do livro a céu aberto, em pleno centro de Genebra.
Em Portugal, que conhecemos melhor que os outros países, existem
livrarias que atravessam diversas livrarias tradicionais e antigas, que
evidenciam o gosto pela leitura do povo português de há muito tempo. A
Livraria Lelo, na cidade do Porto, inaugurada em 1906, é uma das mais
deslumbrantes livrarias do mundo. Em Óbidos, a Livraria de Santiago
foi criada dentro da antiga igreja São Tiago e ocupa todo o espaço do
templo. Tudo continua lá, o púlpito, o altar, os santos, harmonizando
com os livros. A Bertrand Chiado, em Lisboa, é a mais antiga livraria
do mundo. São duzentos e oitenta e três anos de cultura, num dos
maiores espaços de livros. Por lá passaram os grandes nomes da
literatura portuguesa, como Eça de Queiroz, Alexandre Herculano,
Antero de Quental, Fernando Namora, entre outros.
Na França as livrarias também são inúmeras, a leitura é atividade das
mais importantes para a maioria. Na Itália, até em Veneza as livrarias
são numerosas. Em algumas das vielas vi diversas, uma ao lado da
outra. Lá, também, vi livrarias a céu aberto.
Em Roma, ao lado do nosso hotel, havia uma belíssima livraria e,
na volta do jantar, à noite, vimos que havia como que um auditório nela
e um clube de leitura estava em plena atividade. Então leitura é uma

coisa que faz parte do dia a dia das pessoas, na Europa, e pode ser
até que o número de livrarias não pareça muito grande para quem vive
lá, mas comparado ao que temos no Brasil, a diferença é bem gritante.
Cultura é um diferencial por lá, com certeza, e o livro tem papel deveras importante nisso. A história secular de algumas cidades, milenar
até, como o caso de Roma e Veneza e algumas outras, é uma coisa
que marca a gente. Não há como andar em Veneza sem pensar que
estamos pisando em chão que foi pisado por personagens dos mais
importantes da história do mundo. Não há como caminhar por Roma
sem sentir a energia de personagens de centenas, milhares de anos
atrás. É, verdadeiramente, caminhar pelo meio da história.
A cultura que se respira, que se pode testemunhar em lugares
históricos, em cidades e monumentos tombados como patrimônios da
humanidade é uma coisa que impressiona qualquer um.
A viagem de trem, de Roma para Genebra é de uma beleza indescritível. As vinhas, em Montreau, Sion e outras cidades pelo caminho,
lembram o Douro, em Portugal. Mas há lagos, há os picos nevados, há
a arquitetura, há também as árvores que lá ficam com as folhas mais
amarelas do que em Portugal, França e Itália.
Viver essas visões, essas sensações, absorver toda essa beleza e
toda essa informação, toda essa cultura não tem preço. É uma experiência única, que a gente quer repetir e repetir e cada vez continua
sendo única.
Por Luiz Carlos Amorim - Escritor, editor e revisor
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Aos 98 anos, inglesa se muda para asilo
para ajudar a cuidar de filho, de 80
Uma mulher de 98 anos, moradora
de Liverpool, chamou a atenção da
imprensa inglesa ao se mudar para um
asilo, no intuito de ajudar a cuidar de
seu filho, de 80 anos de idade.
Segundo o jornal “Liverpool Echo”,
Ada Keating se transferiu para a casa de
repouso onde seu filho mais velho, Tom,
residia desde 2016. “Você nunca deixa
de ser mãe”, justificou Ada Keating à
imprensa local. Os dois possuem uma ligação muito forte, segundo
o jornal, pois Tom nunca se casou e havia morado a vida inteira
com Ada, até precisar partir para um local especializado devido a
problemas de saúde. “Quando vou para o cabeleireiro, ele fica atento
para saber quando que vou voltar”, disse Ada à imprensa local.
Ada, que teve quatro filhos no total, era enfermeira. Tom, por
sua vez, trabalhou como pintor e decorador até sua aposentadoria.
Os cuidadores do asilo, diz o “Echo”, dizem que o par é visto
frequentemente junto, brincando com jogos de tabuleiro ou assistindo TV. “Você nunca deixa de ser mãe”, justificou Ada, ao jornal.

Câmara aprova novos
municípios para Sudene
Em uma sessão tumultuada, o plenário da Câmara aprovou dia
31 de outubro, por 294 votos favoráveis, 41 contrários e quatro
abstenções, o Projeto de Lei Complementar (PLP) 76/07, que inclui
81 municípios de Minas Gerais e dois do Espírito Santo na área de
abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene). Os novos municípios, integrados ao órgão em virtude
das condições climáticas semelhantes às do Semiárido, passarão a
contar com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE).
A matéria segue para apreciação do Senado.

Com as redes sociais sabemos a verdade

depois do desembarque. Um trio elétrico acompanhou Bolsonaro
até o local onde ele participou de um evento.
Ao lado do deputado Éder Mauro (PSD-PA), Bolsonaro falou
sobre política nacional, desenvolvimento econômico e segurança
pública, em palestra gratuita, no Belém Hall, na travessa Antônio
Barreto. A palestra estava prevista para começar às 17h30. Porém, devido ao tumulto e ao grande fluxo de veículos e pessoas
que acompanham o trio elétrico, começou somente às 19 horas.
No aeroporto, os seguidores do deputado – em sua maioria
jovens – entoavam gritos como “mito”, “uh, é Bolsonaro”,
“Bolsonaro presidente” e “Lula na cadeia”. Vários policiais
militares presentes tiravam fotos e aplaudiam o pré-candidato à
Presidência da República.
Após o desembarque, Bolsonaro e Éder Mauro subiram no
trio e discursaram. Bolsonaro vestiu a camisa do Remo e do
Paysandu, homenageou o juiz Sérgio Moro e a Polícia Militar e
afirmou: “O estado é laico, mas eu sou cristão”.
O delegado Éder Mauro fez duras críticas à corrupção. Afirmou que, quando Bolsonaro for eleito, os corruptos não terão
vez. “Vamos colocar todos os corruptos atrás das grades”, disse
o deputado.

Jair Bolsonaro é ovacionado
pela multidão em Belém
Jair Bolsonaro é Recebido Por
Uma Multidão em
Belém. Carreata do
aeroporto até local
do evento político,
em bairro próximo
do centro da capital
paraense, foi marcada por manifestações de apoio.
Por todos os lugares visitados pelo deputado uma multidão
comparece, é a certeza que o povo quer uma pessoa honesta e
que cuide da segurança pública, pois o Brasil mata mais que os
países em guerra. O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ)
foi recebido e ovacionado por uma multidão no Aeroporto Internacional de Belém, na tarde desta quinta-feira (5). O parlamentar
chegou à cidade por volta de 15 horas, e causou tumulto logo

Manhuaçu, a Princesinha do Leste

Um é da Globo, o outro
é candidato do povo
Gente ainda bem que
temos as redes sociais, pois
diante de toda a podridão
do Brasil, da corrupção, da
justiça que não é feita, das
desigualdades sociais, dos
políticos que são protegidos pela justiça. Agora que
estamos caminhando para
as eleições do ano que vem,
os poderosos, aqueles que sempre mandaram no país, as grandes
redes de Tv, rádios e jornais querem escolher os nossos governantes.
Não duvido nada de alianças entre PT, PSDB e PMDB, em muitos
estados para elegerem os seus apadrinhados, os brasileiros precisam
estar atento nas redes sociais, não deixando influenciar pelas grandes
empresas de comunicação. Não podemos esquecer da Lava Jato e
das autoridades que querem realmente livrar o Brasil dos corruptos.

Mais de 400 pessoas são vítimas
de obstruções respiratórias em
MG segundo Bombeiros

Comenta-se muito no país a verdadeira popularidade de Lula hoje.
Depois de tudo que foi informado aos brasileiros sobre a quadrilha
que tomou conta do país nos últimos anos. Tem muita gente presa,
principalmente dirigentes petistas do alto escalão do governo Lula
e Dilma. Nós não temos bandido de estimação, queremos a punição
de todos os envolvidos em corrupção. Do PSDB, PP, PMDB, PT
e demais aliados. Agora preste atenção nesta foto do comício do
Lula, a primeira foto é original a segunda foto de divulgação do
PT. Nota a primeira foto quantas árvores tem a praça. É impressionante o milagre da multiplicação das árvores na foto do PT. Nem
as pesquisas dando uma senhora vantagem para o Lula, o povo não
comparece, agora protestos e xingamentos tem bastante.

o ministro a testar sua popularidade em público.
“Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua! Faça o que eu faço. Vossa
Excelência não está na rua não. Vossa Excelência está na mídia
destruindo a credibilidade do Judiciário brasileiro.”
No sábado, Gilmar Mendes estava em São Paulo e resolveu assistir ao jogo no Pacaembu, entre Santos e São Paulo, e foi vaiado pela
torcida, assim que foi visto. O mais impressionante é que a previsão
de Joaquim Barbosa tenha demorado tanto tempo para acontecer.

Um ato simples como comer um pedaço
de pão ou amamentar um bebê pode se
tornar um risco à vida. A observação é
do Corpo de Bombeiros que de janeiro
a setembro deste ano já atendeu a 321
chamados de obstruções respiratórias. No
ano passado, no mesmo período foram
319 casos.
A providência nesses casos é acionar o
Corpo de Bombeiros mas existem alguns
procedimentos imediatos que podem ser
feitos até a chegada do socorro, sem ajuda de aparelhos inclusive.
Basta um conhecimento básico de primeiros socorros específicos
para cada situação e idade.
Sugerimos matéria-serviço para orientar a população sobre esses
cuidados mostrando o que deve ser feito em cada situação: bebê
engasgado com leite, idoso engasgado com alimento e pessoa
engasgada sozinha em casa.

Cumpre-se a profecia
de Joaquim Barbosa
O episódio em que
o ministro Gilmar
Mendes foi hostilizado por torcedores
no sábado (dia 28),
xingado ao ocupar o
camarote central do
Pacaembu no clássico
São Paulo e Santos,
remete à provocação feita em abril de
2009 pelo ministro
Joaquim Barbosa durante o julgamento do
mensalão.
Numa ríspida discussão, Barbosa disse
que Gilmar estava desgastando a imagem do judiciário, e desafiou

A cidade completou 140 anos com a volta da Feira da Paz em
grande estilo, com recorde de público no show de Bruno e Marrone.
Você sabia que o apelido de Manhuaçu é ‘Pricezinha do Leste’ ?
Governar uma cidade pólo do porte de Manhuaçu não é fácil. Manhuaçu recebe mais de 300 mil pessoas da região que depende
da cidade para suprir as suas necessidades nas áreas de educação,
saúde, comercial. O município de Manhuaçu é enorme, os 17 países menores do mundo cabem dentro do município de Manhuaçu.
Portanto administrar uma cidade do tamanho de Manhuaçu, exige
um conjunto de habilidades. Vimos no aniversário de 140 anos de
Manhuaçu nos últimos dias a grande movimentação na sede da
prefeitura, na Secretaria de Cultura, que tem como titular a Gena
Clara, uma verdadeira atenção em todos os detalhes para que a festa
acontecesse da melhor forma possível, dizem que a prova foi o
grande comparecimento do público.

Fabrício caminha para o seu 3º recorde
Em processo de Homologação o Terceiro Recorde
Brasileiro do Artista Plástico Manhuaçuense Fabrício
Santos por ser o primeiro
brasileiro a pintar uma Via-sacra de Jesus baseado na
Cultura africana. A partir de
dezembro de 2017, Fabrício
Santos será Tri-recordista
pelo RankBrasil Livro dos
Recordes Brasileiros com
o recebimento de mais um
troféu e certificado oficial.
Mais uma vez a nossa cidade
de Manhuaçu se projetando no cenário cultural e artístico nacional.

140 anos da Paróquia de São Simão são
celebrados em Simonésia
O Desfile em comemoração aos 140 anos
da Par óqui a de São
Simão pode ser descrito
como surpreendente. 11
blocos, 1470 pessoas de
todas as fases da vida,
quatro fanfarras e uma
multidão de espectadores. A história de São
Simão se entrelaça com
história de um povo e de um município. No primeiro bloco
foram representados o civismo, acrobacia e arte, A Excepcionalidade e a integração, longevidade e saúde. O segundo bloco
apresentou padres filhos desta Terra e prefeitos representando
o caráter religioso e político, que em Simonésia caminham de
mãos dadas para construir uma cidade melhor. As filhas de
Maria, a devoção a São Simão e o som que conta a história
dos simonesienses desde sempre fechavam o recorte histórico
nas terras de São Simão.
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Centenas de pessoas visitam
o cemitério municipal de
Manhuaçu no dia de finados
"‘Todo mundo sabe que quem trabalha sem receber é escravo"
A ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois - A ministra diz que é seu direito receber o valor integral para trabalhar como
ministra porque o cargo lhe impõe custos como se “vestir com dignidade” e “usar maquiagem”

CONTRIBUINTE SUSTENTA
602 DEPUTADOS FEDERAIS

GRAVE PROBLEMA SOCIAL

O Brasil tem 513 deputados federais, mas o contribuinte
paga 602 deputados, em razão do grande número de suplentes convocados para o lugar de titulares nomeados
para o Poder Executivo. Cada um recebe ajuda de custo
de R$33,7 mil para a mudança, ao tomar posse do mandato, ainda que por poucos dias, além de outro pagamento
de R$ 33,7 mil para ajudar com a mudança para fora de
Brasília. Só de ajuda de custo a Câmara já gastou R$ 6,13
milhões na atual legislatura.

NEM VIDENTE

CONTA SALGADA
Os deputados Antonio Imbassahy, Mendonça Filho e Raul
Jungmann viraram ministros, aliás, pagos pela Câmara.
Seus suplentes também.
AJUDA DE CUSTO
Somente a “ajuda de custo” dos 602 deputados, diluída
nos quatro anos da legislatura, custará ao contribuinte
mais de R$40,6 milhões.
SAI MUITO CARO
Em setembro a Câmara custou R$345,1 milhões ao contribuinte somente com salários e aposentadorias de servidores e deputados.
PRIVILÉGIO PARA POUCOS
A aposentadoria dos deputados “afastados” do mandato é
proporcional ao tempo que exerceram o mandato, assim
como seus suplentes.
LULA E SERRA TÊM A MAIOR REJEIÇÃO DA HISTÓRIA
Pré-candidato a presidente em 2018, o ex-presidente Lula
conseguiu conquistar a maior rejeição entre os presidenciáveis nas principais pesquisas para a eleição de 2018.
Sua rejeição, segundo o Datafolha de setembro, só perde
para a rejeição do tucano José Serra em 2002, somando
47% do total. Não por acaso, ele perderia para Lula no
segundo turno. Este ano, o mais rejeitado é o próprio Lula:
44%, hoje.
RECORDISTAS DO MAL
Apenas três candidatos a presidente ultrapassaram a barreira dos 40% de rejeição: Serra em 2002, Dilma em 2014
e agora Lula.
RECORDISTA DO BEM
O ex-presidente FHC (PSDB), recordista de aceitação na
História, entre candidatos a presidente, tinha apenas 17%
de rejeição em 1994.
ELEIÇÃO 2018
Entre os candidatos a presidente dos principais partidos
para 2018, João Doria (PSDB) tem a menor rejeição, segundo o Datafolha.
DIFÍCIL NÃO É

O Banco do Brasil fecha agências no exterior e no interior
do Brasil. Os sergipanos de Salgado estão indignados: perderam a única agência do BB na cidade. Queixaram-se à
OAB-SE, que prometeu agir.

O ministro Moreira Franco (Secretaria de Governo) desconversa sobre uma possível candidatura própria do PMDB a
presidente, nas próximas eleições: “Nem Mãe Dinah saberia prever isso”.
PMDB SE UNE AO PT
Sem ter candidato próprio à Presidência em 2018, o PMDB
liberou os diretórios estaduais para fecharem alianças que
bem entenderem. Em oito estados, o partido de Temer quer
fazer dobradinha com o PT.
LUCRO DO GOVERNO
O governo acompanha atento a divulgação dos resultados
trimestrais de bancos e vibra a cada lucro. É que a alíquota
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para
os bancos é de 20% em vez de 9%.
ITAIPU, 35

TEMER DEVERIA RECUSAR
A VISITA DE EVO MORALES
A inesperada cirurgia do presidente Michel Temer gerou uma
notícia positiva: poupou o Brasil
da visita do presidente cocaleiro
da Bolívia, Evo Morales, que surrupiou uma refinaria da
Petrobras, onde os brasileiros otários investiram mais de
R$5 bilhões. Pior: o afano contou com a anuência do então presidente Lula, conforme ele mesmo lembrou ao ser
visitado por integrantes do governo boliviano. Com a cirurgia, a visita de Morales foi “adiada”. A nova data não foi
definida.
DINHEIRO FEZ FALTA
O Brasil desperdiçou na refinaria boliviana dinheiro suficiente para construir ao menos 770 escolas de grande porte e 230 hospitais.
LULA FOI AVISADO
Em vídeo com o vice-presidente boliviano, Lula contou ter
sido avisado por Morales, ainda candidato, que nos tomaria a refinaria da Petrobras.
NINGUÉM ACEITARIA

AFRONTAS AO BRASIL

ANS MULTOU APENAS 0,001%
DOS PLANOS DE SAÚDE

CUSTO SÓ AUMENTA
O gasto com folha de pessoal na Câmara dos Deputados
em setembro de 2016 foi de R$ 330,8 milhões, incluindo
aposentadoria e pensões. Em setembro deste ano, a Câmara nos custou R$ 345,1 milhões.

por

Pr. João Soares
da Fonseca

PERGUNTA NO TSE
A “caravana” de Lula por Minas Gerais percorreu 1,5 mil
quilômetros em 8 dias, com atos e comícios, e não é campanha antecipada?

Lula até elogia adversários no vídeo, ao afirmar que a “elite
retrógrada” não aceitaria, como ele aceitou, a tunga da refinaria de R$5 bilhões.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) afirma
em nota que “monitora e fiscaliza” os planos de saúde, mas
admite que somente conseguiu ver ilegalidades no reajuste
de irrisórios 881 (0,001%) dos mais de 47 milhões de planos de saúde e 22,6 milhões de planos odontológicos, este
ano. De forma inescrupulosa, empresas do setor até dobram o valor da mensalidade, mas, segundo a ANS, planos
com até 30 segurados aplicam reajuste único, independentemente da idade.

velas aproveitam para conseguir um extra no orçamento,
e membros de igrejas distribuíram folhetos e concederam palavra amiga às pessoas
que ali transitavam.
Para que a população tivesse melhor comodidade
neste momento de visita,
a Prefeitura, por meio da
Secretaria de Obras e o SAMAL, providenciou obras de
reforma e limpeza do local.
As obras prosseguem, agora
com a colocação de balaústres e de sombreiros.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

CANTINHO DE FÉ

Neste data, há 35 anos, a hidrelétrica de Itaipu era inaugurada como a maior geradora do mundo, pelos generais
João Figueiredo, presidente do Brasil, e Alfredo Stroessner, presidente do Paraguai.

Para aprovar a reforma da Previdência o governo precisa
de 308 votos, 57 a mais do que os 251 que livraram Temer
da segunda denúncia de Janot. Fáceis de obter entre os
107 que, filiados a partidos governistas, votaram contra a
segunda denúncia. Mas defendem a reforma.

Além de passar a mão na refinaria da Petrobras, nacionalizando-a, o cocaleiro Evo Morales fez várias afrontas ao
Brasil, sob a atitude leniente de Lula e Dilma. Atitude que
chega ao governo Michel Temer.

O

cemitério de Manhuaçu recebeu centenas
de visitantes na quinta-feira (2), Dia de Finados.
O cemitério Municipal, no
Bairro Nossa Senhora Aparecida, as margens da BR-262,
registrou movimento desde
as primeiras horas do dia,
para homenagear os entes
queridos sepultados no local.
Com flores, arranjos e
velas, familiares e amigos
visitam os túmulos de parentes e conhecidos trazendo um
cenário colorido das flores e
saudades dos que já partiram.
Na entrada do cemitério,
comerciantes de flores e

jsfonseca@pibrj.org.br

Fuja da inveja e do ciúme

V

ocê já teve que sair correndo de uma situação
plena de perigo? Agora imagine se você tivesse
que fugir do país porque o presidente da república quisesse a sua cabeça! Imagine todo o exército do
país caçando você como se você fosse uma fera perigosa! Imagine mais: você fugindo de alguém poderoso, só
por causa da inveja que ele tem de você! Doentio, não?
A Bíblia diz que Davi, o futuro rei de Israel, teve que
viver boa parte de sua juventude, fugindo de Saul, o rei
de sua terra. Sem dúvida, um caso psiquiátrico, Saul
usou os instrumentos de poder de que dispunha para
perseguir o talentoso jovem, apenas por ciúme. Por aí
já se vê que inveja e ciúme não são brinquedinho de
criança. Se você se flagrar com inveja de alguém, não
pense que isso é bobagem. Leve isso a sério. E leve
isso aos pés do Senhor em oração. Confesse ao Senhor
essa fraqueza e peça forças para viver sem ciúme e sem
inveja. Foi o que Saul deveria ter feito, mas não fez.
Enquanto isso, Davi fugia, mesmo sabendo que Deus
o escolhera para ser o sucessor de Saul, e orava. Ouça
a oração que ele fez, desde as entranhas da Caverna de
Adulão (Salmo 142):
"1 Com a minha voz clamei ao SENHOR; com a minha voz supliquei ao SENHOR.
2 Derramei a minha queixa perante a sua face; expus-lhe a minha angústia.
3 Quando o meu espírito estava angustiado em mim,
então conheceste a minha vereda. No caminho em que
eu andava, esconderam-me um laço.
4 Olhei para a minha direita, e vi; mas não havia
quem me conhecesse. Refúgio me faltou; ninguém cuidou da minha alma.
5 A ti, ó SENHOR, clamei; eu disse: Tu és o meu refúgio, e a minha porção na terra dos viventes.
6 Atende ao meu clamor; porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores; porque são mais
fortes do que eu.
7 Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu
nome; os justos me rodearão, pois me fizeste bem”.
Aprendamos com Davi a viver acima do ciúme e da
inveja!
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Pedal Rosa traz mobilização contra o câncer de mama em Manhuaçu

C

om grande participação popular, o passeio
ciclístico ‘Pedal Rosa’
movimentou a cidade em uma
positiva mobilização para a

campanha de prevenção ao
câncer de mama e de colo de
útero. A Prefeitura de Manhuaçu, por meio da Secretaria de
Esportes, apoiou o evento,

ocorrido no último dia 22.
Pelas principais ruas e avenidas, ciclistas usando, em sua
maioria, roupas cor-de-rosa
chamaram a atenção para esta

importante campanha de prevenção em saúde.
A iniciativa do evento foi
tomada pelo grupo ‘Amigas da
Montanha Mountain Bike’. De

Obras de reestruturação da ciclovia
oferecem mais segurança na BR-262

T

ransitar a pé ou de bicicleta pela ciclovia da
BR-262, no perímetro
urbano de Manhuaçu, ficará
mais seguro a partir de agora.
Em parceria com o DNIT,
a Prefeitura realiza as obras
de reestruturação da ciclovia, uma reivindicação muito
aguardada por quem ali passa
todos os dias. Os trabalhos
ocorrem em ritmo dinâmico,
inclusive com a reposição
dos ‘gelos baianos’ – blocos

de concreto que demarcam o
espaço exclusivo de pedestres
e ciclistas. As equipes do
SAMAL também estão trabalhando no local, juntamente
com os operários do DNIT
para a limpeza da rodovia,
além da revitalização das faixas de pedestres na BR-262.
O Diretor do SAMAL, Eron
Elias, acompanha os serviços
de perto, coordenando as atividades, e pontua que todas
estas melhorias beneficiarão

aos moradores dos bairros
que se situam às margens da
rodovia, com mais segurança
na caminhada.
O Secretário de Planejamento, Bruno Spínola, destacou
os esforços da Prefeita Cici
Magalhães junto à diretoria do
DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito), em Brasília-DF, para
que estas obras tão aguardadas
fossem realizadas.
A cidade também se prepara

para as festividades da 38ª Feira da Paz, em comemoração
aos 140 anos de Manhuaçu.
O evento ocorre a partir desta
sexta-feira, 03, no Parque de
Exposições Fernando Maurílio Lopes, onde também
estão sendo realizadas diversas
melhorias na infraestrutura,
para que a população possa
comemorar esta alegre data
com segurança e comodidade.
Secretaria de Comunicação Social

dos votos ou, principalmente,
na definição das candidaturas. O pior: somos obrigados
a participar deste golpe, uma
farsa democrática.
Quase todos os candidatos
com chances de vitória são
patrocinados pelo Poder Real
Globalitário – que prefere
o Brasil do jeitinho como
sempre esteve: subdesenvolvido, como mera colônia
de exploração. A cada dois
anos em que temos eleições compulsórias é o Poder
Político-Econômico – e não
a tal “Força do Povo” – quem
elege os “representantes”
populares, no Executivo e no
Legislativo. Tudo fica mais
grave com a inconfiabilidade
do dogmático processo eleitoral eletrônico, sem direito
à conferência do voto.
Além disso, não podemos
esquecer do que confirmou
o traficante Marcinho VP,
em recente entrevista: o narcotráfico financia candi-

daturas, comprando votos
diretamente com dinheiro ou
usando a força para obrigar
as comunidades controladas
a votarem nos candidatos
apoiados pelo andar de baixo
do crime. O andar de cima
da politicagem é controlado
pelo poder globalitário da
grana. Resumindo: a maioria
esmagadora dos candidatos
é dependente do Crime Institucionalizado. Quem não
é diretamente, acaba sendo
indiretamente.
O único jeito é que o povo
se conscientize que só uma
inédita Intervenção Constitucional pode salvar o Brasil.
Só os cidadãos têm legitimidade e legalidade para intervir diretamente no processo
político. Infelizmente, isto
não acontecerá pelo simples
ato da dedada eleitoral na
urna eletrônica de resultado
inconfiável.
Por isso, em vez de ficar
brincando de torcedor no

fla-flu eleitoral, o fundamental é discutir, sem paixões
babacas, as soluções viáveis
e possíveis para mudar o modelo de Estado-Ladrão brasileiro. O amadurecimento do
debate, gerando alternativas
que a maioria possa defender
racionalmente, elevando a
temperatura de pressão por
mudança efetiva, é que vai
fortalecer as pré-condições
para a Intervenção Constitucional se efetivar.
Tais mudanças, no curso da
História, costumam acontecer quando ocorre um grande
desastre. No Brasil, estamos
cada vez mais próximos
deste momento derradeiro.
A Intervenção é questão de
(pouco) tempo.
Agora, se não definirmos e
debatermos o Projeto de Nação para o Brasil, certamente,
nada vai mudar... Mesmo
que muita gente poderosa
leve tomatada ou (se bobear)
porrada...

Vamos esperar por mais uma fraude eleitoral?

J

air Bolsonaro aproveitou
o palanque do programa “Mariana Godoy,
entrevista”, na RedeTV!,
na última sexta-feira, para
escancarar um dos previsíveis problemas da eleição
de 2018: “Tenho convicção
de que o sistema fará seu
sucessor ano que vem, caso
tivermos como auditar os
votos no Brasil”. Então,
como é quase certeza de que
isto não acontecerá, vamos
encenar, mais uma vez, a
crônica de uma derrota programada.
O outro problema previsível é sempre repetido pelo
jurista Antônio José Ribas
Paiva: “Jogar no cassino do
Al Capone das eleições no
Brasil é coonestar a Ditadura
do Crime”. Qualquer um
que consegue raciocinar um
pouquinho com base na realidade sabe que nosso esquema
eleitoral é um jogo de cartas
marcadas, seja na totalização

acordo com Andréia Campos,
da comissão organizadora, o
evento foi realizado pela primeira vez em Alto Caparaó,
em 2016. Na ocasião, houve
grande adesão de jovens e
adultos, o que motivou a organização a trazer este passeio
para Manhuaçu.
O Secretário de Esportes, Jânio Garcia Mendes, parabenizou os organizadores do evento e evidenciou a importância
desta iniciativa. Jânio também
destacou a atenção da Prefeita
Cici Magalhães em diversas
ações nas áreas de Saúde e de
Esporte, entre outras, na busca
da melhoria da qualidade de
vida da população.
O câncer de mama é relativamente raro antes dos 35
anos, mas acima dessa idade
sua incidência cresce rápida
e progressivamente. É impor-

tante lembrar que nem todo
tumor na mama é maligno e
que ele pode ocorrer também
em homens, mas em número
muito menor. A maioria dos
nódulos (ou caroços) detectados na mama é benigna, mas
isso só pode ser confirmado
por meio de exames médicos.
Quando diagnosticado e tratado ainda em fase inicial, isto
é, quando o nódulo é menor
que um centímetro, as chances
de cura do câncer de mama
chegam a até 95%. Tumores
desse tamanho são pequenos
demais para serem detectados
por palpação, mas são visíveis
na mamografia. Por isso é
fundamental que toda mulher
faça uma mamografia por ano
a partir dos 40 anos.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu

Martins Soares
comemora seus 22 anos

A

cidade de Martins Soares acaba de completar 22 anos de emancipação política e a data foi
comemorada com 3 dias de
muita festa.
Sexta feira dia 27, foi
inaugurada a Unidade Básica de Saúde UBS Ilson
Batista Aguiar, no bairro
São Vicente, a unidade foi
recebida com festa pela população de Martins Soares,
que há muito tempo aguardava a conclusão das obras,
a cerimônia de inauguração
contou com a ilustre presença dos familiares do Sr. Ilson
Batista Aguiar, uma figura
importantíssima na história
da saúde no município, tendo
sido o primeiro Secretário de
Saúde da cidade. O vento de
inauguração ainda contou
com a apresentação dos Feras do Forró.
Na manhã de sábado a
cidade se reuniu na Praça
central para acompanhar o
desfile cívico das escolas
municipais e estadual, a avenida João Batista, que leva o
nome do fundador da cidade,
ficou tomada por munícipes
que acompanharam de perto
a performance de alunos,
professores, servidores e
cidadão de Martins Soares, o
evento foi aberto pela banda
de música da Policia Militar
e encerrado pela fanfarra
formada pelos alunos da
Escola Estadual de Martins

Soares, tendo sido muito
aplaudido pela organização
e pela ótima apresentação do
tema, que abordou a história
e cultura da cidade. O desfile
contou ainda com a presença
dos vereadores da base aliada do governo, bem como
com o presidente da Câmara
Municipal.
Ainda no sábado à noite
a cidade recebeu a dupla
Sertaneja Donato e Eduardo, que se apresentaram no
palco principal posicionado
na praça central, o show foi
muito bem recebido e alegrou a festa, se estendendo
madrugada a dentro.
No domingo, uma super
prova de motocross foi realizada em uma pista construída
pela prefeitura especialmente para o evento. Dezenas
de pilotos competiram em
etapa válida pelo campeonato mineiro. Mesmo com sol
intenso o povo compareceu
em massa para acompanhar
de perto o evento e encerrar
as festividades.
Na avaliação geral do
público e da administração
municipal, o evento foi
um sucesso, com ótimo
comparecimento em todas
as atrações, sem incidentes desagradáveis e um
clima favorável em todos
os dias.
Assessoria de Imprensa
da Prefeitura de Martins
Soares
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Manhuaçu comemorou os 140 anos em grande estilo
Por Devair G. Oliveira

N

a noite de sexta-feira,
3/11, a população de
Manhuaçu e região
viveram momentos de muita
alegria ao prestigiar a abertura da 38ª Feira da Paz de
Manhuaçu. Na primeira noite
de rodeio, a Prefeita Cici
Magalhães, acompanhada do
Vice-prefeito Renato Cezar
Von Randow, Presidente
da Câmara, Jorge Augusto
Pereira e demais Vereadores,
além de membros do secretariado, se posicionaram na
arena, na abertura do evento,
para um momento de oração
e agradecimento à Deus.
A Patronesse Isaura da
Paixão foi homenageada
pela Prefeita Cici Magalhães, recebendo uma placa
comemorativa em reconhecimento aos seus importantes
trabalhos sociais realizados,
especialmente junto às famílias rurais. Em seguida,
houve muita emoção com as
apresentações de cavaleiros
e amazonas em provas de
tambor e os peões com a tradicional montaria em touros
bravos.
Com um repertório muito
conhecido e admirado por

E

toda a população brasileira,
o Trio Parada Dura realizou
um super show musical, com
belas dançarinas e a grande
participação do público, que
lotou o parque de exposições
Fernando Maurílio Lopes.
Este ano, a nova Administração resgatou o evento, disponibilizando muitos
atrativos para a população
em três dias e noites de festa.
Na segunda noite da 38ª
Feira da Paz de Manhuaçu,
teve como atração a dupla
sertaneja Bruno & Marrone,
o local ficou superlotado que
registrou público recorde.
Manhuaçu, completou
140 anos com a volta da
tradicional festa Feira da
Paz em grande estilo e com
recorde de público no show
de Bruno e Marrone. Manhuaçu, pólo regional é um
dos maiores municípios de
Minas Gerais, comparamos
Manhuaçu, com alguns países do mundo e os 17 menores países cabem em nosso
território.
A cidade recebe uma
multidão todos os dias, que
vêm à cidade em busca de
atendimento nas áreas médicas, ensino de graduação
universitária e de pós gradu-

ação, comercio varejista das
maiores lojas do Brasil, outro
setor forte em Manhuaçu é o
setor hoteleiro.
Administrar uma cidade
do porte de Manhuaçu não é
fácil, exige um conjunto de
habilidades, e que a prefeita
Cici Magalhães tem demonstrado possuir. Vimos nestes
dias da preparação da festa
uma grande movimentação
na sede da prefeitura, na
Secretaria de Cultura, que
tem como titular a Secretária
de Cultura, Gena Clara, uma
verdadeira atenção em todos
os detalhes para que a festa
saísse da melhor forma possível, agradando aos nossos
munícipes e a todos os nosso
visitantes e pela presença
de público a festa agradou
a todos.

Câmara Municipal de Lajinha altera Projeto de Resolução 016/2017

m reunião ordinária, na
noite de quarta-feira,
01/11/2017, presidida por
Neura Pereira da Silva, os vereadores de Lajinha discutiram
vários assuntos, com a fala de
vários vereadores deixando suas
críticas e sugestões para o Poder
Executivo.
Aprovado o Projeto de Resolução – 016/2017, de autoria
da Presidente da Câmara Neura
Pereira da Silva, onde altera a
resolução que disciplina o pagamento de diárias e dá outras
providencias, o futuro artigo do
projeto de Resolução 016/2017,
ficará da seguinte forma: Artigo
I Parágrafo único - A concessão de diárias a servidores e
vereadores somente será deferida, mediante requerimento em
formulário próprio fornecido
pelo serviço de contabilidade e
justificação do interesse público
municipal. Essa resolução entra
em vigor na data de sua publicação, revogado a disposição
em contrario. Vereadora Neura
Pereira da Silva Presidente
Justificativa: com aprovação
do presente projeto será proporcionado o tratamento uniforme
e igual sem discriminação dos
agentes servidores, inclusive
o presidente desta casa de leis

com adequação dos valores e
melhor disciplinamento quanto
a concessão de diárias. Vereadora Neura Pereira da Silva
Presidente.
Foram também aprovados
Indicações, Moções de Congratulações e Moções de Pesar.
Lajinha terá curso de enfermagem na Escola Dr. Adalmario José dos Santos.
Vereadora Neura Pereira da
Silva – Segundo a vereadora, ela
tem boas noticias do Governo
do Estado compartilhada com
o município, foi publicada no
Diário Oficial do Estado a autorização do calçamento de várias
ruas do Bairro São Sebastião,
também foi assinado um convenio de uma Pá Carregadeira
W20, no valor de 300 mil reais,
emenda parlamentar do deputado Reginaldo Lopes, sem contrapartida do município. “Fizemos uma Audiência Pública para
resolver o problema de transito
da cidade, esta semana recebi
um telefonema do Dr. Francisco
Maciel dizendo que o plano do
desvio do transito pesado de Lajinha está sendo elaborado pelos
técnicos do DER, eles pediram

de 30 a 45 dias para nos enviar.
O Governo Federal está quebrado, o Governo Estadual está
quebrado e também o Governo
Municipal está quebrado, todos
estão quebrados, mas nós vamos
fazer um esforço redobrado para
resolver este problema para
que no máximo até abril possamos ter a Ordem de Serviço
assinada pelo governador”. Diz
a vereadora. Ainda segunda a
Presidente está faltando o Plano
de Mobilidade Urbana, para ser
juntado ao projeto de desvio, o
município precisa contratar um
especialista para elaborar um
Plano de Mobilidade Urbana,
agrupar este plano ao projeto
para resolver esta questão e o
esforço tem que ser de todos
os vereadores, “depois que o
projeto estiver pronto irmos ao
governado do estado e mostrar
a ele a nossa dificuldade para
que ele possa assinar a Ordem
de Serviço para dar inicio a obra
de desvio na MG 108, o que foi
visto aqui pelo DER órgão responsável pelo serviço”. Explica
a vereadora.
A vereadora aproveitou a
presença dos advogados da prefeitura para cobrar uma resposta
sobre a Audiência Pública sobre
os Taxistas, porque se virar o ano

eles serão obrigados a pagar o
mesmo alvará, no mesmo valor e
aí vamos esperar 2018 e 2019, é
preciso que esta casa receba um
Projeto de Lei vindo do Poder
Executivo para que possa ser
votado, porque ali existe uma
renuncia de receita, “votamos
estes dias a receita dos cartões de
créditos, possa ser que haja uma
troca entre a dos cartões e a dos
taxistas. O alvará dos taxistas de
Lajinha é mais caro do que os
do aeroporto de Vitória, e para
concluir quero deixar bem claro
que estão imputando a mim o
sucateamento do serviço público, estão falando que foi eu que
mandei as pessoas embora, que
estive com o prefeito dizendo faz
isso e manda pessoa embora, faz
aquilo e manda fulano embora,
foi ótimo o Dr.Luiz Custódio
de Barros estar aqui presente e
ele sabe que isso é irreal, quero
dizer que não pedi para mandar
ninguém embora, descordo da
forma em que foi feita a dispensa, já falei isso aqui hoje esta é
a terceira vez que falo, porque
quando se passa a régua e faz o
sucateamento do serviço o serviço fica de má qualidade, agora
se tinha de mandar embora, que
fizesse um escalonamento por
ordem de necessidade de cada

repartição, porque o serviço da
saúde está sucateada, a educação
está ultra sucateada, não tem
mais aonde estar sucateada, o
diretor está ficando dentro da sala
de aula por falta de professor, e
nós temos que olhar onde está
a falha para corrigir. Eu quero
avisar o João Rosendo o prefeito
que se depender de mim, que não
tenho autoridade para isso, você

está João mais que habilitado da
minha parte você pode contratar
quem você quiser, não depende
de mim eu não pedi para mandar
ninguém embora, pode contratar
todos que foram embora e mais
o dobro, porque eu jamais interferi na demissão de ninguém, a
demissão sem critério deixa o
serviço sucateado”. Conclui a
Presidente Neura
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Fernando Pimentel participa de abertura da
Semana Internacional do Café, no Expominas
Durante o evento, o governador autorizou medidas para incentivar o
desenvolvimento do setor no Estado por meio do programa Certifica Minas Café

O

governador Fernando
Pimentel participou
nesta quarta-feira
(25/10), no Expominas, em
Belo Horizonte, da solenidade de abertura da Semana
Internacional do Café, considerado o principal encontro
dessa cadeia produtiva no
Brasil. Durante o evento,
o governador assinou dois
despachos governamentais
determinando à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa)
tomar providências para a
ampliação da participação
de produtores cafeeiros no
programa Certifica Minas
Café (CMC) e definindo que
produtores participantes do
Certifica Minas Café possam
obter a chamada Certificação 4C, com o objetivo de
proporcionar aos produtores
maior acesso aos mercados
nacional e internacional.
Fernando Pimentel destacou a importância de se
valorizar os produtores de
café do Estado. “Houve um
tempo em que parecia que
a produção agrícola era um
motivo de vergonha para o
produtor. Era uma coisa menor, menosprezada. Fala-se
muito da indústria, da alta
tecnologia, na indústria do
futuro, como se a agricultura fosse uma coisa que nós
devêssemos deixar de lado,
esquecer, como se fosse
atrasado. Mas, é o contrário.
As grandes oportunidades
que nós estamos tendo estão surgindo justamente do
agronegócio e da produção
agrícola familiar, que também em Minas Gerais está
tendo um destaque muito importante. O que nós estamos
fazendo é resgatar um valor
importantíssimo para a nossa

cultura, a nossa origem, pelo
fato de sermos mineiros”,
afirmou, lembrando a criação
do Certifica Minas Café, uma
iniciativa inédita no mercado
global e que tem atraído parcerias internacionais.
O governador recebeu três
homenagens. O Sindicafé e
a Associação Brasileira da
Indústria de Café (ABIC)
entregaram a medalha de
Honra ao Mérito do Café
e uma placa pelos serviços
prestados ao setor cafeeiro
mineiro. Ele recebeu placa
em agradecimento ao apoio
que tem dado a programas
como o Geoportal do Café:
mapeamento do parque cafeeiro de Minas Gerais, e o

Certifica Minas Café. Por
fim, o Conselho Nacional do
Café (CNC) entregou placa
de agradecendo pela parceria
e estímulo ao setor, através
do fomento de projetos voltados à modernização e sustentabilidade da cafeicultura.
Setor cafeeiro: O Brasil
é o maior produtor mundial
de café. Em 2016, o PIB do
agronegócio mineiro fechou
em R$ 207,6 bilhões. O café
representa 6,9% do PIB do
agronegócio. Com uma produção de 13,8 milhões de sacas, correspondendo a 51,5%
da produção do Estado, o Sul
de Minas e Centro-Oeste são
as principais regiões produtoras mineiras.

O presidente da Federação
da Agricultura e Pecuária
do Estado de Minas Gerais
(Faemg), Roberto Simões,
destacou a importância do
café para a economia brasileira e de Minas Gerais. “O
café representa mais de R$
20 bilhões no Brasil. Minas
Gerais, em 2017, deve colher
24 milhões de sacas, sendo
54% da produção nacional,
daí a importância extrema
desse produto. Por isso, nós
empenhamos tanto com nossos parceiros para produzir
a Semana Internacional do
Café. Teremos mais de 25
eventos simultâneos nesses
três dias, cuidando do mercado e negócios, e estamos
trazendo mais de 30 compradores internacionais e
jornalistas para divulgar a
excelência do nosso produto”, afirmou.
O presidente do Sistema
Ocemg, Ronaldo Scucato,
salientou a atenção dada pelo
governador ao setor. “Quero agradecer o governador
pela sua sensibilidade em

reconhecer a importância da
produção primária do estado,
em especial o café, que é um
dos nossos principais produtos”, completou.
A Semana Internacional
do Café acontece até 27 de
outubro e é realizada pela
Seapa em parceria com a
Codemig, o Sistema Faemg,
a Café Editora e o Sebrae. O
objetivo é tornar Belo Horizonte, durante a realização
do evento, a capital mundial
do café, atraindo todos os
elos da cadeia, do produtor
ao consumidor final.
Entre os expositores está
o Espaço Mineiraria, que
integra o programa +Gastronomia, do governo do
Estado. O programa tem
como objetivos o incentivo e
valorização a cadeia produtiva da gastronomia mineira,
segmento estratégico para
o desenvolvimento econômico. No local, é possível
encontrar produtos típicos do
estado, como queijos, café,
doces e pães de queijo.
Também participaram da

abertura os secretários de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Pedro Leitão, de Planejamento e Gestão, Helvécio
Magalhães, o presidente
da Codemig, Marco Antônio Castello Branco, o
presidente da Emater, Glênio
Martins, o presidente da Federaminas, Emílio Parolini,
os deputados estaduais Dalmo Ribeiro, representando
a Assembleia Legislativa de
Minas, Emidinho Madeira,
Ulysses Gomes e Bráulio
Braz, prefeitos e lideranças
do setor.
Crédito/fotos: Manoel
Marques/Imprensa MG
Acesse as redes sociais
oficiais do Governo MG
Facebook: https://www.
facebook.com/governomg/
Twitter: https://twitter.
com/governomg
Instagram: https://www.
instagram.com/governomg/
YouTube: https://www.
youtube.com/user/governodeminasgerais

Semana Internacional do Café reúne representantes do setor em BH

A

5 ª S e m a n a I n t e rnacional do Café
(SIC), principal
evento do setor no Brasil,
foi realizada de 25 a 27 de
outubro, no Expominas,
em Belo Horizonte, reunindo representantes de
toda a cadeia produtiva e
compradores do produto. O
Sistema Ocemg patrocinou
o evento, representando as
60 cooperativas do Ramo
Agropecuário que atuam
exclusivamente no setor
cafeeiro, e, juntas, congregam mais de 72 mil
cooperados.
Atualmente, Minas Gerais

é responsável por 54% da
produção cafeeira nacional
e a previsão é que sejam
colhidas 24 milhões de sacas
de café este ano. Segundo
o Anuário de Informações
Econômicas e Sociais do
Cooperativismo Mineiro, as
cooperativas mineiras foram
responsáveis por 55,9% da
produção de café do Estado
no ano passado.
"Temos certeza de que o
legado que vamos deixar
para as futuras gerações é
que o cooperativismo não
deixa ninguém para trás
e é um exemplo de democracia neste país", frisou o

presidente da organização,
Ronaldo Scucato, na abertura da Semana.
Ta m b é m p r e s e n t e n a
cerimônia de abertura, o
governador Fernando Pimentel exaltou o café e
todas as riquezas de Minas
Gerais que advêm do campo. "Houve um tempo em
que ficava a impressão de
que a produção agrícola
era motivo de vergonha,
porque falava-se muito da
indústria, da alta tecnologia, como se a agricultura
fosse algo que ficasse de
lado. Mas é o contrário.
As grandes oportunidades

que temos estão surgindo
exatamente do agronegócio e da produção agrícola
familiar", afirmou.
Presente na feira, a Cocatrel, de Três Pontas, buscou
oportunidades de negócios
e network. "Estamos em
um processo de fortalecimento da exportação do
nosso café e, para que possamos alcançar uma maior
visibilidade, chamando
atenção das pessoas para
comprarem o produto, decidimos montar um estande
durante a SIC", explicou o
presidente da cooperativa,
Francisco Miranda.

A Cooperativa Central de
Cafeicultores e Agropecuaristas de Minas Gerais Ltda
(Coccamig), central que
reúne 17 cooperativas agropecuárias com um contingente de 38 mil produtores,
foi outra expositora da SIC.
O espaço montado na feira
possuía uma sala de negociações e provas para possíveis
compradores degustarem os
produtos das filiadas.
"Trouxemos as amostras
de vários cooperados com
expectativa de negócio
para esses cafés, afim de
levar ao conhecimento das
cafeterias, de quem gosta-

ria de comprar o produto",
explicou o presidente da
Coccamig, Leonardo de
Melo Brandão.
O presidente da Coopercam, de Campos Gerais,
Tarcísio Rabelo, está otimista para o próximo ano.
"Mesmo com o ano de 2016
sendo de uma produção
baixa, estamos trabalhando
para que no ano que vem
seja de safra alta, porque
as floradas foram muito
boas, a chuva veio em
um momento oportuno.
Então, estamos esperando
que 2018 seja melhor",
projetou.
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Três pessoas morrem em acidente próximo a João Monlevade

T

rês pessoas morrem em
mais um acidente grave
na BR-381, próximo ao
Bairro Tanquinho em João Monlevade, na quarta-feira (1/11),
envolvendo uma carreta bitrem
e um Chevrolet Celta com placa
de Belo Horizonte.
Segundo a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) a batida ocorreu
no km 363 da rodovia e todas
as vítimas fatais estavam no
carro de passeio que seguia
sentido Belo Horizonte/João
Monlevade.

A

O veículo rodou na pista e
atingiu de frente o caminhão
que seguia no sentido contrário.
A família é da região do Córrego Boa Vista, na zona rural de
Abre Campo.
Ainda segundo a PRF chovia
no momento, o que pode ter
contribuído com a tragédia. O
motorista da carreta, uma Volvo/
FH com placa de Castelo/ES,
não se feriu.
Por causa do acidente longos
congestionamentos, com cerca
de três quilômetros de extensão,

se formaram nos dois sentidos
da via. O trânsito somente foi
liberado por volta das 20h40.
A Perícia Técnica da Polícia
Civil esteve no local e após

colher informações que possam
apontar as causas do acidente
liberou os corpos que foram
encaminhados para o necrotério
do Cemitério do Bairro Baú.

Mulher é presa dirigindo caminhonete roubada

Polícia Rodoviária
Federal do posto Leopoldina, prendeu na
madrugada de quinta-feira
(02/11) uma mulher que dirigia uma caminhonete roubada. A mulher, 40 anos, foi
abordada pelos agentes Renato Aparecido e Welington
Mattos, quando transitava pela
BR 116.
O veículo, uma Fiat/Strada,
estava com placas clonadas e
após identificar a placa origi-

nal, a equipe da PRF constatou
que o carro havia sido roubado
em junho deste ano em Serra/
ES.
A motorista informou que se
deslocava do Rio de Janeiro/
RJ para Alto Jequitibá/MG,
onde visitaria o pai doente.
Informou também que pegara
a caminhonete emprestada de
um amigo do irmão dela.
A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia
Civil de Leopoldina.

Suspeitos de integrar
quadrilha que falsificava
documentos de carros
são presos

N

a sexta-feira (27/10)
cerca de 11 mandados
de busca e apreensão
foram cumpridos em Campos
dos Goytacazes e em Itaperuna,
no Noroeste do estado do Rio de
Janeiro. Segundo o delegado
Luiz Maurício Armond, durante
as investigações, os agentes
descobriram que uma quadrilha
composta por despachantes,
falsificavam documentos, e um
outro grupo era responsável
pelas modificações mecânicas
de identificação dos carros
roubados.

Ainda de acordo com o delegado, alguns veículos eram
encomendados. Na operação, a
polícia prendeu em flagrante um
despachante.
A polícia investigou o grupo
juntamente com o Ministério
Público. Na operação desta
sexta-feira cerca de 115 homens
das polícias Civil, Militar e PRF
foram utilizados além de funcionários do Detran-RJ.
Todo material apreendido
foi levado para a Delegacia
de Guarus, em Campos dos
Goytacazes.

Mãe de recém-nascido é encontrada pela Polícia Militar.

N

a manhã de segunda-feira, a PM encontrou a mãe da criança. Ela é residente no bairro
Santa Terezinha, próximo ao

local onde o bebê foi encontrado. Segundo a PM, a mulher apresenta visíveis sinais
fragilidade e alegou que no
início do ano foi violenta-

da por um desconhecido,
vindo a engravidar e desde
então escondeu a gravidez
da família e não procurou
auxílio médico. A mulher

foi conduzida a UPA para
atendimento médico e, em
seguida, será encaminhada
a Delegacia de Polícia Civil
para ser ouvida.

Motocicleta recuperada
em Ibatiba

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33) 3331-3863
GRÁFICA BRASIL Rua Coronel
Alberto Pinto Coelho, 643 (33)
98455-7975

SOLAR Rua Desembargador
Alonso Starling, 116 (33) 33311365

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

ANA PIRES Rua Monsenhor
Gonzalez (33) 3332-2362

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

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

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

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

GRÁFICA DO JÚLIO Av. Felipe
Nacif, 220 (33) 3331-2065
PAPELARIA GRAFITE Av. Getúlio Vargas, 748 (33) 3331-5445
CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E ALUGAMOS CONTATO (33) 3331-5028

GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835
LOJA AVENIDA Av. Salime Nacif, 652 (33) 3331-2665

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

N

a terça-feira (31), por
volta das 23h15min,
Policiais Militares avistaram uma motocicleta Suzuki
Yes de cor prata, placa MTL
8001, em atitude suspeita. Ao
procederem com a abordagem

foi constatado que a motocicleta
havia sido furtada no município
de Domingos Martins neste
mesmo dia. O condutor de 18
anos foi detido e encaminhado
para o DPJ de Venda Nova do
Imigrante.

Homens são presos com
notas falsas em Iúna

N

a terça-feira (31), por volta das 17h51min, policiais
após tomarem conhecimento que 03 (três) homens em
um veiculo Jeep Renegade de
cor verde, estariam na região de
Iúna e Ibitirama passando notas
falsas nos comércios locais. Três
homens de idade 30, 29 e 28 anos,
foram detidos na comunidade
de Santa Clara de Cima, Zona
Rural de Iúna. Com os acusados

foram apreendidos R$809,00
(oitocentos e nove reais) em notas
aparentemente falsas. O homem
de 30 anos possuía em seu desfavor um mandado de prisão
pelo crime de Roubo no Estado
do Rio de Janeiro. Os acusados
são moradores da Zona Rural de
Mutum, Conceição de Ipanema e
Chalé e foram conduzidos para a
Delegacia da Policia Federal em
Cachoeiro de Itapemirim.
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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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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!

Curso gratuito de Montagem e Manutenção
de Computadores em Manhuaçu

A

partir da próxima segunda-feira, 06, estarão abertas as matrículas para o curso
básico de montagem e manutenção de
computadores, oferecido pelo IF Manhuaçu
(Instituto Federal Sudeste de Minas), com
aulas no telecentro, ao lado da Igreja Matriz
São Lourenço, com total apoio da Secretaria
de Trabalho e Desenvolvimento Social da
Prefeitura de Manhuaçu. O curso é gratuito e
terá início já no próximo dia 11, com aulas aos
sábados, entre 8h ao meio-dia. Pessoas com
idade a partir de 15 anos podem se inscrever.
A Secretária Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, Giuzaina Gregório,
reforça que os interessados devem ficar atentos ao prazo de matrícula, que será somente
de quatro dias, com encerramento na quinta-feira, 09. Informações sobre a matrícula podem ser obtidas na sede da
secretaria e o telefone para contato é 33 3332-3800 e 3332-3770.
O curso terá como conteúdo a introdução à microinformática; cuidados
ao lidar com hardware, manutenção preventiva e manutenção corretiva.
Giuzaina pontua também que treinamentos como este são excelentes oportunidades de preparação para jovens e adultos para o mercado de trabalho,
além de possibilitar uma importante atualização de conhecimentos para os
participantes. Serão disponibilizados certificados, com reconhecimento em
todo o território nacional.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de Manhuaçu)

Cruzadas da História de Manhuaçu – Rumilson Castro

Verticais

Cruzadas da História de Manhuaçu – Rumilson Castro
Solução

çu, cantora, violonista e compositora,
parceira do cantor Edson,
35- (?) de Castro e Carlos dos
Santos, fundadores da Rádio Sociedade de Manhuaçu, em 19 de outubro
de 1950.
36- '1ª Igreja (?) de Manhuaçu',
inaugurada em 09/06/1982, localizada na Av. Centenário.
38- Padre (?) Dolabela, eleito prefeito de São Lourenço do Manhuaçu,
no ano de 1894.
39- Padre (?) Maria Lombaerde,
o grande evangelizador da região.
41- 'Aldeia dos (?)', atual cidade
de Manhuaçu.
42- (?) do Rádio', apelido de
Wilson Sales, sócio de Nagib Sad,
compradores da Rádio Sociedade de
Manhuaçu, no ano de 1957.

Horizontais

de Manhuaçu.
23- (?) Cord, cantor do sucesso
'Rua Augusta', natural de Manhuaçu.
25- Prenome do Estádio de Manhuaçu, com capacidade para 5.000
espectadores.
26- Apelido de Constância Félix,
ex-deputada estadual em São Paulo,
natural de Manhuaçu.
27- Nicácio (?) da Silveira, curador, fundador em 1843 do aldeamento, ora denominado Ponte da Aldeia.
31- (?) Gasolina, pseudônimo de
Marcos Palacio, radialista , humorista, sucesso absoluto no Programa
do Ratinho, natural de Manhuaçu.
33- (?) Thomaz Marlière, francês
com grande trabalho em pró do
povoamento do Vale do Manhuaçu.
34- (?) Lobo, natural de Manhua-

1- Walter; 3- Caratinga; 5- Sossego; 8- Moura; 12- Ipecacuanha;
16- Rosendo; 17- Quica; 19- Trevo; 21- Carmo; 22- Fabrício; 24- Boró;
28- Dolabela; 29- Serafim; 30- Zezé; 32- Hervé; 37- Pinheiro; 40- Dutra;
41- Papagaio; 43- Lana; 44- Quinho; 45- Lúcio; 46- Filomeno; 47- Montanhas; 48- Mário.

2- (?) Valentim, empresário e
CEO do Boston City FC Brasil,
natural de Manhuaçu.
4- Alterada de Manhuassu para
Manhuaçu, pela Lei nº 336, de 27
de Dezembro de 1948.
6- (?) Xavier Neto, prefeito de
Manhuaçu entre os anos de 1989
e 1992.
7- Abdala (?), libanês, armador
dos postões de ferro do prédio da
Casa da Cultura.
9- Dr. José (?) Xavier da Gama,
pesquisador da história de Manhuaçu, autor do livro ‘Manhuaçu: Rio
e Município’, publicado em 2008.
10- '(?) do Caparaó', 11º Batalhão
da Polícia Militar, que completou
cinquentenário em 10/08/2013.
11- 'Princesinha do (?)', apelido
de Manhuaçu.
13- (?), Ney e Nelinho, trio
vencedor do 2º Festival da Canção
Popular de Manhuaçu (Feira da Paz
de 1983), com a música 'Armas
Nucleares'
14- '(?) Ferreira, consagrado
radialista que comemorou 'Jubileu
de Ouro' na Rádio Manhuaçu em
01/06/2016.
15- Igreja (?), cuja construção
completou um século em 2005.
18- Pedro Bueno (?), bandeirante
precursor da mineração que serviu
como inicio da colonização na
região em foco, a partir de 1703.
20- Apelido de Valfrido Ricardo
Martins, cartunista, chargista e ilustrador natural de Manhuaçu.
22- (?) Júnior, atacante campeão
da Copa do Brasil em 2000, natural

Verticais

1- (?) Barbosa, artista plástico
representante de Manhuaçu no
Circuito Internacional de Artes
Brasileira em 2013.
3- Distrito desmembrado de Manhuaçu, transformado em Município
em 1890.
5- 'Mata do '(?)', área com espécies raras, localizada na divisa com
Simonésia.
8- Maria Lacerda de (?), militante
anarquista, natural de Manhuaçu.
12- Erva medicinal, cujo comércio foi estabelecido por Domingos
Fernandes Lana, juntamente com os
nativos da região.
16- João (?), artista plástico, autor
da imagem do cafeicultor localizada
no trevo da cidade.
17- Pasquinel e (?), casal de
saguis da cara branca, responsáveis
pela multiplicação da espécie no
Sítio Graciema.
19- '(?) do Cafeicultor', local sede
da estátua símbolo de Manhuaçu.
21- Professor Manoel do (?),
primeiro diretor do Grupo Escolar
de Manhuaçu, tendo seu mandato
no período de 1925 a 1929.
22- (?) Santos, artista plástico
de Manhuaçu, recordista do maior
tapete da Santa Ceia em areia colorida do Brasil.
24- Vale outrora feito por comerciantes e fazendeiros, como forma
de pagamento aos seus empregados,
os quais devolviam aos emitentes
como forma de quitarem as compras
feitas nos armazéns de propriedade
dos próprios patrões.
28- Frederico Antônio (?), rival
do Coronel Serafim Tibúrcio da
Costa, na luta pela liderança política
local em 1896.
29- (?) Tibúrcio da Costa, presidente da Câmara, desejoso de proclamar a República do Manhuaçu
no século XX.
30- (?) Gonzaga, nome artístico
de Maria José Gonzaga, cantora
natural de Manhuaçu.
32- (?) Cordovil, autor do hino
de Manhuaçu.
37- José (?) Filgueiras, compositor da música 'Hino à Manhuaçu'.
40- Antônio (?) de Carvalho, em
1846 autorizado pelo Curador de
Manhuaçu, alugou indígenas para
abertura das primeiras estradas da
região, beneficiando a criação de
suínos e o cultivo do café.
41- ‘Morro do (?)’, outrora localização da Torre da Rádio Manhuaçu.

43- Domingos Fernandes (?),
homenageado com o busto denominado 'Bandeirante'.
44- (?) Ravelli, pseudônimo
de Marcos de Souza, ilustrador,
chargista e caricaturista natural de
Manhuaçu.
45- (?) Soares, zagueiro campeão
português pelo Sporting na temporada 1961/1962, natural de Manhuaçu.
46- (?) dos Santos, maestro
com status de regente da Banda de
Fuzileiros Navais, na inauguração
do primeiro 'Grupo Escolar de
Manhuaçu' em 25 de maio de 1925.
47- 'Jornal das (?)' semanário
preciso na informação com notícias
de toda a região, desde 2003.
48- (?) Assad, prefeito de Manhuaçu durante o período de 2001
a 2004.

2- Renato; 4- Grafia; 6- Eduardo; 7- Luftala; 9- Olinto; 10- Sentinelas;
11- Leste; 13- Nil; 14- Wantuil; 15- Presbiteriana; 18- Cacunda; 20- Rico;
22- Fábio; 23- Ronnie; 25- Juscelino; 26- Tancinha; 27- Brum; 31- Zezinho; 33- Guido; 34- Tita; 35- Geraldo; 36- Batista; 38- Odorico; 39- Júlio;
41- Puris; 42- Salim.
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Novo namorado de Fátima Bernardes
quer evitar expor relação: 'No momento'
Desde que Fátima Bernardes foi flagrada em clima romântico com seu novo namorado, o advogado Túlio Gadêlha, não se
fala em outra coisa nas redes sociais. Entretanto, o pernambucano, que teve relação aprovada pelos trigêmeos da apresentadora, prefere manter descrição em seu
relacionamento. Ao colunista Leo Dias, do
jornal "O Dia", o rapaz de 29 anos afirmou
querer evitar a exposição. "Sei que é o trabalho de vocês, eu respeito, mas eu prefiro
não falar sobre esse assunto no momento",
declarou.
Namorado de Fátima Bernardes ganhou fã-clube: Fátima estava solteira desde o fim de seu casamento de 26 anos com o âncora do "Jornal Nacional",William
Bonner, atualmente namorando com a fisioterapeuta Natasha
Dantas, com quem foi flagrado pela primeira vez no Bar do Horto, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em julho
deste ano. "Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos
últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro
e pais orgulhosos de três jovens incríveis", afirmou o ex-casal na
época. Amigos próximos da comunicadora contam que ela está
mais leve após engatar romance com Túlio, que até já ganhou
fã-clube nas redes sociais.

Após 2 semanas internado, Roque recebe
alta médica em SP
No sábado (4), Gonçalo Roque
recebeu alta, após passar duas
semanas hospitalizado em São
Paulo. Conhecido como o fiel escudeiro de Silvio Santos, o veterano precisou ficar sob cuidados
médicos por causa de uma crise
de tosse e falta de ar.
Nos últimos dias, aliás, o profissional recebeu a visita de alguns amigos famosos enquanto estava de cama. Mamma Bruschetta, por exemplo, fez questão de
publicar um clique ao lado do colega.
"Visitando meu amigo Roque. Esperamos a alta para os próximos dias! Saúde, bello", escreveu no Instagram.
Vale lembrar que, aos 80 anos, o animador é, atualmente, o responsável por cuidar de caravanas dos programas do SBT.

Transplante de Selena fez Bieber
se reaproximar, diz site
Justin Bieber e Selena Gomez estão cada
vez mais próximos, tendo sido flagrados
por paparazzi inúmeras vezes nos últimos
dias. O motivo da possível reconciliação da
dupla seria o transplante de rim realizado
pela cantora – revelado no dia 14 de setembro. Isso porque o astro teen teria ficado
muito 'tocado' pelo que aconteceu com a
jovem em decorrência do lúpus. De acordo
com o “TMZ”, foi Justin quem insistiu pelo
perdão da jovem. "Eles começaram a trocar
mensagens quando ela estava no hospital
para o transplante de rim. Ele mandou flores durante a recuperação”, revelou uma fonte ao site.
O dono do hit “Sorry” também estaria cada vez mais ‘espiritualizado’. “Ele tem ido à igreja toda a semana e passa boa parte do
tempo do tempo dele com o pastor Carl Lentz, que encorajou a
reconciliação entre os dois, para ao menos reatar a amizade. Justin,
então, pediu perdão a Selena por tudo que aconteceu no passado",
acrescentou o informante.
A publicação ainda destacou que o cantor The Weeknd – com
quem a artista rompeu recentemente, após 10 meses - estaria sofrendo com as fotos vazadas dos encontros da ex-namorada com
Justin.
Vale lembrar que Bieber e Selena Gomez namoraram, entre idas
e vindas, de 2011 a 2015.

Anitta retira aliança de compromisso com
o namorado, Thiago Magalhães. Entenda!
Namorando o empresário Thiago Magalhães, Anitta passou a
exibir aliança de compromisso na mão esquerda. Mas segundo o
colunista Leo Dias, no programa "Fofocalizando" desta sexta-feira
(03), a cantora precisou retirar a joia, que ficou larga após começar
a emagrecer. Ainda de acordo com a notícia, a Poderosa teria sido
aconselhada por seus assessores para não usar mais o anel. O mo-
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tivo seria pelo relacionamento estar tomando
foco de sua carreira.
'Sou bem romântica na minha intimidade', afirma cantora: Em recente entrevista,
a cantora contou que o namoro aconteceu de
forma inesperada: "Não parei pra pensar nisso (namoro), nem tinha tempo, simplesmente
aconteceu. Eu não fazia muita coisa além do
trabalho. Agora, eu tenho ele e me sinto realizada. Somos muito verdadeiros um com o
outro. Sonho em ser mãe, mas quero fazer isso
quando tiver tempo pra me dedicar. Eu quero
criar a minha própria família. Sou bem romântica na minha intimidade, mas não tenho vontade de expor isso para o publico, só para
mim e pra minha família".

Filho de Michael Jackson se envolve em
acidente de moto e vai parar no hospital
O filho mais velho de Michael Jackson, Prince, foi levado para o hospital de
ambulância na manhã desta quinta-feira,
dia 2, depois de se envolver um acidente
com sua motocicleta.
Segundo o TMZ, Prince, que atualmente está com 20 anos de idade, estava dirigindo em uma chuva leve quando
perdeu o controle da moto. Ele deixou o
local de ambulância e foi levado para o
hospital mais próximo. O irmão de Paris não teve ossos quebrados
e foi liberado pelos médicos. Prince foi direto para a universidade
e ainda chegou a tempo para assistir a aula.

Renata Banhara sobre luta contra
bactéria: "Deu tudo errado"
Na luta contra uma bactéria desde o
início deste ano, após descobrir a complicação de uma infecção no dente,
Renata Banhara contou ter procurado
soluções fora da medicina convencional. Porém, durante entrevista ao "SuperPop", da RedeTV!, a modelo revelou
que o tratamento não deu resultado.
"Eu estava muito deformada, muito
fragilizada. Procurei a medicina alternativa integrativa por desespero e deu tudo errado. Gastei uma
fortuna, cheguei em casa passando muito mal, vomitei sangue a
noite inteira. Me senti extorquida, achei charlatanismo. Pode dar
certo para um monte de coisa, mas não foi meu caso. Fiquei muito
chateada", desabafou.
A loira relembrou a luta desde o início. "Em novembro de 2016
tive muita dor de cabeça. Quando estava cozinhando em minha
casa de praia em Juquehy [litoral norte de São Paulo], meu pé começou a inchar, deu muita dor e reumatismo em todas as juntas e
alguns lugares do rosto eu não conseguia nem encostar na fronha.
Fui me automedicando e foi meu maior erro."
A musa da "Banheira do Gugu" contou que demorou meses até
conseguir se consultar com um profissional: "Não tinha hospital
lá. Fui ao médico só em fevereiro, porque achei que era uma dor
que eu ia controlar. Quando voltei a São Paulo após o réveillon,
desinchou. Em fevereiro tive uma paralisia facial, no Carnaval, e
disseram ser uma crise alérgica".
E continuou: "Em abril fui para um hospital que eu nunca tinha
ido e nove médicos me viraram de cabeça para baixo. Abriram o
lado esquerdo da minha cabeça para ver o que era, e tinha um nervo com necrose. Descobriram a bactéria e coloquei uma prótese no
lugar do osso. Fiz outras cirurgias e precisei de ajuda psiquiátrica
porque, depois de três meses, o corpo não produz mais substâncias
para conter a dor".
Renata ainda desabafou sobre as críticas que recebeu sobre ter
engordado 14 kg. "Muita gente ficou brava, mas não sou contratada de nenhuma emissora, pago as contas com minha parte física,
não vivo do intelecto. Sobrevivo com minha imagem e tinha medo
de nunca mais estar aqui", disse.

Longe do Brasil, Evaristo revela do que
mais sente saudade
Morando fora do Brasil desde julho, Evaristo Costa foi questionado por uma seguidora sobre o que mais o jornalista sente falta
do País. O apresentador, é claro, usou suas
redes sociais na última quinta-feira (2), para
responder.
"Do que você mais sente saudade do Brasil? Do trabalho, da comida ou da Sandra
Annenberg?", questionou a internauta.
Sem perder o humor, o famoso disse: "Do
pastel [risos]".
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Os fãs de Evaristo se divertiram com a resposta: "Você é o melhor! Não aguento", disse uma. "Coitada da Sandra [risos]", comentou outra. Já uma terceira postou: "Você é um mito, mas fiquei
com dó da Sandrinha".
Para quem não sabe, o jornalista está vivendo na Inglaterra com
a família desde que pediu demissão da Globo.

Batoré diz que atores de novela
ignoraram morte de Montagner
Pouco mais de um ano da morte
de Domingos Montagner, Batoré
revelou que parte do elenco de "Velho Chico", da Globo, desprezou
completamente o falecimento do
colega de trabalho. Em entrevista ao
"Programa do Gugu", da Record, o
humorista contou que a situação delicada virou até piada nos bastidores.
"Era como se não tivesse acontecido nada, cara. Gente que ele fazia
questão de cumprimentar todo dia,
de beijar o rosto e... Piadinha, piadinha nessa hora não é bem-vinda. 'Ah, gente, morreu, vamos... Já morreu'. Não, espera aí, é um
pai de família", relatou.
O veterano relembrou o último contato que teve com o protagonista da trama antes de sua morte: "Nós jantamos na noite que
antecedeu [o acidente], eu, ele, a Camila Pitanga e a Lucy Alves...
Eles até falaram que iam tomar banho no rio no dia seguinte depois
da gravação e tal. Me chamou... Era comum [os atores nadarem no
rio], mas em um local que não tinha pedras".
Batoré ainda detalhou a morte de colega. "Eles gravaram de manhã, nós saímos do hotel, eu e a Lucy no mesmo carro ao 12h,
eles chegaram acho que 13h, trocaram de roupa e foram lá para a
prainha... Almoçaram e ele foi entrar na água", disse.
E completou: "Eu acredito que foi congestão, mas onde o Domingos faleceu, ali morreram 64 pessoas, chamam de 'guela'. É
um redemoinho que tem, porque a água desce da represa, em uma
velocidade muito grande, então tem muitas pedras, e a água faz
aquele redemoinho".
Para quem não sabe, Domingos Montagner morreu no dia 15 de
setembro do ano passado, aos 54 anos. O ator estava com Camila
Pitanga após gravações de "Velho Chico", da Globo, e se afogou
no Rio São Francisco, em Sergipe.

Aos 84 anos, morre mãe
de Antonio Banderas
Ana Bandera Gallego, mãe
de Antonio Banderas, morreu
no último sábado (4), na cidade
de Málaga, na Espanha, aos 84
anos. O ator divulgou a notícia
em suas redes sociais e ainda
lamentou o falecimento da matriarca. "Às 6h desta manhã, de
4-11-2017, nossa mãe Ana Bandera Gallego nos deixou para sempre", escreveu o ator ao compartilhar uma foto da veterana.
E completou: "Leve não só o carinho de sua família, mas também de seus amigos que a amaram e sempre se lembrarão dela.
Que Deus a tenha no lugar que ela merece".
Apesar do comunicado, Antonio não revelou o que causou a
morte de Ana Bandera.

Fim do 'Pânico' gera clima de apreensão
nos bastidores da Band
O fim do 'Pânico na Band'
está afetando, não só o elenco
principal, mas quem trabalha
nos bastidores. Ao todo, são
quase cinquenta profissionais
que correm o risco de perderem o emprego. O clima é de
apreensão nos bastidores.

Wesley Safadão vira sócio de casa de
shows e investe quase R$ 20 milhões
Wesley Safadão acaba
de se tornar sócio da casa
de shows Classic Hall, em
Olinda. Ele comprou a parte que pertencia a Antônio
Gonçalves, o Toinho. Dizem que o cantor investiu
nada menos do que R$ 19
milhões na sociedade.
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