Ano 16 - Número 410 - 27 de março / 2018 - Telefone: (33) 3331-8409 - contato@jm1.com.br

Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Ex Prefeito de São João do Manhuaçu,
JOÃO CAROLINO tem prestação de contas
anual referente ao Exercício de 2015
rejeitadas pelo Tribunal de Contas.
OPERAÇÃO “CIDADE LEGAL”
FISCALIZA COMÉRCIOS
DE MANHUAÇU
PÁG. 05
PÁG. 06

Prefeita Cici busca
ampliação do Minha Casa,
Minha Vida em Manhuaçu

PÁG. 07
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EDITORIAL

O Brasil está dividido

CHARGE

O

s brasileiros Estão envergonhados, profundamente envergonhados. Segundo pesquisa do
Datafolha, 47% dos entrevistados têm mais
vergonha do que orgulho de serem brasileiros. Houve
um aumento brusco desse sentimento que, em dezembro passado, já atingia um número elevado, 28% dos
brasileiros.
Nunca, repito, a nação brasileira esteve tão fraca e
dividida; nunca o liberalismo e a dependência pesaram
tanto quanto hoje; nunca tantos brasileiros foram desempregados; nunca estiveram tão sem perspectivas, tanto à
direita quanto à esquerda. Nunca
Fale com a redação
contato@jm1.com.br foi mais importante que repensemos nossa vida social, recupere(33)3331-8409
mos nossa autonomia nacional, e
construamos um projeto de nação independente, democrático, desenvolvimentista, social e ambiental.
No dia seguinte à decisão do Supremo Tribunal Federal
que concedeu um salvo-conduto ao ex-presidente Lula,
para que não seja preso até o próximo dia 4, quando
será julgado o mérito de seu habeas corpus, o general de
exército Antônio Hamilton Mourão, recém-saído para a
reserva, postou uma mensagem no Facebook, dizendo
estar envergonhado com a covardia do Supremo e voltou
a fazer advertência.
“CUIDADO COM A CÓLERA DAS LEGIÕES!!!”
Antonio Hamilton Mourão
Ao longo dos últimos 4 anos, pertenci a um colegiado,
o Alto Comando do Exército. Composto pelos Oficiais
Generais de 4 Estrelas, homens que dedicaram mais
de 40 anos ao Serviço da Pátria. Em todo esse período
travamos discussões, debatendo os temas do interesse
do Exército, mas, acima de tudo, do Brasil. Apesar das
diferenças de opinião, o ponto focal sempre foi o bem do
País. Jamais vi personalismos, discussões deletérias ou
ofensas pessoais, pois ali nosso farol era a tríade Honra,
Dever e Pátria.
Ao ver o STF, corte maior de nosso Brasil, sinto-me envergonhado pela falta de espírito público, pela covardia
moral, pela linguagem empolada – destinada a enganar
o homem comum -, pelas falsidades e, principalmente,
por observar que uns merecem mais que outros ante os
olhos daquele colegiado. Fica claro que os que possuem
“pertences” jamais cumprirão a pena que merecem por
haver surripiado o bem público. Fica o alerta de Soldado,
CUIDADO COM A CÓLERA DAS LEGIÕES!!!”
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES

Justiça à suprema voz do povo
Então você está em uma situação delicada e você só
tem uma chance, o que deve ser feito? Seu ato, pode
ser o diferencial, entre a justiça ou injustiça. E você
se preparou a vida toda, para esta hora. Entretanto, se
vê entre a cruz e a espada. Tem certeza de uma coisa,
você gostaria de ter mais tempo para decidir, mas este
acabou.
É a sua vez de dizer, sim ou não. Porém, este sim é
sobre a vida de terceiro, o não, é sobre atos que este
praticou e prejudicou muita gente. A lógica lhe diz,
vote sim, então, o que lhe prende ao não?
Você pode ser o divisor de águas, a partir do momento
que, justificar o sim, outros o seguiram. Então faça
a coisa certa. Seus colegas podem estar inseguros,
podem estar sendo forçados a dizer não. Mas por seu
conhecimento, outras pessoas não vão discutir contigo.
Preste atenção, você “ralou” muito, para chegar
aonde chegou, se preparou a vida toda. Diga sim, faça
justiça. Justiça, não apenas a você, mas a todos que

clamam por esta.
Muitos alunos nos primeiros anos de direito, ao
entrarem na faculdade, tem uma certeza, defenderei
meu país, vou fazer de tudo para a justiça prevalecer.
Voltando a realidade, você diz; “sim, está pessoa
deve ser presa” e justifica os porquês. Lembra dos atos
cometidos, das provas irrefutáveis, do enriquecimento
ilícito indiscutível e principalmente, olha a atualidade
dos fatos, onde quer que esta pessoa vá, ele representa
o mal.
As manifestações contra o ex-presidente, chegou a
tal patamar, que uma guerra civil soa eminente. Você
será o divisor de águas, será lembrado por ter poupado
vidas, ao privar uma, da liberdade.
O não aceite desta pessoa, por lugares onde passa,
é aquele argumento indestrutível, que você tem para
o sim, que toda uma população espera. Salve vidas.
O supremo tribunal federal, tem o condão de dar a seu
povo, aquilo que este merece. Mostrar a que o desafiar,
aqui o povo é soberano, este manda no país.
Paulo Cesar
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Um pouco de raciocino lógico
O povo não é vitima da sociedade, a sociedade paga os impostos
para serem revertidos em obras para o povo menos favorecidos, com
infraestruturas, segurança, saúde, educação e saneamento básico.
O povo é vitima sim! É dos políticos corruptos e dos globalistas
da nova ordem mundial, que implantam toda desordem nos países
de terceiro mundo, para nos roubar o que temos de maior valor, que
são nossas riquezas minerais e naturais.
Xeque-mate: ainda faltam os ‘caças Gripen’, Brasil Telecom,
BNDES, petroquímicas, Casa da Moeda, dinheiro da união retirado
da Caixa e etc.
Apostando, Sergio Moro jogou a moeda do cara ou coroa, se der
"cara" Lula, coroa "intervenção militar!”
justiça não é eficiente? Dia 26/03/2018 é o dia da condenação
de Lula e hoje dia 22/03/2018 foi a vergonha brasileira com o STF.
Aos globalistas não se esqueçam das delações premiadas de Guido
Mantega, Antônio Palocci e Eduardo Cunha.

A imobilidade do povo brasileiro
Alguém em sã consciência, não entende
porque os brasileiros
são tão passivos, aceita
tudo com naturalidade,
apesar de que cresce a
cada dia o número de
brasileiros que cansaram de assistir pacificamente as corrupções
no Brasil e ficar quieto.
Dizem alguns brasileiros, o que acontece
aqui, se fosse em outro
país, com certeza milhões já teriam tomado
o poder e colocado as
coisas em seus devidos
lugares, afinal de contas à constituição diz que o poder é do povo,
não é do STF, não é da Câmara e nem do Presidente da República. O Brasil não aguenta mais ver o STF rasgar a constituição
soltando bandidos e desfazendo serviços de juízes, a coisa está
doida. No STF, tudo pode acontecer. Ontem, até o “libertador”
Gilmar Mendes se viu obrigado a negar um pedido de habeas
corpus coletivo para soltar todas as pessoas condenadas em
segunda instância. Gilmar proclamou o óbvio ululante: "Vê-se
que a pretensão dos impetrantes, assim genérica, é, em si mesma,
jurídica e faticamente impossível, não podendo ser acolhida, haja
vista a necessária análise da questão em cada caso concreto".
O mesmo Gilmar, no entanto, gerou mais uma polêmica.
Monocraticamente, o supremo magistrado mandou jogar fora
todos os cinco meses de trabalho do juiz Marcelo Brettas no
processo da Operação Ponto Final. Gilmar mandou refazer todas
as audiências do caso que investiga o pagamento de propinas
por empresários de ônibus a políticos do Rio de Janeiro. Para a
turma do Barata, que Gilmar mandou libertar, tem magistrado
que é o maior barato.
Gilmar é o mesmo que deseja rever a posição do Supremo
sobre o início de cumprimento da pena de prisão, mesmo após
condenação por colegiado em segunda instância de recursos.
Se fosse colocado em votação hoje, seis dos onze ministros do
STF tenderiam a reformar a decisão, voltando a valer a regra
de prisão apenas após todo o trânsito em julgado (de todos os
infindáveis recursos) do processo judicial. Assim manda nossa
Constituição-vilã de 1988.

Roberto Gaúcho e Marcelo Ramos
formarão equipe técnica do Valério
A equipe técnica será comandada por Roberto Gaúcho
e como auxiliar Marcelo Ramos. Foto: Divulgação
A diretoria do Valeriodoce
Esporte Clube (VEC), confirmou dia 22 de março, o
novo comando do time para a
disputa do Módulo II (segunda divisão), do Campeonato
Mineiro 2018.
A equipe técnica será comandada por Roberto Gaúcho e como
auxiliar Marcelo Ramos, o “Dragão” espera confirmar o também
campeão pelo Cruzeiro (MG). A expectativa é que os comandantes
cheguem ao clube Itabirano em abril.
Através de uma mensagem de voz gravada por Gaúcho, o
presidente do Valério, Luiz Antônio de Oliveira, Luiz Precária,
compartilhou a novidade nas redes sociais.

Rodovia de Luisburgo os buracos que
provocam acidentes

ao tempo em que era prefeito, um total
aproximado de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). A decisão de
primeira instância ainda cabe recurso.
A história dessa condenação originou-se de uma ação civil pública apresentada
pelo Ministério Público em face do antigo gestor por contratações irregulares
realizadas durante sua gestão. A sentença
narra que, apesar de o concurso 01/2011
realizado pelo município ainda estar em
vigência, o ex-prefeito manteve de forma
irregular mais de 200 funcionários contratados a título precário ao
invés de convocar e empossar os aprovados em concurso público.
Além dessa medida, o ex-prefeito responde a outras duas ações
civis públicas que resultaram no bloqueio de seu patrimônio em
um total de 350 mil reais.

Os motoristas que trafegam na rodovia para Luisburgo, continuam reclamando dos muitos buracos na rodovia e segundo
Luiz Claudio não temos esperança de melhoria, pois o governo
do estado está parcelando até os vencimentos dos professores,
não vai a curto prazo, resolver o problema desta rodovia.
Já um professor que preferiu que não publicasse seu nome
disse: todo mundo que precisa se locomover desse distrito e
cidade estão inconformados com o descaso. São tantos buracos
que dificulta bastante o trânsito nessa Rodovia.
Isso já está acontecendo a algum tempo, várias reclamações
já foram feitas, mas o problema continua e nada foi resolvido.
Mas uma vez eles pedem que as autoridades responsáveis tomem
providencias, antes que vidas sejam perdidas, pois ontem dia
22/03, chegando a cidade de Luisburgo houve um acidente,
felizmente não houve feridos.

Carangolense é selecionada entre os 21
participantes do reality MasterChef

Bolsonaro atrai deputados para o PSL

O MasterChef Brasil revelou os últimos participantes que
garantiram o avental para participar da 5ª
temporada do programa, depois de passarem por diversos duelos temáticos. Entre os
21 cozinheiros amadores que encararão os
desafios propostos pelos jurados Henrique
Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin
está a carangolense Angélica Lessa Medeiros, de 41 anos.
Angélica passou boa parte da infância na
zona rural de Carangola, Minas Gerais até
ir para cidade estudar, onde cozinhava para
seus colegas de república durante a faculdade. Psicóloga social atuante há 10 anos,
está desempregada e acredita ter chegado
a hora de se reinventar. Identifica-se com a
cozinha brasileira e traz uma forte pegada
mineira em seus pratos. Tem confiança no
seu potencial, se considera uma cozinheira
de mão cheia e sabe que pode chegar longe na competição.
MasterChef Brasil é um talent show de culinária brasileiro
exibido pela Rede Bandeirantes, baseado no consagrado formato
original de mesmo nome exibido pela BBC no Reino Unido. O
programa é apresentado pela jornalista Ana Paula Padrão e os
jurados são os chefs Henrique Fogaça, Érick Jacquin e Paola Carosella. O programa é exibido às terças-feiras, a partir das 22h30.

Pré - candidato a presidente Jair Bolsonaro e
o Deputado Federal Marcelo Álvaro Presidente do
PSL em Minas Gerais,

Sindicato de Manhuaçu e Senar
promovem cursos de Barista

Por Devair G. Oliveira
No mesmo ato em que Jair Bolsonaro se filiou ao PSL, na
quarta-feira, uma dezena de deputados também ingressou no
partido.
Em Minas depois da filiação de Bolsonaro no PSL, apenas em
uma semana mais de 22 mil se filiaram ao PSL.
“Agora, Bolsonaro deve se licenciar do mandato de deputado
por 60 dias para fazer pré-campanha. A ideia é deixar o parlamento até maio.”
É bom informar que o ingresso de deputados neste momento
não aumenta o tempo de TV do partido, ao contrário de algumas
publicações na imprensa.
O tempo de TV só é computado a partir da eleição, de acordo
com o número de parlamentares eleitos por cada sigla.
Gustavo Bebianno, assessor e advogado de Bolsonaro, explicou que trabalha em captar deputados federais com mandato
porque, em tese, eles têm mais estrutura, ligações, parceiros
políticos, de modo que “essa máquina ajuda”.
Mas ressaltou que, antes disso, o que prevalece são ficha limpa
e afinidade de ideias.
“O sujeito pode ter 500 mil votos e tudo, mas, se não estiver
alinhado com a gente, não vem, a gente não quer. Se não tiver
sinergia, não vem, não.”
Os interessados em filiar no novo PSL, podem entrar em
contato conosco no WhatsApp 33-98887-8409, ou se filiar na
página do partido - https://www.pslnacional.org.br/
Presidente do PSL em Minas Gerais e coordenador da Campanha em MG é Deputado Federal Marcelo Álvaro

Ex-prefeito de Lajinha condenado
por improbidade
O ex-prefeito da cidade de Lajinha, Lúcio Sebastião dos Santos, foi condenado por improbidade administrativa e teve seus
direitos políticos suspensos por 3 anos e aplicação de multa civil
no valor correspondente a 50 vezes sua remuneração mensal

A programação de treinamentos oferecidos pelo Sindicato de Produtores Rurais de
Manhuaçu em parceria com
o Senar Minas começou 2018
com três cursos de Barista. A
grande demanda do sindicato
é por capacitações e qualificações vinculadas à cafeicultura,
importante atividade econômica da região. O município integra as Matas de Minas, origem
produtora de cafés especiais composta por 63 cidades.
O objetivo do curso de Barista é ensinar a preparar cafés
especiais, utilizando diferentes métodos e seguindo os parâmetros internacionais de qualidade. “E, além disso, entender que,
por trás de cada xícara de café, existe uma série de pessoas que
cuidadosamente trabalhou para que aquele café chegasse até
suas mãos”, contou o instrutor Júlio César Caldeira Barbosa.
Vinte pessoas, a maioria pequenos produtores, puderam
se aproximar da parte do preparo e do consumo do café para
entender como o produto resulta na xícara e, a partir disso,
aprender o que é possível fazer para melhorar a qualidade e o
valor do produto.
Ao oferecer um primeiro contato com a profissão, o aluno
aprende todo o caminho percorrido pelo café, do plantio até a
colheita, tendências de consumo, qualidade do café, fatores que
influenciam a qualidade, equipamentos, café filtrado e expresso,
moagem, bebidas clássicas à base de café expresso e leite vaporizado, limpeza e outros temas. São 16 horas de curso.
De acordo com o instrutor, o mercado hoje está em constante
expansão. “Sobretudo o de cafés de qualidade, o que faz surgir
novos postos de trabalho, como o de barista, com o aumento da
produção e do consumo”, afirmou. Além disso, os consumidores de café estão mais exigentes. “Cada vez mais procuram por
locais que ofereçam cafés de alta qualidade e bem preparados”,
completou.
Os cursos de Barista em Manhuaçu também tiveram a parceria
da cafeteira Café do Sonho e da empresa Hebron.
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"Vossa excelência nos envergonha..."

Em um ataque de fúria, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF),
atacou o colega de plenário, Gilmar Mendes.

LAVA JATO: STF PODE ABRIR AS
PORTAS DAS PRISÕES
No caso de o Supremo Tribunal Federal conceder o habeas corpus impetrado por Lula, impedindo o início de sua
pena de 12 anos e 1 mês de cadeia por receber propina
na forma de um apartamento tríplex, inúmeros condenados
na Lava Jato devem ser beneficiados: aqueles condenados
em primeira ou segunda instância que permanecem presos.
A começar por tipos como Eduardo Cunha, ex-presidente
da Câmara, e o também ex-deputado André Vargas, preso
desde 2015.

-candidato a presidente chama de “quadrilheiro”.
O BRASIL DE VERDADE TRABALHA
A semana será curta para servidores dos Três Poderes. Parecem maioria, mas são só 4% da população brasileira. São
quase 10 milhões de funcionários públicos em 207 milhões
habitantes.
NEO-TEMERISTA

Condenado a mais de 120 anos em primeira instância, Sérgio Cabral preenche os mesmos requisitos para tentar habeas corpus no STF.

O ex-deputado petista Maurício Rands
(PE) ocupa desde setembro, sem alarde,
uma bela boquinha na Organização dos
Estados Americanos (OEA), em Washington, por indicação do governo Michel temer. Chefia uma secretaria de Acesso a
Direitos e Equidade.

LULA + 10

COISA DE PAÍS RICO

Além de Lula, são dez os réus na Lava Jato condenados
em segunda instância. Se o STF mantiver o próprio entendimento, serão presos.

Nem a pauta de comissões permanentes e especiais da Câmara dos Deputados prevê atividade na semana que tem
feriado apenas na sexta (30). A partir de terça (27) já não há
reuniões previstas.

CABRAL NA EXPECTATIVA

PORTA DE SAÍDA
Se o STF reverter a decisão de prender após a segunda
instância, são nove os condenados que podem ser soltos
imediatamente.
SEMPRE LIVRES
Condenados em segunda instância, José Dirceu, João
Genu e cinco empreiteiros da Galvão e Mendes Jr estão (e
continuariam) livres.
AUSÊNCIA DE GILMAR PODE
PROVOCAR PEDIDO DE VISTA

GRANDE PEQUENO AVANÇO
Após 70 anos de proibição, a Arábia Saudita abriu o espaço
aéreo para voo comercial com destino a Israel. Sauditas não
reconhecem Israel como país, mas o voo da Air India é visto
como “grande avanço”.
BRIGA PELA AUDIÊNCIA
Coautor de livros com 9 dos 11 ministros do STF, o jurista
Ives Gandra Martins critica sessões do STF virando programas de TV. Inclusive em relação aos votos, cada vez mais
prolixos para ganhar tempo no vídeo.

A ausência quase certa do ministro Gilmar Mendes no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, dia 4, em
razão de compromisso em Lisboa, fez aumentar as apostas
de pedido de vista de qualquer ministro da “bancada do PT”,
no Supremo Tribunal Federal (STF), para ganhar tempo e
aguardar seu retorno da viagem a Portugal. Os lulistas dão
como certo o voto de Gilmar favorável ao habeas corpus
de Lula.

NÃO CUSTA LEMBRAR...

ALÉM MAR

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou somente para 4
de abril o julgamento do habeas corpus de Lula porque, para
seus ministros, começou nesta sexta (23) o “esticadão” da
Semana Santa. A lei 5.010/66 multiplica para três dias, a partir da quarta, o feriado de Sexta-Feira da Paixão. Segunda
(26) e terça (27) seriam dias de trabalho, mas vai ser difícil
encontrar ministros do STF em Brasília. Até no Brasil.

Entre 3 e 5 de abril, Gilmar Mendes participa do VI Fórum
Jurídico de Lisboa, como coordenador científico. Henrique
Meirelles também irá.
ESTRELAS DO STJ
Participam do VI Forum de Lisboa os ministros do STJ João
Otavio de Noronha, Luiz Felipe Salomão, Marco Aurélio
Bellizze.
MAIS ESTRELAS
Além de Ricardo Villas Bôas Cueva e Mauro Campbell, ministros do STJ, o diretor-geral da OMC, Roberto Azevêdo,
fará palestra no Fórum.
ESTICADÃO NA CÂMARA
A diretoria da Câmara dos Deputados anunciou aos funcionários que não precisam trabalhar no dia 29, véspera da
Sexta-Feira Santa. Ou seja, trabalho só na segunda e na
terça. E na manhã, sem exageros.
PODE ATÉ PLASTIFICAR
Apesar de o STF haver marcado a votação do habeas corpus de Lula para o dia 4, o “salvo conduto” emitido a jato
pela ministra Cármen Lúcia, garante liberdade a ele “até o
julgamento”. Sem data.
CONTE AÍ, LESSA
Políticos de Alagoas aguardam notícias sobre a reação
de Ciro Gomes quando ouvir as explicações do deputado
Ronaldo Lessa (PDT-AL) sobre sua decisão de aliar-se em
Alagoas ao senador Renan Calheiros (MDB), a quem o pré-

Associação de
Pastores de
Orizânia COPLEO!

...a briga por audiência levou muitas emissoras de TV optarem pela baixaria ao vivo, com troca de insultos e até de
sopapos.
EXPLICADO: FERIADÃO DE
10 DIAS DO STF JÁ COMEÇOU

‘É NÓS’ NA LUTA
A semana que vem será de trabalho duro só para os contribuintes que sustentam feriadões e esticadões no funcionalismo público brasileiro.
AGENDAS SECRETAS
O Supremo respondeu que os ministros “não têm o hábito
de informar suas agendas”, livrando-se de informar o paradeiro deles no feriadão.
GILMAR FORA
O ministro Gilmar Mendes não estará no julgamento do habeas corpus de Lula, no dia 4. Até 5 de abril, ele organiza o
seu VI Forum de Lisboa.
JUSTIÇA BARRA ENTREGA DO
SATÉLITE BRASILEIRO AOS EUA
A Justiça do Amazonas suspendeu o contrato sem licitação entre a Telebrás e a americana ViaSat para explorar
100% do SGDC, satélite que custou R$4 bilhões ao Brasil.
O acordo deixava vulneráveis dados do governo, inclusive
militares, conforme esta coluna revelou. A Justiça mandou a
Telebrás cumprir contrato anterior com a Via Direta e Rede
Tiradentes, brasileiras, para operar até 15% do satélite nas
condições oferecidas aos americanos, sob pena de multa
diária de R$1 milhão

Por Devair G. Oliveira

C

OPLEO - Conselho
de Pastores e Líderes
Evangélicos de ORIZÂNIA.
Tem como finalidade ajudar o bem estar social e
cultural da população.
Presidente – Pastor Reinaldo, Igreja Batista
Vice Presidente – pastor
José Bermiro, igreja ASS
Jardim Iris
2º Vice Presidente - pastor
Josué Bonifácio da Igreja
ASS Fonte de Água Viva.
1º Secretário, pastor e advogado Davi
Tesoureiro Presbítero
Oziel Leite
2º Tesoureiro pastor Geraldo, Igreja Tabernáculo.
Construindo uma unidade
para o bem do ide de Jesus
em Orizânia.
Ter como capela a cidade, não a denominação
Aqui muitos esbarram. A
Bíblia é clara em afirmar que
Deus é Deus de cidades, não
de denominações. Nínive,
Babilônia, Jerusalém, Jericó,
Antioquia, Conrinto, Filipos,
Tessalônica. Denominações
existem, tem sua importância histórica, cultural e
espiritual, mas não podem
(nem devem) interferir na
unidade da Igreja de Cristo
em uma determinada cidade
ou jurisdição. Há apenas

uma Igreja de Cristo numa
localidade. E quando esta
Igreja está vivendo em unidade, é a principal força
existente na face da Terra.
Nem a Prefeitura, nem a
OAB, nem a Polícia Militar,
ou qualquer outra autoridade
pode enfrentar demônios que
controlam determinados segmentos sociais de opressão.
Só a unidade da igreja pode
fazer esse enfrentamento. O
evangelismo não pode ser
um trabalho isolado desta
ou daquela denominação,
mas um esforço conjunto.
O mesmo com respeito a
intercessão ou a vóz profética. No poder da unidade
cidades inteiras estão sendo
transformadas.
Submissão em amor, não
hierarquia.
Para que um conselho funcione com certa ordem uma
organização se faz necessária. Daí haverem presidentes,
secretários e tudo mais. Em
oração, todos são iguais perante o Senhor. Não importa
quão grande ou influente
seja a denominação de alguém, ou quantos membros
sua igreja tenha, ou quanto
tempo determinado pastor
está na cidade, ou qual sua
faixa etária ou graduação. O
que importa é que “Cristo é
tudo em todos” e devemos
nos sujeitar uns aos outros
conforme a ordem bíblica.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 053/2018
Pregão Presencial Nº 019/2018
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública
a abertura do Processo Licitatório nº 053/2018, na modalidade Pregão nº 019/2018, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e
suas alterações. Objeto: Contratação de Empresa para
aquisição parcelada de peças dos veículos do modelo
Fiat Ducato Minibus 2012, Microonibus M. Benz 313CDI
Sprinterm, Caminhonete Fiat Touro Freedom MT D4, Ambulância Fiat Doblô 1.4, para a secretaria de Transporte
do Município de Santana do Manhuaçu/MG. Abertura
da Sessão Oficial do Pregão dia 10 de Abril de 2018 às
08h00min. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP:
36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo
telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 23 de
Março de 2018. Joseane Caroline de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.
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OPERAÇÃO “CIDADE LEGAL”
FISCALIZA COMÉRCIOS DE MANHUAÇU
C
omeçou na quinta-feira (22) uma operação conjunta de fiscalização com equipes da
Vigilância Sanitária, fiscais
da Secretaria da Fazenda,
conselheiros tutelares, comissários de menor, policiais
civis, militares e bombeiros
em estabelecimentos comerciais da Baixada e Coqueiro.
O objetivo da Operação
“Cidade Legal” é fiscalizar
a vigência dos alvarás de
funcionamento e as cozinhas
dos estabelecimentos, dando
cumprimento à lei.
A prefeita de Manhuaçu,
Cici Magalhães, afirma que
a operação é fundamental
e visa dar proteção aos comerciantes que pagam o
alvará em dia. “Enquanto
gestora do município, precisamos tomar medidas que
visam preservar a população
e o comércio. Os fiscais e os
agentes da vigilância sanitária estão agindo para dar
tranquilidade e segurança
aos clientes que frequentam
os estabelecimentos do Coqueiro e da Baixada”.
As Polícias Civil e Militar
deram suporte à operação e

também atuaram fiscalizando veículos e transeuntes em
atitude suspeita. Os bombeiros verificou os comércios
para que cumprissem notificações feitas em 2017,
quanto à regularização do
auto de verificação do Corpo
de Bombeiros (AVCB). Já os
conselheiros tutelares e os
comissários de menor verificaram a presença de menores
nos estabelecimentos.
Em função das fiscalizações, foram interditados, até
que resolvam os problemas
encontrados, 12 comércios e
dois churrasquinhos de rua. A
medida atende as solicitações
apresentadas pela comunidade e pelo comércio, que paga
seus impostos em dia. Novas
fiscalizações da operação
“Cidade Legal” vão ser feita
nesta sexta-feira (23).

período diurno. O secretário
de Fazenda, Claudinei Lopes, explica que todos têm o
direito de exercer suas atividades comerciais, de acordo
com o código de posturas do
município de 2017.
“O comércio ambulante tem três funções: fixo,
transportador e o eventual.
A Secretaria da Fazenda, juntamente com a Secretaria de
Trabalho e Desenvolvimento
Social, determina onde os
comércios ambulantes po-

AMBULANTES
A fiscalização teve início
nesta terça-feira (20) e focou
o perímetro da Praça Cinco
de Novembro e rua Amaral
Franco. Houve uma grande
redução no número de ambulantes que atuavam no

NOTA DE REPUDIO

Asilo São Vicente e Apac recebem
equipamentos do Servas

C

omeçou na quinta-feira
(22) uma operação conjunta de fiscalização com
equipes da Vigilância Sanitária,
fiscais da Secretaria da Fazenda, conselheiros tutelares,
comissários de menor, policiais
civis, militares e bombeiros em
estabelecimentos comerciais da
Baixada e Coqueiro. O objetivo
da Operação “Cidade Legal” é
fiscalizar a vigência dos alvarás
de funcionamento e as cozinhas
dos estabelecimentos, dando
cumprimento à lei.
A prefeita de Manhuaçu, Cici
Magalhães, afirma que a operação é fundamental e visa dar
proteção aos comerciantes que
pagam o alvará em dia. “Enquanto gestora do município,
precisamos tomar medidas que
visam preservar a população e o
comércio. Os fiscais e os agentes da vigilância sanitária estão
agindo para dar tranquilidade
e segurança aos clientes que
frequentam os estabelecimentos
do Coqueiro e da Baixada”.
As Polícias Civil e Militar
deram suporte à operação e
também atuaram fiscalizando
veículos e transeuntes em atitude suspeita. Os bombeiros
verificou os comércios para que
cumprissem notificações feitas
em 2017, quanto à regularização do auto de verificação do
Corpo de Bombeiros (AVCB).

Já os conselheiros tutelares e os
comissários de menor verificaram a presença de menores nos
estabelecimentos.
Em função das fiscalizações, foram interditados, até
que resolvam os problemas
encontrados, 12 comércios e
dois churrasquinhos de rua. A
medida atende as solicitações
apresentadas pela comunidade
e pelo comércio, que paga seus
impostos em dia. Novas fiscalizações da operação “Cidade
Legal” vão ser feita nesta sexta-feira (23).
AMBULANTES
A fiscalização teve início
nesta terça-feira (20) e focou
o perímetro da Praça Cinco de
Novembro e rua Amaral Franco. Houve uma grande redução
no número de ambulantes que
atuavam no período diurno. O
secretário de Fazenda, Claudinei Lopes, explica que todos
têm o direito de exercer suas
atividades comerciais, de acordo com o código de posturas do
município de 2017.
“O comércio ambulante tem
três funções: fixo, transportador
e o eventual. A Secretaria da
Fazenda, juntamente com a
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, determina
onde os comércios ambulantes

dem exercer suas atividades,
não podem permanecer por
mais de dois dias no mesmo
local”, explicou Claudinei.
A Secretaria de Fazenda
está de portas abertas para a
regularização dos comércios
com alvarás vencidos ou para
sanar demais irregularidades
apontadas na operação. Para
mais informações, o telefone
é o (33) 3339-2701.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu

podem exercer suas atividades,
não podem permanecer por mais
de dois dias no mesmo local”,
explicou Claudinei. A Secretaria
de Fazenda está de portas abertas
para a regularização dos comércios com alvarás vencidos ou
para sanar demais irregularidades apontadas na operação. Para
mais informações, o telefone é o
(33) 3339-2701.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu

Antes de mais nada é preciso lembrar que a arrecadação e a
economia da cidade de Manhuaçu depende dos empresários sérios
que escolheram essa cidade para empreender, gerar empregos e
logicamente impostos.
Não somos contra a ação hoje (22/03) realizada, contudo,
deveriam ter tido maior compreensão na regularização dos
problemas, que, em muitos casos são detalhes técnicos que não
representam risco para os consumidores. Embora o bairro seja o
ponto mais importante da noite de Manhuaçu, nunca teve ação da
Polícia Civil para investigar nem coibir violência no Coqueiro.
A Prefeitura nunca fez nada pra ajudar o desenvolvimento do
Coqueiro, tudo que ali existe foi construido pelos empreendedores
e moradores, o último que investimento relevante no coqueiro
foi a cerca de 20 anos atrás.
A Prefeitura não deu chance dos comerciantes regularizarem,
e por pequenos detalhes administrativos, mandou fechar os comércios. Importante citar que muitos profissionais alí vivem de
diárias e ontem foram para casa sem seu dinheiro.
A administração municipal em 2018, já sinalizou como pretende tratar os empresários de nossa cidade, aumentou de forma
abusiva as taxas de alvará e IPTU da cidade e praticamente dobrou
a tarifa pelo fornecimento de água.
Nós, os comerciantes registramos de forma respeitosa nosso
sentimento de repúdio pela forma como fomos tratados hoje,
homens e mulheres trabalhadores, expostos a policiais com
armamento pesado em uma fiscalização administrativa sem
qualquer risco aos fiscais.
Onde estavam essas armas quando nosso bairro foi tomado
por marginais?
Comerciantes do Bairro Coqueiro

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Ex Prefeito de São João do Manhuaçu,
JOÃO CAROLINO tem prestação de contas
anual referente ao Exercício de 2015
rejeitadas pelo Tribunal de Contas.

F

oi publicado no
Diário Oficial de
Contas do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais no dia
10/01/2018 – pag.24 parecer final com rejeição
da prestação de contas,
apresentadas pelo então
Prefeito João Carolino
referente ao exercício
de 2015.
Em síntese tratam os
autos da Prestação de
Contas da Prefeitura
Municipal de São João
do Manhuaçu relativa
ao exercício de 2015, à
vista das falhas apontadas pelo órgão técnico,

em seu estudo inicial
de fls. 02 a 30-v, foi
determinada abertura
de vista ao responsável
legal à época, para que
se manifestasse (fls. 32
- frente e verso).
O Sr. João Batista Gomes, Prefeito Municipal,
apresentou justificativas
e documentos, às fls. 35
a 42, submetidos ao reexame técnico acostado
às fls. 45 a 48-v.
O Ministério Público
de Contas manifestou-se pela rejeição das
contas municipais, às fls.
50/55-v.
Constatada a reali-

zação de despesa excedente por fonte de
recurso, evidenciando
o descumprimento do
disposto no artigo 59 da
Lei Federal nº 4.320/64,
nos termos da fundamentação, com fulcro
no art. 45, inciso III, da
Lei Complementar nº
102/2008 c/c art. 240,
inciso III, do Regimento
Interno deste Tribunal,
voto pela emissão de
parecer prévio pela rejeição das contas relativas
ao exercício de 2015,
prestadas pelo Sr. João
Batista Gomes, gestor da
Prefeitura Municipal de

São João do Manhuaçu
à época.
O Tribunal de contas
analisou a defesa apresentada acerca das irregularidades apontadas
no exame e verificou-se que a defesa apresentada pelo Sr João
Carolino não sanou a
impropriedade relativa
à realização de despesas
excedentes no valor de
R$ 2.707.335,48, (dois
milhões, setecentos e
sete mil, trezentos e
trinta e cinco reais e
quarenta e oito centavos) contrariando o art.
59 da Lei Federal nº

4.320/64 razão pela qual
levou a corte do TCE/
MG opinar pela emissão
de parecer pela rejeição
das contas do chefe do
executivo municipal de
São João do Manhuaçu,
exercício de 2015.
Segundo dados do processo no Tribunal de
Contas foi contatado
que a Lei Orçamentaria
Anual autorizava um
percentual superior a
30% do valor orçado
para abrir créditos suplementares. Portanto
este elevado percentual
aproxima-se na prática
de concessão ilimitada

de créditos suplementares, presumindo-se a
falta de planejamento
da municipalidade na
gestão de João Carolino.
Tal procedimento caracteriza desvirtuamento
do orçamento programa
pondo em risco os objetivos e metas governamentais traçados pela
administração pública.
Desta forma a administração do então ex
prefeito João Carolino,
esqueceu contudo que o
planejamento e a transparência são diretrizes
que devem nortear a
gestão publica.
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Prefeita Cici busca ampliação do Minha
Casa, Minha Vida em Manhuaçu

A

Prefeita Cici Magalhães está se empenhando para que
o Programa Minha Casa,
Minha Vida seja ampliado
em Manhuaçu, com a construção de mais moradias
para população, de modo a
atender também às famílias
que possuem rendimento
total mensal entre 02 e 05
salários mínimos – o que o
Governo Federal enquadra
como faixa 02.
Para atendimento às famílias com esta faixa salarial,
o Governo Federal lançou
o Minha Casa, Minha Vida
3 (MCMV-Parcerias). Nesta
faixa, é disponibilizado o
financiamento dos apar-

tamentos, com prestações
de baixo valor mensal, em
comparação aos preços praticados no mercado.
Em reuniões recentes em
Brasília (DF) e na COHAB
Minas (Companhia de Habitação de Minas Gerais) a
Prefeita conseguiu avançar
com este trabalho social.
Na manhã desta terça-feira,
20/03, Cici recebeu a visita
do Engenheiro da COHAB
(Companhia de Habitação
de Minas Gerais) e o acompanhou, juntamente com o
Técnico em Agrimensura e
Topografia, Eduardo Ribeiro,
a uma visita no residencial
Clube do Sol, onde estão em
construção 288 unidades para

atendimento às famílias que
se enquadram na faixa 01
(renda mensal total até um
salário mínimo). No local,
o engenheiro procedeu com
uma averiguação inicial de
áreas disponíveis para a construção das novas moradias.
A previsão é de que nos
próximos dias, a Prefeita
Cici Magalhães receba a visita do Presidente da COHAB
Minas, Alessandro Marques,
para a continuidade dos trabalhos visando a consolidação deste importante investimento social na área da
habitação para o município.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

CICI MAGALHÃES PARTICIPA DO DIA DAS MULHERES PRODUTORAS DE CAFÉ

A

prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães,
participou do segundo
dia do Simpósio de Cafeicultura das Matas de Minas
Gerais, que foi dedicado às
mulheres. Durante toda esta
quinta-feira (22), o Parque
de Exposições promoveu
atividades voltadas ao reconhecimento e valorização da
mulher no plantio e gestão
do café.
Pela manhã, elas participaram da palestra “Mulheres do Café no Brasil. Elas
existem e trabalham muito”,
ministrada pela jornalista,
empreendedora e ex-vice-presidente IWCA Global,
Josiane Macieira Cotrim.

Antes, a prefeita Cici Magalhães parabenizou a organização do Simpósio pela
abertura ao empoderamento
feminino no cenário cafeeiro.
“É muito gratificante ver
essa sala cheia de mulheres
empoderadas, que querem
crescer como gestoras do
nosso café. Sou neta de cafeicultores, filha de cafeicultores e sou casada com um
cafeicultor, ou seja, minha
família sabe muito bem o
valor que o café tem para a
nossa região. Sabemos também o valor da mulher dentro
deste negócio. Com este
espaço sendo cedido dentro
do Simpósio, temos certeza
de que iremos crescer muito

e poderemos contribuir cada
vez melhor para melhorar a
qualidade e quantidade do
café das Matas de Minas”,
avaliou a prefeita de Manhuaçu Cici Magalhães.
Muito elogiado pelo trabalho
realizado afrente da Secretaria
Municipal de Agricultura,
Indústria e Comércio, Flânio
Alves agradeceu a confiança
dada pela prefeita Cici Magalhães e enalteceu a equipe de
trabalho. “Estamos fazendo o
nosso melhor para fortalecer
toda a agricultura, principalmente a familiar. Sabemos
da importância do café para a
nossa região e vamos continuar
trabalhando para melhorar a
prestação de serviço”.

DIA DE CAMPO
23 de março - Sexta-feira
08h30min - DIA DE
CAMPO HERINGER

Fazenda Esperança – Laranja da Terra / Iúna ES
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu

Máquinas da prefeitura de Manhumirim em terreno particular

M

anhumirim / Durandé : Máquina da
Prefeitura de Manhumirim executam trabalhos
em terreno de Familiar de
vereador do Município de
Durandé .
Há anos, Manhumirim (em
MG) ouve falar que políticos
são ou já foram beneficiados
com máquinas e servidores
públicos da Prefeitura executando obras particulares em

sítios, terrenos ou lotes desses
representantes do povo. Apesar das evidências, na maioria
das vezes, tais acusações
existiram somente no mundo
das especulações.
Contudo, na manhã desta
sábado (17), fotos foram tiradas de uma retroescavadeira
da Prefeitura de Manhumirim
preparando o terreno em
propriedade da família do vereador Frederico Franco (PP),

cabo eleitoral de primeira ordem do atual Gestor Professor
Luciano Machado (DEM). A
máquinas estava sendo comandadas por dois servidores
públicos municipais.
Salvo em caso de emergência, sabe-se que o município
pode responder por improbidade administrativa caso
venha a usar maquinário e
funcionários públicos para
atuarem em espaços particu-

lares – beneficiando o dono
do terreno.
Todavia, o fato ganha dimensão bem maior perante
a opinião pública quando o
beneficiado é um vereador.
Vereadores oposição denunciarão o caso ao Ministério Público.
A denúncia chegou ao
nosso jornal através do ex-vereador e ex-presidente da
Câmara, Dário Veiga, que

segundo nos informou que
as fontes das informações
ligadas ao atual presidente
da Câmara Municipal. Nossa
redação está aberta para os
demais interessados
Veja o que diz a Lei Federal
n.° 8.429/92 (de improbidade
administrativa)
Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer
agente público, servidor ou
não, contra a administração

direta, indireta ou fundacional
de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de
Território, de empresa incorporada ao patrimônio público
ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja
concorrido ou concorra com
mais de cinquenta por cento
do patrimônio ou da receita
anual, serão punidos na forma
desta lei.
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Casal de idosos é agredido a pauladas em
casa; mulher morre e marido está grave
U
Dois jovens morrem em
m violento homicídio chocou a comunidade do córrego
Vista Alegre, na zona rural
do distrito de Ribeirão São
Domingos, em Santa Margarida, na madrugada de
sexta para sábado, 24/03.
O filho do casal chegou à
propriedade pela manhã. Ao
entrar em casa, encontrou
o pai inconsciente caído
no chão da sala com vários

ferimentos a pauladas e
respirando com dificuldade.
Francisco Anastácio de Carvalho, 80 anos, foi socorrido
para o hospital de Santa
Margarida e depois transferido em estado gravíssimo
para um hospital em Ponte
Nova.
A companheira dele, Terezinha Maria de Carvalho, foi
encontrada morta a pauladas
ainda deitada na cama do

casal. Dois pedaços de pau
utilizados para agredir o
casal de aposentados foram
apreendidos.
Terezinha encontrava-se
deitada na cama do quarto
com ferimentos na cabeça e
sem sinais vitais.
A Polícia Militar fez contato com familiares e conhecidos e ninguém soube
repassar informações sobre
autoria ou motivação do

crime.
A princípio, não foi subtraído bem algum das vítimas e no local não houve
arrombamentos, sendo que
as duas portas da entrada
principal estavam abertas.
No interior da residência,
foi localizada a quantia de
seis mil reais em dinheiro, guardados em diversos
pontos.
Carlos Henrique Cruz

Miliar e o Comissariado
de Menores de Manhuaçu
montaram uma operação na
noite da última sexta-feira
(16/03), no centro da cidade,
onde ocorria a Feira Gastronômica.
Um ônibus da Polícia Militar foi empregado na operação e cerca de 40 adolescentes foram encaminhados
ao pátio da delegacia de

Manhuaçu, onde aguardaram
os pais ou responsáveis.
De acordo com a portaria
expedida pelo juiz, após
serem notificados, os pais
ou responsáveis pelo menor
precisam buscá-los sob pena
de serem acusados pelo crime de abandono de incapaz.
Alguns pais ficaram revoltados com o fato de terem
que buscar o filho na dele-

gacia. Mas a grande maioria
elogiou o trabalho da PM e
dos Comissários de Menores, segundo apurado pelo
site Tribuna do Leste.
Outras operações vão
acontecer no decorrer dos
próximos dias não só em
Manhuaçu, mas nos demais
municípios que compõem a
Comarca de Manhuaçu.

zaram diversas operações de
combate à caça e captura de
animais silvestres.
As operações foram centralizadas nos municípios de
Espera Feliz, Alto Jequitibá,

Manhumirim e Martins Soares.
Durante um mês de operações os militares obtiveram os
seguintes resultados:
12 REDS,

colisão na BR-116 em
Ubaporanga

Justiça proíbe permanência de menores de 18 anos
depois das 23h: A medida judicial gerou debate.

A

medida judicial gerou
debate entre famílias. O juiz de direito
da Comarca de Manhuaçu,
MM Dr. Marco Antônio
Silva assinou uma portaria
que proíbe a permanência de
menores de 18 anos sem os
pais ou responsáveis nas ruas
de Manhuaçu após 23 horas.
Para fazer cumprir a determinação judicial, a Polícia

Tráfico de animais em Espera Feliz,
Alto Jequitibá e Manhumirim

I

ncomodados com as diversas denúncias de tráfico de animais silvestres
na região, os militares de
Alto Caparaó resolveram dar
uma resposta repressiva, por
isso o Comandante do 2° Gp
MAmb, 1° Sgt PM Júlio Alves, determinou que a equipe
do 3° Sgt Ladsmar, Cb Werneck e Cb Cerqueira focassem
na repressão qualificada desse
delito, que segundo a ONU é
uma das atividades criminosas
mais lucrativa do planeta, só
perdendo para o tráfico de
drogas e de armas.
Nesse sentido os militares
se inteiraram da legislação,
principalmente da IN 10/2011
- IBAMA e 9.605/98 e reali-

R$ 231.896,27 de multas,
09 presos,
81 pássaros, apreendidos.
Equipe: Sgt Ladsmar, Cb
Werneck e Cb Cerqueira.

O

acidente com duas vítimas fatais foi registado
na BR 116, no km 517,
em Ubaporanga, na noite deste
último sábado. Dois jovens
morreram na hora. Eles estavam em um veículo Focus
Titanium de cor branca, placas
de Santa Rita de Minas. Os
corpos do motorista Clarck
Paiva Xavier Dutra, de 21 anos
e do carona Silmo Rodrigues
da Silva Júnior de 20 anos,
foram encaminhados ao IML
de Caratinga.
O acidente envolveu três
veículos, sendo um Focus, uma
BMW e um ônibus da empresa
Novo Horizonte, que fazia a
linha São Paulo a Caetité, na
Bahia. No coletivo estavam
13 passageiros. Uma senhora
chegou a se queixar de dores pelo corpo, mas recusou

atendimento. O motorista do
ônibus, Alexandre de Araújo
Santos , precisou ser retirado
da ferragens pela equipe dos
bombeiros militares. A vítima
sofreu uma fratura exposta na
perna esquerda.
O motorista da BMW, placas
de Ipatinga, Jhony Aveland
Gomes Filho, de 32 anos, não
se feriu.
A PRF esteve no local apurando as circunstâncias do acidente. Um passageiro do ônibus
relatou ao jornalismo do SC que
o Focus bateu de frente com o
ônibus e, na sequência, houve a
colisão com a BMW. O ônibus
parou em meio ao matagal no
acostamento da pista. As causas
da colisão estão sendo apuradas
pelas autoridades competentes.
A perícia técnica da Polícia
Civil esteve no local.

PM recupera materiais
furtados em igreja

N

o dia 19/03, a Polícia
militar apreendeu duas
botijas de gás, um vidro
de cola e um rolo de sacos para
embalar lixo que haviam sido
furtados nas dependências de
uma igreja situada no Córrego
Carvalhinho, zona rural de
Lajinha.
Os policiais receberam informação sobre dois indivíduos que
estavam transitando pela estrada
empurrando um carrinho de mão

com duas botijas de gás cobertas
por um lençol.
Imediatamente a equipe policial deslocou até o local informado e viram dois indivíduos
correndo em direção a um cafezal, abandonando o carrinho
de mão na estrada com todos os
materiais furtados dentro dele.
Foi constatado que os objetos
haviam sido retirados da igreja.
Os autores estão sendo rastreados pela Polícia Militar.
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Construção do ginásio poliesportivo
de Realeza segue a todo vapor

U

ma obra muito aguardada pela comunidade de Realeza, distrito de Manhuaçu, segue
a todo vapor. Com ordem
de serviço assinada pela
prefeita Cici Magalhães,
a construção do ginásio
poliesportivo prossegue
em ritmo dinâmico, sob a
coordenação do diretor de
Obras, Jânio Sérvio Mendes
“Catinga”.
“Para nós, é motivo de
muito orgulho dar sequência
a esta importante obra. Estamos dando um passo muito
especial para incentivar a
prática de esportes em Realeza. Sabemos e entendemos
que as atividades físicas
fazem bem para o corpo,
mente e, principalmente, é
um fator socializador fundamental”, comentou a prefeita Cici Magalhães.
Os recursos para a obra,
na ordem de pouco mais de
R$ 620 mil, foram viabilizados a partir de emenda
parlamentar do deputado
João Magalhães junto ao
Ministério do Esporte, do
Governo Federal.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu
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Promoção do Médico Chinês
Um médico chinês não consegue encontrar um
emprego em hospitais no Brasil, então ele abre uma
clínica e coloca uma placa com os dizeres: “Tenha
tratamento por R$ 20. Se não ficar curado, devolvo
R$ 100.”
Um advogado vê a placa, pensa que é uma grande
oportunidade de ganhar R$ 100 e entra na clínica.
Advogado: “Eu perdi o meu sentido do paladar.”
Chinês: “Enfermeira, traga o remédio da caixinha 22 e pingue 3 gotas na boca do paciente.”
Advogado: “Credo, isso é querosene!”
Chinês: “Parabéns, o seu paladar foi restaurado.
Me dê R$ 20.”
O advogado irritado volta depois de alguns dias
para recuperar o seu dinheiro.
Advogado: “Eu perdi minha memória não me
lembro de nada.”.
Chinês: “Enfermeira, traga o remédio da caixinha 22 e pingue 3 gotas na boca do paciente.”
Advogado: “Mas aquilo é o querosene de novo.
Você me deu isso da última vez para restaurar o meu
paladar.”
Chinês: “Parabéns, você recuperou sua memória.
Me dê R$ 20.”
O advogado já fumegante paga o chinês, e volta
uma semana mais tarde determinado a ganhar os R$
100.
Advogado: “Minha visão está muito fraca e eu
não consigo ver nada.”
Chinês: “Bem, eu não tenho nenhum remédio
para isso, sendo assim tome este R$ 100.”
Advogado: “Mas isso aqui é uma nota de R$ 20!”
Chinês: “Parabéns, sua visão foi restaurada. Me
dê R$ 20.”

Médico inexperiente
O bebê acaba de nascer em um hospital e para
confirmar se o garoto está vivo, o doutor ainda sem
nenhuma experiência em partos dá uma palmada
em sua bunda, mas ele não chora, dá a segunda e
nada, dá a terceira e nada. O recém nascido começa
a ficar roxo e o doutor sem saber o que fazer se dirige a uma enfermeira que se aproximava e pergunta:
- O que eu faço para esse bebê chorar?
- Bem, - disse a enfermeira - primeiramente você
poderia parar de segurá-lo pelo pescoço.

PREFEITA CICI MAGALHÃES PRESTIGIA
22º SIMPÓSIO DE CAFEICULTURA

A

prefeita de Manhuaçu, Cici
Magalhães, prestigiou a abertura do 22º Simpósio de Cafeicultura das Matas de Minas, na manhã desta quarta-feira (21). O evento
acontece até o dia 23 e está sendo
realizado no Parque de Exposições
da Ponte da Aldeia. Calcula-se que
durante os três dias, pelo menos 1,6
mil pessoas participarão de debates,
palestras e dia de campo sobre novidades no setor cafeeiro.
A abertura contou os pronunciamentos da prefeita Cici Magalhães,
do deputado federal Mário Heringer;
deputado estadual Bráulio Braz, da
presidente da Aliança Internacional
das Mulheres do Café, Cintia Matos;
do secretário adjunto de Agricultura
do Estado de Minas Gerais, Amarildo Kalil; do presidente da ACIAM
e organizador do evento, Silvério
Afonso; e do secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais,
Pedro Leitão.
A prefeita esteve acompanhada do
esposo e presidente da Associação
de Cafés Especiais de Minas Gerais
(SCAMG), Alexandre Leitão; do
vice-prefeito de Manhuaçu, Renato
da Banca; do secretário de Agricultura de Manhuaçu, Flânio Alves; e
demais secretários municipais.
INOVAÇÃO E PROSPERIDADE
PARA O CAFÉ: A prefeita elogiou

toda a estrutura do 22º Simpósio de
Cafeicultura das Matas de Minas e
disse que o evento é importante para
incentivar melhorias na qualidade
e quantidade de café produzido em
Manhuaçu e região. “Ainda assim,
não deixamos de incentivar diferentes culturas, através da agricultura
familiar, e valorizamos cada vez
mais a participação da mulher neste
cenário”.
Cici também comemorou o anúncio feito pelo secretário de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leitão, que citou os
esforços da prefeita e do deputado
estadual João Magalhães, junto ao
Governo do Estado, para trazer para
o município e iniciar as obras do
Mercado Municipal do Produtor.
“Vamos sentar com as entidades
de classe para entender um melhor
modelo que atenda o nosso produtor
de Manhuaçu. Queremos criar um
circuito turístico, principalmente voltado para os cafeicultores e os nossos
produtos. Acreditamos que em até
60 dias, teremos tudo assinado para
dar início à licitação desta obra, que
deve estar orçada no valor de R$ 1
milhão. Agradecemos ao governador
de Minas Gerais, Fernando Pimentel,
ao deputado estadual João Magalhães
e ao secretário Pedro Leitão”, comemorou a prefeita.

sete erros

SABEDORIA
Um dia você vai acordar e não haverá mais tempo para
fazer as coisas que você sempre quis. Faça-as agora.
(Paulo Coelho)
--------------------------------------------------Nunca é tarde demais para ser aquilo que sempre se
desejou ser. (George Eliot)
-------------------------------------------------------Aquele que tentou e não conseguiu é superior àquele
que não tentou.
----------------------------------------------------------------O sábio explora o novo, enquanto o medíocre reclama
do velho.
----------------------------------------------------------------O destino decide quem entra na sua vida. Suas atitudes
decidem quem fica.
-------------------------------------------------------------

DICAS
PLANTAS
UMIDADE – Você sabia que a falta de umidade nas plantas é responsável pela redução de
produção, e concorre diretamente para a queda
dos frutos?
SOLOS – Os solos são classificados em: argilosos, arenosos ou mistos, de acordo com a
permeabilidade, ou seja, a maior ou menor facilidade com que o ar e a água penetram nele. Boa
parte das culturas requer um meio termo entre
os dois, um solo fofo e arejado, que proporciona
melhores condições de germinação e crescimento da planta.
FRUTOS - Quando uma fruteira carrega em
demasia não poderá manter os frutos a uma só
vez, daí se origina a eliminação de grande número deles. Essa queda denomina-se desbaste
natural.

CURIOSIDADES
FUTEBOL – Foi em 1895 que se disputou
a primeira partida oficial de futebol no Brasil, há 122 anos. Na oportunidade, São Paulo Railway, primeira estrada de ferro paulista, o time de Charles Miller, considerado
por muitos como o precursor do esporte em
terras brasileiras e a equipe da Companhia
de Gás, se enfrentaram em um campo na
Várzea do Carmo. O confronto terminou
com a vitória dos ferroviários por 4 a 2.
NEGROS – Inicialmente apenas apenas
brancos podiam praticar o esporte no Brasil
de forma profissional. Por isso grande parte
dos primeiros clubes brasileiros foram fun-

dados por estrangeiros. Os negros só começaram a ser aceitos em times brasileiros
na década de 1920, tendo o Vasco da Gama
como a agremiação pioneira.
RADIOFONIA – O cientista que propiciou
o advento da radiofonia morreu na miséria.
Heinrinch Hertz, o cientista alemão que
descobriu a propagação através das ondas
eletromagnéticas e propiciou o advento da
radiofonia, morreu na miséria. Idealista,
não quis ou não soube enriquecer com sua
descoberta. Quando morreu, morava em um
casebre e seu sepultamento foi custeado
por uma subscrição popular.

Em breve discurso, Pedro
Leitão anunciou que será
realizada uma Missão com os
produtores de café mineiros
para a China e já garantiu a
inserção das Matas de Minas
nessa apresentação ao mercado chinês.
O secretário ainda informou que o Mapeamento do
Parque Cafeeiro do estado

foi concluído. “Fico muito
feliz pelo trabalho que desenvolvemos e que é inédito no
mundo, de vanguarda, e irá
gerar muito conhecimento
sobre as lavouras de café
localizadas no estado”.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu
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Demi Lovato fala sobre suicídio
em entrevista reveladora
Depois de lançar um documentário
incrível falando sobre a sua vida, Demi
Lovato abriu o jogo novamente sobre
momentos complicados que já viveu. Em
entrevista ao ET, Demi Lovato fala sobre
suicídio e sobre a morte.
“A primeira vez que fui suicida foi
aos sete anos, e eu tinha fascinação pela
morte”, contou a cantora. “E não sei se
vou falar sobre isso algum dia. Mas, aos
sete anos, eu sabia que, se tirasse minha
própria vida, aquela dor se encerraria.
Foi esse pensamento que retornou quando sofri com bullying,
e voltou diversas vezes quando estava lidando com depressão e
bipolaridade”.
Demi, que já falou várias vezes abertamente sobre seus problemas de saúde, revelou que sua própria mãe tinha medo de um dia
encontrá-la morta. Confira o relato:
“Se eu pudesse falar algo para quem está pensando em tirar sua
própria vida, seria para compartilhar com os outros. Não segure
para você, não se isole. Chegue às pessoas, sejam amigos íntimos, família… Se você sente como se não tivesse ninguém, olhe
para dentro de você mesmo e tente encontrar essa resiliência. A
vida de toda pessoa neste planeta vale a pena”, inspirou Demi.
Essa entrevista veio em um momento feliz para Demi. É que
no último dia 15, ela comemorou seis anos de sobriedade depois de ser considerada alcoólatra. Ela, que é um exemplo de
superação para todo mundo que já passou por problemas assim,
continua nos inspirando a nos tornar uma versão melhor de nós
mesmos sempre, né? Lindíssima!

Silvio Santos desembolsa fortuna para
enxovais dos netos
Silvio Santos tem
desembolsado uma
boa quantia para
comprar o enxoval
de seus netos recém-nascidos.
O avô coruja, que
está nos Estados Unidos com Íris Abravanel, fez as compras
por lá. Embora milionária, a família Abravanel é econômica e
preferiu comprar a maioria das roupinhas em Orlando, já que o
preço desse tipo de produto é abusivo, segundo colunista Ricardo
Feltrin.
Vale lembrar que nos últimos meses, três das filhas do Homem
do Baú tiveram bebês: em novembro Daniela teve Lucas. Um mês
depois foi a vez de Rebeca (a caçula) ter Nina (a netinha nº10).
O dono do SBT deve voltar ao trabalho apenas em meados ou
fim de maio.
Mesmo assim até lá todos os seus programas serão inéditos, pois
o apresentador passou o primeiro trimestre gravando algumas edições.

Filha de Claudia Raia e Celulari é
comparada a Marina Ruy Barbosa
Filha de Claudia Raia e Edson Celulari, Sophia Raia surpreendeu os seguidores do Instagram em foto compartilhada
pela mãe na sexta (25). Com
15 anos de idade, a jovem chamou atenção e foi comparada
a outra atriz: Marina Ruy Barbosa.
“É a Marina Ruy Barbosa de cabelos pretos”, disse uma fã. Juliana Paes e Mariana Ximenes também fizeram elogios à beleza
de Sopha.

Justin Bieber se envolve
em acidente de carro,
saiba mais!
Justin Bieber teve uma sexta-feira
agitada, dia 23. O cantor se envolveu
em um acidente de carro, de acordo
com o TMZ. Felizmente, ninguém se
machucou quando uma Range Rover
bateu na traseira de seu G-Class.
Policiais apenas observaram en-

quanto Bieber e o motorista do outro carro trocavam seus números de telefone para que possam resolver os danos causados nos
veículos.
Embora ele estivesse sozinho, mais cedo no mesmo dia, a irmã
da namorada de um de seus melhores amigos, Patrick Schwarzenegger, Baskin Champion, a loira da foto abaixo, foi vista saindo
da casa de Justin.

Myrian Rios se declara para Roberto
Carlos quase 30 anos após separação:
- Único amor da minha vida

11

pesar que não voltaríamos a conversar."
E continuou: "Apesar do sono profundo, sua alma ainda estava
ali e ela encontrou um outro caminho pra se comunicar comigo.
Sua pressão arterial estava muito baixa, mas ela subia um pouco
quando eu segurava sua mão. Foi através da máquina que monitorava sua pressão que eu entendi, literalmente, a linguagem do
coração".
Malga Di Paula e Chico Anysio, vale lembrar, estiveram casados entre 2001 e 2012 – ano de sua morte causada por uma síndrome de disfunção múltipla de órgãos. Já em 2013, a famosa assumiu
um romance com o empresário João Felipe Batista.

Netinho vence na Justiça
processo movido por médico

Myrian Rios e Roberto Carlos
foram casados por nove anos e
se separaram em 1989, mas ainda
hoje ela guarda com carinho as recordações do relacionamento que
teve com o rei. É o que ela confessou em entrevista recente, segundo o jornal Extra.
A atriz relembrou o começo
do namoro e o casamento com o
cantor, e não poupou elogios ao ex
marido:
- Conheci o Roberto com 16 anos, muito menina, e me separei aos 30. Ele me ensinou tanta coisa. É romântico, engraçado,
acorda rindo. Eu tinha um mau humor danado e com ele aprendi a
acordar de bom humor.
Myrian contou que a diferença de 17 anos entre eles começou a
incomodar seus amigos mais próximos:
- Eles diziam: amiga, você é tão nova, aproveita sua vida. Roberto não sai, não vai ao cinema. E aquilo começou a mexer comigo. Essa coisa de viver, viajar...
Ela ainda surpreendeu ao se declarar para Roberto e disse que o
ainda considera como o único amor de sua vida:
- Sou cristã, católica de verdade, e se nossa separação foi permitida, com ele, o único amor da minha vida, é porque tinha que
ser, para eu amadurecer, aprender, educar e criar meus filhos com
valores.

Netinho venceu um processo movido
pelo médico Mohamad Barakat, aberto em
2016. Na época, o profissional entrou com
a ação por calúnia e danos morais, após
o cantor ter afirmado que lhe foram receitados anabolizantes para o tratamento de
uma Varicocele – veia nos testículos que
pode causar infertilidade.
De acordo com o "Na Telinha", por
decisão do juiz Manuel Eduardo Pedroso
Barros, da 9ª Vara Cível de Brasília (DF), o artista não precisará
mais pagar nenhuma indenização ao doutor.
"Não havendo ato ilícito por parte do réu Netinho, que se limitou a divulgar o ocorrido, não se encontram presentes os pressupostos necessários à caracterização do dever de indenizar", diz
trecho do documento.
A deliberação, vale ressaltar, revoga a liminar da juíza Grace
Correa Pereira feita em agosto de 2016, que proibia o músico de
falar sobre o assunto sem ter provas concretas.
A substância, ao que afirma o Netinho, teria lhe provocado diversos problemas de saúde e três AVCs (Acidente Vascular Cerebral).
Os advogados de Mohamad Barakat, porém, devem recorrer da
decisão.

Filha de Michael Jackson apresenta
namorada ao padrinho

Aos 56 anos, morre Miranda, jurado do
programa "Ídolos"

Paris Jackson, filha de
Michael Jackson, apresentou sua nova namorada, a modelo e atriz Cara
Delevingne, para seu padrinho, Macaulay Culkin.
A jovem, que foi flagrada em meio a beijos e
abraços com a celebridade britânica na saída de
um restaurante em Los
Angeles, nos Estados
Unidos, estava também
na companhia do ator, segundo a revista “Monet”.
Nos flagrantes feitos pelos paparazzi, além dos beijos, as duas
ainda dançaram uma senta no colo da outra.
A troca de afeto e carinho público entre o mais novo casal concretizou os rumores sobre o suposto romance entre as duas celebridades. Ao longo das últimas semanas, uma foi presente constante
nas redes sociais da outra.
Hoje aos 19 anos, Paris é bastante próxima de seu padrinho.
Mesmo após a morte do pai, os dois deram continuidade à amizade
entre o ator e o músico.

O produtor musical, Carlos Eduardo Miranda, mais conhecido pelo seu
último nome, faleceu aos 56 anos na
quinta-feira (22) após um mal súbito. De
acordo com o TV Fama, da RedeTV! Ele
estava em casa, em São Paulo, com a esposa e com a filha quando passou mal.
Arnaldo Sacomani, amigo íntimo da
família, confirmou a informação ao programa de celebridades.
Miranda ficou conhecido pelo público por ser jurado de vários programas de calouro, entre eles, como
“Ídolos”, “Astros” e “Qual é o Seu Talento?”.
Ele foi responsável por lançar bandas famosas como Raimundos,
Skank e O Rappa.

Viúva de Chico Anysio declara: "Amor
não acaba com a morte"
Malga Di Paula fez uma homenagem
para lá de emocionante ao falecido marido, Chico Anysio, no Instagram, nesta
sexta-feira (23). A empresária publicou
um texto para lembrar os 6 anos da
morte do veterano.
"Com gratidão e um profundo respeito, quero lhe fazer esta homenagem
singela, postando uma foto de nós dois
juntos. Uma lembrança de que o amor
nunca acaba com a morte, ele apenas
se transforma e, ao se transformar, toca em nossas almas de uma
forma que elas, apenas elas conseguem compreender", escreveu
na postagem.
Em outro trecho, a morena relembrou seus últimos momentos
ao lado do amado. "Ontem, no final do dia, eu estava olhando em
direção ao horizonte próximo e lembrando que há exatos 6 anos,
também ao anoitecer, eu estava no CTI, ao lado da sua cama, Chico. Há dois dias você não falava e eu já sentia com um profundo

Zilu Camargo curte baile de máscaras
com o namorado
Zilu Camargo ganhou
a companhia de Marco
Augusto Ruggiero em
uma festa realizada na
clínica Dermalux, em
Alphaville, São Paulo,
na noite de quinta-feira
(22). Assumidos desde o
início de março, o casal
marcou presença no baile
de máscaras promovido
pela proprietária do estabelecimento, Juliana Cassorielo. Usando um vestido longo rendado,
da designer Adriana Ambrosi, a empresária se declarou para o namorado no Instagram e o chamou de "meu príncipe", enquanto ele
publicou uma foto a carregando no colo e exaltou o momento: "Tem
coisas na vida que não tem preço! Viva cada momento, ele é único e
não voltará, porque a vida meu amigo, é agora!". Recentemente, os
dois curtiram juntos o show de Wesley Safadão.

Pabllo Vittar recua e desmente namoro:
"Amigo muito querido"
Após chamar o jovem Leonardo Portilho de "meu namorado", em
um vídeo publicado nas redes sociais, Pabllo Vittar recuou e afirmou
que continua solteira. Na última quinta-feira (22), a drag usou o Instagram para dizer que o rapaz é apenas seu amigo.
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