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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Atenção Primária em Saúde

PÁG. 10
Objetivo foi levar informações importantes aos colaboradores quanto à Atenção
Primária do município e, principalmente, sobre a situação real do Aedes aegypti

A indignação do povo

PÁG. 03

Distribuição gratuita

Prefeita Cici lança
Programa para iluminar
mais 15 Km de ruas
PÁG. 10

Câmara de Manhuaçu
devolve mais de 1,8 milhões
de reais para a Prefeitura

PÁG. 12
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EDITORIAL

A

A justiça deve
ser para todos

dmiro as pessoas que querem o bem das outras e de seu
país, respeito os pensamentos de cada cidadão, muitos não
entendem ou não querem entender a beleza que é produzir
bons pensamentos, ser verdadeiro, otimistas em relação ao nosso
país, fazer algo em prol da sociedade, dar bom exemplo e contribuir
para o bom entendimento das pessoas.
Que culpa tem uma pessoa que no passado apoiou Lula e votou
no PT, que culpa tem alguém que apoiou Aécio e votou no PSDB ou
outras pessoas que estão sendo investigadas na Lava Jato.
O importante é você a partir do momento em que toma conhecimento que aquela pessoa em que você votou é uma pessoa que
descumpriu a lei e se corrompeu, a
Fale com a redação
partir deste momento para o bem da
contato@jm1.com.br nação, nós não podemos mais concordar
(33)3331-8409
e nem tão pouco defende-la e apoiá-la,
dessa maneira estaremos contribuindo
para a perfeiçoar as instituições partidárias e melhorando o nível das
pessoas que ocupam cargos públicos. Isso é ser honesto e trabalhar
para o bem do país e de sua comunidade, o Brasil espera que cada
cidadão cumpra seu dever.
Infelizmente nossa nação ao sair do regime militar e instituindo a
democracia passando o poder para os presidentes civis, desde então
o país não cresceu o suficiente e começou o aparelhamento do estado
infiltrando nos três poderes pessoas indignas e corruptas que usaram
seus cargos para roubar e desviar dinheiro das mais variadas formas.
No Brasil é quase impossível punir um político, além do corporativismo ele conta com o famoso fórum privilegiado e o poder de
elaborarem leis que o beneficiam, no estado de direito em que se
encontra o Brasil é quase impossível um juiz de primeira instância
condenar um acusado e em segunda instância julgado por três desembargadores, transmitido ao vivo para todo o Brasil, o processo foi
didaticamente comentado com as provas documental e testemunhal,
sendo o réu defendido por vários advogados da mais alta competência profissional e não foi encontrado razão para desqualificar os
juízes julgadores.
Na verdade o que querem é transformar um caso de justiça em
julgamento político. É quase impossível que um juiz de primeira
instância dê uma sentencia errada e na segunda instância três desembargadores confirma e ainda aumenta a pena, para 12 anos e um
mês, sem que tivesse prova suficiente.
Acredito que Lula e seus dirigentes partidários assinaram a sentencia de fim do PT, podem enganar alguns, mas enganar mais de 50%
do povo nunca mais, e digo ainda estes chefes políticos de grandes
agremiações vão ter muita dificuldade para chegar a presidência do
Brasil.
É lamentável ver a grande divisão que o PT com sua ideologia
implantou no Brasil, onde está o amor ao semelhante, quando se
prega o ódio e a desobediência civil, como está sendo pregada pelo
PT que não aceita cumprir a lei, não podemos esperar coisa boa de
pessoas que defendem políticos corruptos investigado e condenado.
Torcemos para que o Brasil volte à normalidade e que todos os
políticos independentes de partidos que se corromperam sejam
investigados e condenados. Precisamos ter dirigentes honestos e
cumpridores das leis, é uma vergonha ver o senador Lindbergh
Farias pregando a desobediência civil, o melhor exemplo é o que
vem das autoridades.

CHARGE

EU LEIO o
Jornal das
Montanhas
Jaqueline
Cardoso Dias Supermercado Paxá
"Leiam o Jornal das
Montanhas, na internet
curtem e compartilhem www.jornaldasmontanhas.com.br
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Atualmente no Brasil, o excesso de peso foi registrado em mais da metade da
população, enquanto a obesidade foi constatada em 18,9%, segundo dados do
sistema de Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por
inquérito telefônico (Vigitel) do Ministério da Saúde. Um relatório divulgado pela
World Obesity Federation revelou que os custos anuais com os problemas de
saúde ocasionados pelo excesso de peso subirão de US$ 16,7 bilhões em 2014
para US$ 34 bilhões em 2025.
O relatório aponta que nos próximos oito anos, a estimativa é de gastos de
US$ 252 bilhões. Ainda se estima que em 2025 existirão 2,4 bilhões de adultos
com sobrepeso e 800 milhões de obesos no mundo.
Com este cenário, os procedimentos bariátricos se tornam opções para o paciente com obesidade, que a partir dos mesmos consegue uma janela terapêutica,
ou seja, emagrecer e permanecer magro por um bom tempo, variando de acordo
com o modelo cirúrgico ou endoscópico utilizado. Mas será que a cirurgia bariátrica
pode ser encarada como um recurso definitivo contra a obesidade?
Acredito que o importante quando se deseja tratar o peso é justamente, não
tratar somente o peso, pois esse é apenas um sintoma do problema. Temos que
discutir a síndrome da obesidade, debatendo suas causas, que acabam por levar
ao ganho de peso. Independente da técnica utilizada para a perda de peso, o
fundamental é abordar a obesidade como síndrome que é, abordando seus fatores
desencadeantes, com boa psicoterapia, reeducação alimentar, incorporando a atividade física no dia a dia, e aceitando a necessidade da mudança de estilo de vida.
É muito comum, que o paciente procure realizar a cirurgia bariátrica pensando
que o procedimento irá resolver seus problemas com o peso e que o mesmo
nunca mais vai precisar se preocupar ou fazer nada a respeito. Recentemente,
se constatou que alterações hormonais podem contribuir para o reganho de peso,
mas sua participação é pequena em vista da relevância de um bom tratamento
multidisciplinar. O tratamento para o emagrecimento deve ser iniciado em uma

consulta, onde se avalia qual o método ideal para cada paciente, seja pelo método
clássico baseado em dieta e atividades físicas; método farmacológico; método
endoscópico; ou método cirúrgico.
Os métodos farmacológicos de emagrecimento embora tentadores, pois,
aparentemente não são invasivos, podem causar um desequilíbrio bioquímico que
dificulta significativamente a fase de estabilização do peso, levando o paciente quase sempre a um efeito sanfona intenso. O ideal seria que o paciente conseguisse
emagrecer somente com o método clássico, com nutrição, e atividades físicas,
mas este se mostra ineficiente na prática, tendo quase sempre como resultado
final o abandono do tratamento após dois ou três meses.
O ser humano moderno é em geral ansioso e anseia por resultados imediatos.
Ao perceber que suas ações não estão surtindo mudanças rápidas, os pacientes
costumam abandonar o tratamento. Observo que neste processo, os procedimentos
bariátricos e endoscópicos (balão intragástrico e a gastroplastia endoscópica),
podem contribuir dando respostas mais palpáveis e impulsionando o tratamento
multidisciplinar, que por sua vez irá assegurar a estabilização do peso.
Na maioria dos casos, os pacientes podem ir para casa no mesmo dia de
ocorrência destes procedimentos. No entanto, os mesmos devem iniciar a alimentação seguindo uma dieta líquida e leve e ainda seguir orientações de uma
equipe multidisciplinar formada por um cirurgião bariátrico, endocrinologista,
psiquiatra, psicólogo, nutricionista e preparador físico, para que um novo estilo
de vida seja adotado.
É recorrente que pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos e não
se preocuparam em fazer um tratamento multidisciplinar adequado, comecem a
engordar novamente e tenham a longo prazo, a recidiva da obesidade. Percebo,
que é de grande importância que a obesidade seja entendida como uma doença
grave e de difícil tratamento, necessitando de controle constante, mesmo em casos
em que o paciente opte pelo tratamento cirúrgico.
Leonardo Salles de Almeida, cirurgião bariátrico e diretor do Instituto
Mineiro de Obesidade (IMO)
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
A indignação do povo
Um momento
em nosso país,
que para todos
os lados que andamos ouvimos
as reclamações
do povo. Vejo
com tristeza os
problemas que
vivemos hoje no
Brasil, sempre
procurei ser um
líder que luta
pelo bem do
povo, mais infelizmente os governantes não nos dão segurança para dias melhores,
cada dia parece pior, devemos lutar em prol da nossa comunidade
e do Brasil.
Como podemos vencer a corrupção, depende das autoridades,
da justiça em julgar e condenar os que descumpre as leis, mas nós
podemos também melhorar bem os nossos políticos sabendo escolher
melhor os nossos representantes.
Às vezes me deparo com alguns momentos pensando em como ser
líder nos dias de hoje com tanta corrupção, diante do quadro político
vergonhoso que vivemos só com mudanças destes políticos que estão
sendo investigados há muito tempo, mas que a justiça nunca chega a
eles, eles estão protegidos pelo Fórum Privilegiado, que neste caso só
poderão ser julgados pelo STF, mas os anos passam e os crimes são
prescritos e os políticos ficam impunes, parece que o STF foi feito
para defender os políticos, que solta criminosos, mas não mandam
prendê-los.

casados que vivem juntos não podem receber o benefício de
forma duplicada.
O Judiciário deveria ser o primeiro a prezar pela “moralidade
administrativa” e pela responsabilidade fiscal. Após a divulgação
de que o juiz Bretas e sua esposa recebem um auxílio-moradia
cada, o professor de ciência política da FGV Cláudio Couto
considerou que o direito defendido pelos magistrados é, na
realidade, um privilégio quando comparado com os direitos de
outros servidores públicos.

Prefeitura recebe mais de
R$ 1.8 milhões de reais
A Câmara Municipal de Manhuaçu devolveu o valor de
1.807.461,40 milhões de reais para a Prefeitura durante reunião, na tarde do dia 2 de fevereiro, no gabinete da Prefeita
Cici Magalhães.
Participaram da reunião o Presidente da câmara, Jorge do
Ibéria e os vereadores Giovanni, Juninho Linhares, José Eugênio,
Vantuil Martins, Cleber da Matinha,Juarez Elói e Elenilton Martins. Além dos vereadores, secretários municipais e funcionários
da prefeitura também prestigiaram a reunião.

A propósito da violência

Temer garante que reforma da
Previdência não atingirá brasileiros
que recebem até R$ 5.645
"Não tenho medo dos venais; é fácil identificá-los.
Não tenho medo dos ambiciosos ou violentos; quase sempre se
destroem.
Tenho medo dos idiotas. O seu poder de causar dano é incomensurável.”

Espera Feliz: Dia do Homem
e da Mulher Presbiteriana

Em meio às discussões sobre a reforma da Previdência, um
dos desafios do governo Federal tem sido rebater argumentos
de quem é contrário às mudanças nas regras para aposentadoria.
Em entrevista à rádio Bandeirantes, nesta semana, o presidente
Michel Temer afirmou que a reforma não vai atingir as pessoas
que recebem o limite máximo estabelecido pelo INSS que é R$
5.645,00.
Os que ganham além desse valor vão ter que fazer uma Previdência complementar. Não significa que eles não se aposentarão
com 30, 33 mil reais. Apenas vão ter que pegar uma parte do
que ganham por mês e depositar em uma conta suplementar para
garantir essa aposentadoria”, explicou o presidente.
.Temer disse ainda que, se o texto da reforma não for aprovado
pelo Congresso Nacional, o setor previdenciário pode falir, o
que acarretaria no fim dos benefícios.“Se nós não concertarmos
a Previdência, daqui a dois, três anos a Previdência não resiste.
Vejam o que aconteceu com o Rio de Janeiro ou o Rio Grande
no Norte. Se a União não socorre, não haveria como pagar os
aposentados. Houve impossibilidade de pagamento”, lembrou.
Entre outros pontos, a reforma da Previdência pretende equiparar os regimes previdenciários dos servidores públicos aos do
INSS. Segundo a equipe econômica do governo Federal, isso vai
acabar com privilégios existentes atualmente no setor.
Na realidade temos muitas distorções no Brasil, onde os poderosos são mais iguais que os outros, podendo quase tudo. A
imoralidade e a desigualdade imperam no Brasil, Existem em
nosso país mais de 17 mil juízes que recebem auxílio moradia
no valor de R$ 4.377,73, mesmo que eles tenham casas próprias,
ainda tem os casados que os dois recebem, mesmo morando juntos. A contestação se baseia numa resolução do CNJ (Conselho
Nacional de Justiça) de 2014. Essa resolução diz que juízes

Ueziler Nacari Ferreira
03/02/2018 - A aconchegante cidade mineira de Espera Feliz,
localizada na vertente ocidental da Serra do Caparaó próximo a
divisa com Espírito Santo que é bem servida pela rodovia que
cruza a cidade levando os turistas que ora vem sentido litoral
outra no sentido o Pico da Bandeira e um complexo turístico que
se forma no entorno do parque, das quais esta cidade compõe
esse mosaico de alternativas. Como os mineiros sempre recebem
bem os seus visitantes, em Espera Feliz não é diferente e todos
que por ali passam ou se hospedem.
Como marca de sua economia, vem sendo introduzido esse fator o turismo. que tem na
altitude e no seu clima,
ótimas condições não só
para dias quentes de verão, atrair visitantes para
um clima mais ameno
entre um dos melhores
da região do Caparaó,
também a produção de
bons cafés que são frutos de junção de clima
e altitude, fazendo com
que a produçao de café
dessas montanhas seja um dos mais apropriado para o café
mande in exportação.
Nesse clima favorável da Serra do Caparaó que aconteceu ontem no Histórico Templo Presbiteriano, da cidade a comemoração
pelo " Dia do Homem e da Mulher Presbiteriana". Várias carava-

nas das cidades do Sínodo Leste de Minas, estiveram presentes.
Com o tema: " Lideranças de Impacto " a celebração começou as
14:00 e terminou as 19:00. Preletores: Pr Flavio,Igreja de Espera
Espera Feliz, Pr. Santiago, Igreja Cidade Jardim de Manhumirim,
Pr. Paulo da Igreja de Santa Margarida e o Pr.Anderson Satlher,
da 1º igreja Presbiteriana de Manhuaçu. Com uma expressiva
presença das diretorias de SAFs e UPHs, como toda as executivas
das sinodais de SAFs e UPHs. ainda fez presente as este evento
sinodal a Executiva do Sínodo Leste de Minas . Como ressaltou
o Presidente do Sinodo:, Anderson Satlher: "...a presença dos
nossos irmãos , demonstra que o trabalho em nossas sinodais está
vivo..." , ressaltou também a importância deste ano para IPB,
pois acontecerão os congressos sinodais nas diversas sociedades,
bem como o já ocorrido da mocidade e que acontecerá neste ano
o Supremo Concílio . Momento em que a igreja Presbiteriana
do Brasil reúne-se para tomar decisões importantes na vida da
Igreja. Conclamou a todos, em nossas igrejas a orarem por estes
eventos e congressos.
'

Vigilância Ambiental apresenta
resultado do LIRA na cidade

A coordenação da
Vigilância Ambiental
apresentou o último
Levantamento de Índice
Rápido para Aedes aegypti (LIRAa) realizado
em Manhuaçu - cidade
e distritos - nos últimos
dias. A reunião contou
com a participação da
Secretária Municipal de Saúde, Karina Gama; Conselho Municipal
de Saúde; Secretaria Municipal de Educação; Corpo de Bombeiros;
FACIG; Faculdade do Futuro e Hospital César Leite.
O levantamento revelou que há alto risco para epidemia no município com IIP (Índice de Infestação Predial) de 5,9%. O índice é
considerado preocupante pelo Setor. A secretária de Saúde pontua
que todas as ações serão realizadas para que a população não sofra
com o Aedes. ‘Para isso, o trabalho conjunto será fundamental para
alcançarmos nosso objetivo’, afirmou.
Também foi apresentado o Levantamento do Índice de Infestação
Predial (IIP) do município para Aedes albopictus registrado em 1,7%
e, o Índice de Breateau (IB) do município para Aedes albopictus de
1,8%. Os dados apontam uma estimativa de recipientes encontrados
com larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor e doenças como
a dengue, a chikungunya, zika vírus e a febre amarela urbana.
O levantamento indica que a região central da cidade apresentou
número alarmante, sendo que os agentes depararam com depósitos
de água com nível elevado. Os bairros que compreendem essa área
são todos bem localizados. As equipes de controle fizeram um ‘pente
fino’ para que cada residência fique catalogada e o morador ciente
do problema. Os objetos mais comuns encontrados foram: pneus,
garrafa PET e lixo acumulado, considerados locais propícios para
o criadouro de Aedes aegypti.
A coordenadora do setor de Vigilância Ambiental do município,
Emilce Estanislau, ressalta que a preocupação é maior no distrito
de Vilanova, onde existe concentração maior de lixo. No Córrego
Boa Vista (Pampulha), o Índice de Infestação Predial teve aumento
considerável do foco.
Emilce Estanislau explicou também que, em parte, esse aumento
no índice acontece por causa da variação do tempo, já que em janeiro
são registradas altas temperaturas e constantes chuvas propícias para
a proliferação do mosquito transmissor. ‘Esse reflexo é a falta de
cuidado das pessoas, que precisam ficar antenadas. Água parada e
caixas sem proteção são coisas que a população tem conhecimento,
mas, infelizmente não colocam em prática’, relata a coordenadora
da Vigilância Ambiental.
Com a reativação do Comitê de Combate ao Aedes, a participação das entidades será por demais importante para executar as
ações e a conscientização das pessoas quanto à eliminação do foco
do mosquito. Estes representantes abraçaram a iniciativa, para as
ações junto à comunidade. Os agentes de Saúde também estão sendo
capacitados para desencadear o trabalho nos bairros.
Emilce Estanislau ressalta a importância da colaboração de todos
os moradores, de modo a executar as ações preventivas, principalmente no período chuvoso e propício para a eclosão dos óvulos do
mosquito. ‘Só assim teremos dias tranquilos, diminuição dos focos
e a certeza da eliminação do Aedes’, conclui Emilce Estanislau.
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"é muito cedo, a campanha será de resistência"
O tucano Geraldo Alckmin precisa se atualizar para encarar a difícil campanha presidencial. Ao comentar pesquisa Datafolha,
que o coloca em posição modesta (de 3º a 5º), recorreu ao velho chavão de pré-candidatos em má situaçã

JUSTIÇA TEM TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO

Já os 51% que “não acreditam na prisão” de Lula devem se
surpreender (muito) em breve.

Os 20.633 integrantes do Poder Judiciário recebem um total
geral de R$10,57 bilhões em rendimentos, mas pagam apenas R$1,28 bilhão de Imposto de Renda, ou sejam, 12%,
percentual considerado muito baixo. Eles são destinatários
de R$6,5 bilhões em rendimentos tributáveis, além R$1,06
bilhão de “tributação exclusiva”, segundo dados que constam do relatório Grandes Números, da Receita Federal.

NOVAS COMISSÕES

PRIVILÉGIO

A Câmara tem 25 comissões permanentes que terão troca
de comando este mês. O princípio da proporcionalidade partidária define as comissões, cujos membros são indicados
pelos líderes.
OTIMISMO EM ALTA

Pela renda acrescida ao subsídio, integrante da Judiciário
paga bem menos impostos do que os trabalhadores da iniciativa privada.

A queda das demissões em relação a anos anteriores e a
recuperação de outros setores levou o índice de confiança
dos empresários da construção civil a subir 1,9% em relação
ao início do ano passado.

BELA ISENÇÃO

CHEGOU CHEGANDO

Também são beneficiados, segundo a Receita, com isenção
tributária de R$2,96 bilhões em rendimentos como o auxílio-moradia e diárias.

Nem bem o Judiciário voltou do recesso e uma van, de placa
JIG-1082 a serviço do STF, foi vista circulando em um bairro
residencial de Brasília, no horário do almoço, a 15 km de
distância da Suprema Corte.

SE NÃO HÁ ‘SUB-PISO’...
O ex-presidente do STF Carlos Ayres Britto é rigoroso: “assim como não há ‘sub-piso salarial’, não pode haver ‘sobre-teto’ ou extra-teto”.
PAÍS RICO É ASSIM
Ayres Britto foi contra auxílio-moradia para juízes, mas o colega Luiz Fux pediu vista e perdeu-se o controle: até agora,
R$1 bilhão por ano.
COM LULA FORA, 54% DOS PETISTAS QUEREM DILMA
Enquete realizada pelo site Diário do Poder identificou que
a ex-presidente cassada Dilma Rousseff é a preferida por
54% dos eleitores petistas para substituir Lula como candidata a presidente do Partido dos Trabalhadores, em outubro. O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad ficou em
segundo com 25% dos votos do levantamento. Os resultados incluem apenas os quatro principais nomes para o PT.
TARSO GENRO
O ex-ministro petista e ex-governador do Rio Grande do Sul
Tarso Genro aparece em terceiro, com 11%.
JAQUES WAGNER
O ex-ministro petista e ex-governador da Bahia Jaques
Wagner é o menos votado, mas ainda assim tem 10% da
preferência petista.
INTERNET NÃO PERDOA
Entre os nomes por leitores para o PT substituir Lula em
outubro, o mais citado foi “Ninguém”. Até José Genoino foi
lembrado.
PLACA DE ‘SAÍDA’
Estudo da Cambridge Analytic Ponte com 1,2 mil eleitores
brasileiros, indagou: “Você prefere um presidente que nos
diga o tamanho da crise ou como sair da crise?” Como sair
da encrenca é a opção de 58,8%.
NOVA META PARA TEMER
Dez anos mais novo, o presidente Michel Temer se cuida,
faz exercício, alimenta-se corretamente, mas transformou
em meta chegar à idade de Silvio Santos, 87 anos, com a
mesma vitalidade. Está impressionado.
JUS ESPERNIANDI
Condenado por corrupção, Lula aderiu ao famoso jus esperniandi (falsa expressão em latim no âmbito do Direito que
resume o direito de reclamar ou “espernear”). Para o PT
isso não é piada, é estratégia.
QUESTÃO DE TEMPO
Os 70% da população que desaprova o governo Michel Temer terá de esperar até 2019 para que ele deixe o cargo.

VOZ DAS RUAS
Leitor da coluna flagrou um caminhão, cujo dono já perdeu a
paciência com Lula, o ex-presidente petista condenado em
segunda instância. O dono fez uma segunda placa para o
veículo com a frase: "Fora, Lula".
PENSANDO BEM…
…até o Judiciário já voltou ao trabalho, mas deputados e
senadores decidiram alongar o “recesso” até o dia 19.
JUÍZES NÃO PAGAM IMPOSTO
SOBRE AUXÍLIO-MORADIA
Os “privilégios do Poder Judiciário” estão na mira de deputados e senadores, que prometem pôr fim a penduricalhos
como auxílio-moradia de R$4.377 mensais, que juízes recebem ainda que sejam donos dos imóveis onde residem. Os
parlamentares, que não falam em suprimir idêntica regalia
no Legislativo, afirmam que no Judiciário não se paga imposto sobre auxílio-moradia e outros rendimentos.
FARRA BILIONÁRIA
Só no Judiciário, o custo do auxílio-moradia supera R$1 bilhão anuais. Outro bilhão são gastos do mesmo modo no
Executivo e no Legislativo.
‘VERBAS INDENIZATÓRIAS’
Auxílio-moradia e diárias, muito usadas para engordar salários, para a Receita entram na categoria de “verbas indenizatórias não-tributáveis”.
ATRASADO SEM IMPOSTOS
Quando se recebem atrasados, no Judiciário, não se pagam
impostos. “Atrasados” são também “verba indenizatória” não
tributável.
CONFIANÇA NO STF
O ministro aposentado Carlos Ayres Britto é um otimista.
Ela acha que o Supremo Tribunal Federal vai acabar com
auxílio-moradia na Justiça.
KAKAY ACHA IMPOSSÍVEL
PORTUGAL EXTRADITAR OPERADOR
O advogado Antonio Carlos Almeida Castro, o Kakay, considera impossível a pretendida extradição de Raul Schmidt,
operador investigado pela Lava Jato. Schmidt, que tinha cidadania portuguesa, teve o processo de naturalização concluído durante as investigações e, como o Brasil não extradita brasileiros natos, não será possível manter a condição de
reciprocidade oferecida às autoridades de Portugal.
NÃO SE EXTRADITAM NACIONAIS
A defesa de Schmidt consultou os melhores juristas portugueses, que confirmaram não haver possibilidade de extraditá-lo após o novo status.

DE PRESIDENTE
A PRESIDIÁRIO

A

Percival Puggina

persistência de alguns seguidores mostra que apesar
do prazo de validade vencido o petismo persiste como
um potente alucinógeno.
Enquanto apreciava os minuciosos e precisos votos dos
desembargadores federais que aumentaram as penas de Lula,
eu me lembrava do powerpoint. É, esse mesmo em que você
está pensando e que foi empregado pelo MPF, em 2016, para
mostrar a rede da organização criminosa já identificada pela
Lava Jato, tendo Lula no centro das atividades. Em relação às
investigações da força-tarefa, aquele powerpoint representava
o conhecido bordão - “Não entendeu? Quer que eu desenhe?”.
Pois foi exatamente a posição proeminente de Lula que, neste
processo, em grau de recurso, levou os desembargadores
federais a lhe agravar a pena. Uma pessoa em tão alta função
não poderia fazer tais usos de seu poder.
Na maioria dos processos contra o ex-presidente, salta aos
olhos o fato de tantos empreiteiros e empresários se sentirem
devedores a ele dos favores que lhes eram sugeridos ou solicitados: o aluguel do apartamento vizinho ao seu em São
Bernardo do Campo, o tríplex de Guarujá e seus equipamentos, o depósito da “tralha” da Presidência, o terreno para o
Instituto Lula, os convites para as palestras de alto cachê, a
conta corrente no Departamento de Operações Estruturadas
da Odebrecht e o sítio de Atibaia formam a parte já visível
desse iceberg de relações espúrias.
Lula e o lulismo, o PT e o petismo se consideram protagonistas de um projeto socialista, opção presente em praticamente todos os documentos do partido. O resultado, desde a
fundação em 1980, é uma insubmissão à ordem vigente, que
acusam de ser burguesa, elitista e desatenta ao bem dos pobres.
Lula e o PT estão, assim, do outro lado do muro ideológico
que constroem, assumindo-se como protagonistas da justiça
social, insubmissos às exigências da moral burguesa, fazendo
de seus bandidos “guerreiros” e “heróis”. Eis aí o selfie do
lulismo e do petismo, a imagem que reproduzem sem cessar
e na qual se veem essencialmente virtuosos. Ela, a autoimagem, “santifica” todas as ações praticadas à margem da lei!
Por isso, age o PT dentro e fora das instituições, conforme
lhe convenha a cada momento ou circunstância. A regra de
ouro é a própria conveniência, sempre vista, mesmo quando
puramente pessoal, como subsídio ao projeto revolucionário.
E tudo se justifica pela suposta supremacia moral que seria
inerente ao projeto político. Se o leitor não percebeu, acabei
de traçar um denominador comum a todos os totalitarismos
e a seus abusos.
Pois bem, o alto comando e a plebe petista estiveram em
Porto Alegre. Enquanto a elite socialista se hospedou no
Sheraton, a patuleia acampou num parque, à beira do Guaíba,
sob chuva e vento. Enquanto a turma do andar de cima se
regalou nas mais sofisticadas churrascarias da cidade, a turma
sob a lona, a turma da pobreza que não existe mais, a turma
que, segundo Lula, agora “viaja de avião”, foi no cardápio
tradicional: sanduíche de mortadela.
Após 14 anos no governo, o legado desse suposto zelo pelos
pobres inclui, também, o estrago causado pela propaganda
do socialismo, que, mentalmente, arrasta parcela da nação
para o atraso. E vai além, exibindo a pobreza que vemos, os
13 milhões de desempregados, a economia em frangalhos, a
desastrosa educação pública, os precários serviços de saúde
e a criminalidade multiplicando seus indicadores em proporções aterrorizantes. Um dano que talvez não se repare em
uma década.
_______________________________
* Percival Puggina (73), membro da Academia Rio-Grandense de Letras, é arquiteto, empresário e escritor
e titular do site www.puggina.org, colunista de dezenas de
jornais e sites no país. Autor de Crônicas contra o totalitarismo; Cuba, a tragédia da utopia; Pombas e Gaviões; A
tomada do Brasil. integrante do grupo Pensar+.

Aviso de Retificação
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG, através de sua Pregoeira retifica-se o Pregão Presencial 012/2018,
Processo Licitatório Nº. 012/2018. Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAS
BATEÇÃO, LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS COM: FOICE,
ANCINHO, MACHADO, GARFO, GADANHO, FACÃO, PÁ E
CARRINHO DE MÃO PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO
MANHUAÇU. Onde lê – se Pregão Presencial 012/2018, leia-se, Pregão Presencial 011/2018. Santana do Manhuaçu – MG,
02 de Fevereiro de 2018 – Joseane Caroline de Abreu Souza
– Pregoeira.
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Prorrogado prazo para
Operação tapa-buracos
tem início na rodovia de regularização do Cadastro
Ambiental Rural
acesso à Ponte do Silva
O

E

m atendimento à
solicitação feita pela
Prefeita Cici Magalhães, o DER-MG iniciou
a operação tapa-buracos
na rodovia LMG-838, que
interliga Manhuaçu e Luisburgo. Os serviços começaram na manhã desta
sexta-feira, 26/01, no B.
Ponte da Aldeia – na saída
da cidade – sentido à Ponte
do Silva.
Principal acesso ao distri-

to de Ponte do Silva, povoado de Vila Formosa e Bairro
Vila Cachoeirinha, além de
adjacências, a via possui
grande fluxo de veículos
leves e pesados, além da
movimentação de ciclistas,
carroças, pedestres e pessoas montadas a cavalo.
Representantes da Secretaria de Obras da Prefeitura de Manhuaçu também
estão no local, oferecendo
suporte aos trabalhos reali-

zados pelo DER-MG.
A primeira parte da operação tapa-buracos ocorre
na rodovia, entre a cidade e
o distrito de Ponte do Silva,
em um percurso de 13 km,
no limite dos municípios
de Manhuaçu e Luisburgo.
Em seguida, os serviços
continuarão até a cidade
vizinha.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de Manhuaçu-MG)

Se a água não rolar, o álcool gel pode ajudar!

S

urtos de infecção de Hepatite A, doenças
gastrointestinais, gripe e outras viroses
respiratórias costumam ocorrer durante
o carnaval. Higienizar corretamente as mãos
reduz as chances de transmissão.
"Atrás do trio elétrico, só não vai quem já
morreu!". Caetano Veloso em 1969 já cantava
um dos principais clichês de carnaval: o grande
número de pessoas na rua. No ano passado, a
Prefeitura Municipal de Salvador contabilizou
2,5 milhões de foliões na cidade. Rio de Janeiro
e São Paulo receberam 6 milhões e 3,5 milhões
de turistas, respectivamente, segundo dados da
Rio Tour e da Prefeitura paulista. Com tanta
gente na rua, não deve faltar animação para a
folia, e nem os perigos de contaminação por
agentes microbianos. Doenças respiratórias
virais (Exemplo: adenovírus, rinovírus, parainfluenza e VSR ) e Hepatite A são algumas das
doenças que potencialmente podem ocorrer sob
forma surto neste carnaval.
Júlia Kawagoe, docente do Mestrado Profissional em Enfermagem da Faculdade Albert
Einstein e consultora técnico – científica da
B.Braun Brasil, explica que as mãos a principal via de transmissão nesses casos. “Nós nos
contaminamos ao tocar em superfícies como
corrimão de escada, suporte de ônibus/ trens/
metrô, entre outros e mexer em água contaminada. Com a nossa mão contaminada, inconscientemente tocamos nariz, boca ou olhos. E
após isso, ainda continuamos tocando outras
pessoas e outras superfícies e perpetuando a
cadeia de transmissão de micro-organismos",
explica a especialista.
Ainda segundo Júlia, o cuidado nas relações
sexuais deve ser redobrado, já que doenças
como a hepatite A podem ser transmitidas
também através da relação sexual. “Além da
necessidade do uso de preservativos para se proteger dessas doenças e também de uma possível
gravidez indesejada, a proteção por meio da
vacina é fundamental inclusive para adultos”.
A especialista ressalta que como a doença pode
ser transmitida através do contato, as crianças
também devem ser imunizadas. “Para crianças
de até 5 anos a vacina é gratuita”.
Outro modo de transmissão de agentes microbianos, especialmente os vírus que causam
gripe e resfriados, ocorre pelos perdigotos
contaminados durante o espirro e a tosse. "As
mãos se contaminam ao cobrir a boca e o nariz,

e se não forem higienizadas, podem contaminar
as superfícies do ambiente a serem tocados
logo a seguir”.
Banheiros químicos também são vilões disfarçados nessa esfera de contaminação, já que a
falta de água para higienização das mãos acaba
por alimentar a cadeia. "Parasitoses intestinais
e até hepatite A podem ser transmitidas nesses
casos. A dica para reduzir os riscos é levar
um frasco de álcool gel pequeno no bolso ou
na bolsa, para usar sempre que for utilizar o
banheiro", afirma.
Alimentos também não estão imunes à
contaminação. "Uma das ocorrências comuns
nesta época do ano é a gastrenterocolite aguda
(GECA), cujo quadro inclui vômitos e diarreia
(podendo causar desidratação), devido à manipulação e consumo de alimentos produzidos
sem condições higiênicas e má conservação.
Lembrando que entre os alimentos, as bebidas
(leite, água – gelo também, sucos, batidas)
também podem ser fonte de infecção. Os alimentos podem se contaminar durante e após o
seu preparo, e ao ser consumido. As bactérias
(Salmonella spp) ou suas toxinas (Staphylococcus aureus), e mesmo os agentes virais
(norovírus, adenovírus) podem causar infecções
intestinais".
COMO SE PREVINIR: Para tentar fugir
de imprevistos e aproveitar a festa do Momo
até o fim, a especialista cita algumas práticas
que podem auxiliar no combate dessas doenças.
São elas:
-Ao tossir e espirrar, cubra a boca e nariz com
lenço de papel. Descarte o lenço em uma lixeira,
e higienize as mãos – lavando-as com água e
sabonete, ou friccionando-as com preparação
alcoólica. Caso não tenha lenço de papel e não
tiver recursos para higienizar as mãos, não
deve tossir ou espirrar nas mãos – elas ficarão
contaminadas e irão contaminar superfícies aos
serem tocadas. Neste caso, tussa ou espirre na
parte interna do cotovelo.
-Não leve as mãos à boca, olhos ou nariz.
Evitará se contaminar.
- Atenção a alimentos e bebidas: não consuma alimentos se desconfiar da procedência,
qualidade, acondicionamento e conservação
térmica. A água deve ser tratada/filtrada, mesmo
sob forma de gelo.
- Proteja-se nas relações sexuais utilizando
preservativo..

prazo para regularização de
terras rurais em Manhuaçu
foi prorrogado para o dia
31 de maio. A inscrição para o
Cadastro Ambiental Rural (CAR)
é obrigatória e independe do tamanho das terras, ela é o primeiro passo para obtenção da regularidade
ambiental do imóvel e benefícios
previstos no Código Florestal. O
prazo inicial era 31 de dezembro
de 2017.
O Novo Código Florestal
define o CAR como um registro
público eletrônico de âmbito
nacional, obrigatório para todos
os imóveis rurais, com a finalidade de integrar informações
ambientais das propriedades e
posses rurais, compondo base de
dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental
e econômico.
De acordo com o secretário de
Agricultura, Flânio Alves, o produtor fazer sua inscrição no CAR
não só pelo direito ao crédito, mas
pelo direito de redução de APP
e reserva legal. “Sem a regularização no cadastro o produtor
fica impossibilitado de solicitar
licenciamentos ambientais, além
de ter restrição a crédito bancário
e ser impedido de fazer modificações nos registros de imóveis nos
cartórios”, explicou Flânio.
Os produtores que não se regularizarem irão ter a impossibilidade de solicitar financiamentos em
bancos oficias, não poderão aderir
ao Programa de Regularização
Ambiental (PRA), nem emitir
Cota de Reserva Ambiental e

ainda irão cumprir penalidades
cometidas antes de 22 julho de
2008.
CADASTRO AMBIENTAL
RURAL: O CAR é uma base de
dados estratégica para o controle,
monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais
formas de vegetação nativa do
Brasil, bem como para planejamento ambiental e econômico
dos imóveis rurais. Embora caiba
a cada Estado, através de seus
órgãos ambientais, estabelecer o
CAR, o Decreto nº 7.830/2012
criou o Sistema de Cadastro
Ambiental Rural - SICAR, que
integrará o CAR de todas as
Unidades da Federação, além de
regulamentar o CAR.
Desta forma, os órgãos ambientais estaduais deverão disponibilizar na Internet o programa
para inscrição no CAR, que
também servirá à consulta e
acompanhamento da situação
de regularização ambiental dos

imóveis rurais pelos próprios
proprietários. Nos estados que
ainda não possuem este sistema,
e apenas para estes casos, os
proprietários rurais deverão se
utilizar do Módulo de Cadastro
Ambiental Rural, disponibilizado
pelo MMA/IBAMA na página
www.car.gov.br.
Na inscrição do imóvel no
CAR será exigido do proprietário
ou possuidor: (1) a sua identificação; (2) a comprovação da
propriedade ou da posse e (3) a
identificação do imóvel por meio
de planta e memorial descritivo
contendo a indicação das coordenadas geográficas, e informar,
se houver, a localização de áreas
protegidas (remanescentes de
vegetação nativa, Áreas de Preservação Permanente, Áreas de
Uso Restrito, áreas consolidadas
e Reserva Legal).
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu

O Fake News na eleição brasileira

O

Devair G. Oliveira

TSE discute com provedores formas de
combater notícias falsas na campanha
eleitoral deste ano, segundo o presidente
da corte, ministro Gilmar Mendes, dificuldade
está em identificar conteúdo que deva ser retirado do ar e rastrear responsáveis.
Ministros do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) se reuniram no
último dia (31) com representantes de serviços
de internet – Google,
Facebook, Twitter e
WhatsApp – para discutir formas de combate às chamadas “fake
news” (notícias falsas)
que podem afetar a
disputa eleitoral deste
ano.
O problema não é
uma notícia, tem aquele
ditado água mole em
pedra dura tanto bate
até que fura. Uma mentira repetida por muito
tempo acaba sendo aceita por muitos como
verdade. Alguns estudiosos acham que o Fake
News foi decisivo nas eleições dos Estados
Unidos foi uma coisa vinda de fora, muito
bem engendrada por profissionais que atuaram
em duas frentes ao mesmo tempo construindo
a candidatura de Trump e desconstruindo a
candidatura de Hillary Clinton.
Uma publicação do The Washington Post da
entrevista que fizeram com Paul Horner, que
possui um império de sites que publicam noticias falsas no Facebook. Nela ele diz categoricamente: "Eu acho que Donald Trump está na
Casa Branca por minha causa" confirmando que
as notícias falsas publicadas por ele ajudaram

Trump vencer a eleição presidencial americana.
Por conta do Fake News, o mundo estará de
olho nas eleições do Brasil. Aqui já existem grupos trabalhando na construção e desconstrução
de algumas candidaturas. O Fake News ainda
é uma coisa nova, mas penso que vai funcionar muito para uns e pouco para outros, como
exemplo cito a candidatura de Bolsonaro que
foi construída nos canais das redes sociais sem
apoio da mídia tradicional TV, rádios e jornais.
Muitos partidos apoiando um candidato pode
prejudicar se levarmos
em conta a pouca credibilidade das siglas. O
povo está desacreditado
da política tradicional,
pode acontecer um candidato com muito tempo
no horário político ser
derrotado por um com
pouco tempo usando
as redes sociais. Quem
estiver colado no Fla ou
no Flu da política brasileira vai ficar fora.
Creio que os brasileiros não estão preparados
para discernir o que é ou não notícias falsas, até
as mídias tradicionais erram de vez em quando,
ainda mais que os brasileiros costumam ficar só
nas manchetes, embora a leitura completa pudesse
levar aos indícios de que se trataria de ‘notícias
falsas’, especialmente em certas mídias sociais
tipo Facebook e WhatsApp por onde se formam
as bolhas ideológicas fazendo com que as pessoas
procurem "notícias" que venham de encontro com
suas opiniões. O percentual continuará significativo, mas é impossível quantificar, mas vamos dizer
30% das pessoas poderão acreditar nas notícias
falsas. Com certeza este ano, o mundo todo
estará de olho nas eleições do Brasil.
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Suspeita de envolvimento em homicídio
de jovem do Santa Luzia é presa

N

o início da noite de
sexta-feira, 02/02,
a Polícia Civil de
Minas Gerais, através da
Delegacia Adjunta de Tóxicos e Entorpecentes e de
Crimes Contra a Pessoa de
Manhuaçu, deu cumprimen-

to ao mandado de prisão
expedido em desfavor de
Tais Ribeiro Fagundes.
Segundo a Polícia Civil
informou, ela foi conduzida
por ser uma das suspeitas de
envolvimento no homicídio
que vitimou Robert da Silva

Alves, conhecido como
“Dentinho”. O rapaz do
bairro Santa Luzia foi encontrado executado com um
tiro na nuca, na terça-feira,
numa lavoura no bairro Matinha. Havia cinco dias que
estava desaparecido.

de fabricação própria. Eles
fizeram vários disparos na
rua e ainda jogaram uma
bomba nas proximidades do
quartel da Polícia Militar.
De acordo com a informação, o grupo entrou na
agência e teve acesso aos
principais cofres. Com a
explosão, um dos cofres
quebrou uma parede, sendo
arremessado para o pátio da
prefeitura. A sede do Governo Municipal é no segundo
andar do mesmo prédio da
agência.Os caixas eletrôni-

cos não foram alvo, ficaram
intactos com as explosões.
Na fuga, explosivos e um
veículo Gol, com placa de
Vitória ES foi deixado para
trás pelos bandidos.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e estão
fazendo rastreamento na
tentativa de localizar os
bandidos. O grupo fugiu
sentido a região de Aimorés
(MG).
Não foi divulgada a quantia levada na ação.
Portal Ipanema

O mandado foi expedido
pela 2ª Vara Criminal da
Comarca de Manhuaçu
no final da tarde e tem
origem nas investigações
realizadas acerca do homicídio que ocorreu no Bairro
Matinha em, 25/01/18, e

Criminosos explodem cofres da agência
do Banco do Brasil em Ipanema

A

população de Ipanema foi acordada por
tiros e explosões na
madrugada sábado (03/02).
Criminosos fortemente armados explodiram a agência do Banco do Brasil.
Por volta de 3 da manhã,
os criminosos tiveram acesso à agência, onde explodiram os cofres com dinamites de fabricação caseira. O
local ficou completamente
destruído na ação.
Os bandidos explodiram
pelo menos três dinamites

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

do tráfico de drogas que os
suspeitos gerenciavam em
Manhuaçu.
As investigações já resultaram na apreensão de
grande quantidade de drogas e munições, dentre
outros objetos relacionados

ao tráfico.
Os trabalhos da Polícia
Civil prosseguem para a
elucidação total dos crimes, bem como para prisão
dos demais envolvidos.
Com informações da
Polícia Civil

Morador de Santa Rita de
Minas morre em acidente

N

a manhã de sexta-feira
(02/02), um acidente
tirou a vida de um morador de Santa Rita de Minas.
Ailton Gonçalves de Aguiar
Júnior conduzia uma carreta
pela rodovia ES 220, que liga
os municípios de Nova Venécia
e Vila Pavão (no norte do Espírito Santo).
Segundo publicação da “Rede
Notícia de Comunicações”, Ailton dirigia a carreta Mercedes-Benz Actros 2546 LS, de cor
dourada, placas GYG-2546, da
cidade de Martins Soares (MG),
quando perdeu o controle do
veículo e saiu da pista, vindo
a capotar.
O acidente aconteceu próxi-

mo ao Córrego do Mutum, no
KM 06, no sentido Vila Pavão
a Nova Venécia.
No veículo, havia outra pessoa, que foi socorrida pelo
Corpo de Bombeiros.
A carreta que Ailton dirigia
prestava serviços para uma
transportadora que havia sido
contratada por uma empresa de
Nova Venécia.

Homem é suspeito
de estuprar e engravidar ex-enteada

U

m homem de 32 anos é
suspeito de abusar sexualmente e engravidar a
ex-enteada, a denúncia foi feita
após a confirmação da gravidez
da adolescente.
A jovem de 14 anos realizou
um exame de gravidez que deu
positivo. Em conversa com
sua mãe, confirmou que seu

ex-padrasto vinha abusando sexualmente dela há pelo menos
cinco anos e que ele seria o pai.
A mãe da jovem separou do
suspeito há uma semana.
A Polícia Militar segue em
rastreamento a fim de localizar
o suspeito do abuso.
Aílton Venâncio/ Portal
Ipanema

Ação da Polícia Militar
prende Traficante

N

a terça-feira, 30 de janeiro de 2018, durante
patrulhamento, os Policiais Militares da Força Tática
abordaram um indivíduo em
atitude suspeita no ponto de
ônibus de Ibatiba.
C. S. M. disse que vinha de
Lajinha/MG e estava indo para
Guarapari. Com ele foram encontrados 1,102 Kg de cocaína,
03 pedras de crack, R$ 30,85,
um celular de cor branca da
marca SAMSUNG, além de
objetos pessoais. C. S. M. que
foi conduzido ao DPJ de Venda
Nova do Imigrante, disse que
realiza o tráfico de drogas em
Guarapari, cidade onde reside.

06 de fevereiro / 2018

acesse: www.jm1.com.br

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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O mineirim e o coroné
Dois mineiros, reconhecidamente "adversários" políticos, um da cidade (o "Coroné")
e outro caipira do interior (o "Mineirim").
Encontraram-se na única barbearia da cidade.
Lá sentados, lado a lado, não trocavam
uma só palavra.
Os barbeiros temiam o início de qualquer
conversa, pois poderia descambar para discussão e o Coroné tinha fama de brabo. E
sempre andava armado.
Terminaram a barba de seus clientes, mais
ou menos ao mesmo tempo.
O barbeiro que atendeu o Coroné estendeu o braço para pegar a loção pós-barba,
no que foi interrompido rapidamente por seu
cliente, que disse:
- Não, obrigado. A minha esposa vai sentir
o cheiro e pensar que eu estive num puteiro!
O outro barbeiro virou-se para o Mineirim:
- E o senhor, quer a loção? - indagou.
- Uai, popassá, sô!
- Minha muié num sabe memo como é
cheiro de puteiro. Nunca trabaiô lá!
(A barbearia está fechada até hoje, para
reforma!).

Amigos, amigos…

O camarada vai visitar um amigo.
- Oi, Otávio, tudo bem? Quanto tempo! Que
bons ventos o trazem! E o camarada, sem jeito.
- Sabe o que é… deu enchente na minha
casa… perdi todos os móveis. sera que você
poderia me emprestar um dinheiro para eu refazer minha vida?
- Quanto? - Uns mil reais!
- Você sabe, Otávio, que eu te considero pra
caramba! Você é realmente um grande amigo
que eu tenho! E quando a gente coloca dinheiro no meio da amizade, estraga a amizade! Eu
não ia querer estragar a nossa amizade só por
causa de mil reais.
- Tá bom! Então dá pra emprestar cinco
mil?

Prefeita Cici lança Programa
para iluminar mais 15 Km de ruas
E
m solenidade realizada na tarde do
dia 2 de fevereiro, no gabinete, a
prefeita Cici Magalhães anunciou
importante investimento para iluminar
ruas que ainda se encontravam escuras na
cidade e nos distritos. A prefeita lança o
Programa ILUMINAR, que possibilitará
a iluminação pública em uma extensão
de 15.000 metros. Nesta primeira etapa,
vários bairros e distritos serão atendidos.
Na cidade, as atividades ocorrerão nos
Bairros Bela Vista, Bom Jardim, Catuaí,
Centro, Engenho da Serra, Lajinha, Matinha, Nossa Senhora Aparecida, Petrina,
Ponte da Aldeia, Santa Luzia, Santa Terezinha, Santana, São Francisco de Assis,
São Jorge, São Vicente, Vale Verde e Vila
Cachoeirinha.
Nos distritos, o atendimento inicialmente ocorrerá em Realeza, São Sebastião
do Sacramento, Vilanova, Santo Amaro de
Minas, São Pedro do Avaí e Dom Corrêa,
além das comunidades Bom Jesus de
Realeza e Vila Formosa.
Entre os locais a serem melhorados com
os serviços, ruas novas ou que ainda estavam sem iluminação. Além da extensão
de rede, o Programa ILUMINAR envolve
a realização de serviços como instalação
de luminárias equipadas, modificação de
rede com intercalação ou remoção de postes – em locais que se fizerem necessárias
estas operações.
A Prefeita Cici assinou a Ordem de
Serviço juntamente o Diretor da empresa
Construrede, Ernani Campos Porto (ex-

-prefeito de Caratinga).
‘Tivemos que fazer todo um planejamento, um trabalho de campo, elaboramos
os projetos; que foi passado a Energisa,
que é a concessionária de energia para
sua aprovação de todos os projetos, para,
depois, fazermos a contração e a licitação
do serviço. É um processo demorado, em
que não podemos errar, e, temos que atender a todos, porque os serviços são feitos
com recursos da taxa que o consumidor
paga de iluminação pública. Então, neste
primeiro momento, demos a Ordem de
Serviço em torno de 15 mil metros de
rede linear, que atenderá principalmente
a população que mais precisa, tanto na
cidade quanto nos distritos. Isto nos traz,
além de muita alegria, a oportunidade que
temos de melhorar a vida das pessoas e
levar mais segurança para as ruas’, destacou a Prefeita Cici.
Presentes ao Ato, o Vice-prefeito
Renato Cezar Von Randow, Presidente
da Câmara Municipal Jorge Augusto
Pereira; Vice-presidente, Juarez Elói, e
demais vereadores; Secretários M. de
Planejamento, Dr. Bruno Spínola, e de
Obras, João Amâncio, e demais membros
do Secretariado; Diretores de Obras,
Jânio (Catinga), SAMAL, Eron Elias,
e do SAAE, Luiz Carlos de Carvalho;
Presidente do COAMMA, Marinês Bragança; representantes do Conselho dos
Consumidores de Energia Elétrica, Lino
da Costa e Silva e Isaura da Paixão, e
lideranças comunitárias.

sete erros

SABEDORIA
O silêncio é a única resposta que deves dar aos tolos. Porque onde a ignorância fala, a inteligência não dá
palpites!
--------------------------------------Não crie expectativas em relação às pessoas que convivem ao seu redor. É melhor você ser surpreendido do
que decepcionado.
---------------------------------------E de repente já é sexta-feira. De repente já é Natal.
De repente mais um ano se foi, e você ficou aí parado
apenas querendo mudar sua vida.
---------------------------------------O primeiro passo para se chegar a algum lugar é decidir que você não quer mais ficar onde está.

DICAS
LIMPEZA DA CASA
As juntas dos azulejos da casa, do banho ou da cozinha que ficam escuras retomarão o seu aspecto de novas se as limpar com um pincel umedecido em lixívia
pura.
---------------------------------------Para tirar marcas do lençol sem passar, misture uma
parte de álcool com três partes iguais de água, borrife
sobre as dobras amassadas e passe a mão em seguida.
Espere secar e o lençol vai estar lisinho de novo.
------------------------------------------Para passar a ferro, forre a tábua de passar roupa
com papel alumínio. Poupa energia.
--------------------------------------------------Se amarelar a roupa, passe água oxigenada no local
e a seguir enxágue com água morna.
------------------------------------------Passe nos sanitários um pano molhado com gasolina ou qualquer derivado de petróleo. Deixará claros
e brilhantes.

CURIOSIDADES

A

O primeiro computador

ntigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo da cana-de-açúcar em um tacho e levavam ao
fogo. Não podiam parar de mexer até que uma
consistência cremosa surgisse. Porém um dia,
cansados de tanto mexer e com serviços ainda
por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora?
A saída que encontraram foi guardar o melado
longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo fermentado.
Não pensaram duas vezes e misturaram o tal
melado azedo com o novo e levaram os dois
ao fogo. Resultado: o ‘azedo’ do melado anti-

go era álcool que aos poucos foi evaporando
e formou no teto do engenho umas goteiras
que pingavam constantemente. Era a cachaça
já formada que pingava. Daí o nome ‘PINGA’.
Quando a pinga batia nas suas costas marcadas com as chibatadas dos feitores ardia muito,
por isso deram o nome de ‘ÁGUA-ARDENTE’.
Caindo em seus rostos e escorrendo até a
boca, os escravos perceberam que, com a tal
goteira, ficavam alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres repetiam o processo.
Fonte: História contada no Museu do Homem do Nordeste - Recife/PE.

Atenção
Primária em Saúde
Agentes de Manhuaçu recebem capacitação na luta contra o Aedes aegypti

Coordenadora da Atenção Primária em Saúde, Marizy
Vasconcelos; e coordenadora da Vigilância Ambiental,
Emilce Estanislau Muniz

A

gentes de Saúde de Manhuaçu participaram de
um Seminário, na tarde
desta terça-feira (30), na Câmara
Municipal. O objetivo foi levar
informações importantes aos
colaboradores quanto à Atenção Primária do município e,
principalmente, sobre a situação
real do Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças
como dengue, febre amarela,
chikungunya e zika vírus. Além
dos agentes, participaram do
encontro a secretária de Saúde,
Karina dos Santos Gama Sales;
a coordenadora da Vigilância
Ambiental, Emilce Estanislau
Muniz; e a coordenadora da
Atenção Primária em Saúde,
Marizy Vasconcelos.
De acordo com a secretária
de Saúde, Karina dos Santos
Gama Sales, em princípio a
reunião serviu também para
dar boas-vindas aos agentes do
município. “A gestão precisa estar próxima dos colaboradores.
Nesta oportunidade, estreitamos
os laços com estes que são os
braços e pernas da Secretaria”,
comentou Karina
Além disso, ela acredita ser
fundamental ouvir as demandas dos agentes de Saúde para
que, juntos, possam construir
uma Secretaria cada vez mais
forte e uniforme. “Ouvimos as
demandas dos colaboradores,
sobre nosso sistema de Saúde,
e falamos dos nossos planos
afrente da pasta. Desta forma,
queremos criar uma gestão que
seja mais efetiva e eficaz ao munícipe”, completou a secretária.
COMBATE AO AEDES:
Segundo a coordenadora da Vigilância Ambiental de Manhuaçu, Emilce Estanislau Muniz, a

situação epidemiológica quanto
a casos de dengue, chikungunya
e zika vírus está num nível
baixo, ou seja, notificações e
principalmente casos positivos
são considerados tranquilos pelo
setor. “São seis casos notificados
com dois positivos de dengue;
um caso notificado de chikungunya, mas ainda sem confirmação positiva ou negativa; e
nenhum caso de zika vírus”,
informou Emilce.
Por outro lado, a situação
entomológica, ou seja, do nível
de infestação do Aedes aegypti
é considerada alto risco em
Manhuaçu. “Estamos com 5,9%
de infestação, numa escala que
é considerada aceitável e preconizada pelo Ministério da Saúde
de até 1%. Isso significa dizer
que em todo o munícipio, temos
muitos locais de suscetíveis para
a proliferação do mosquito”,
avaliou a coordenadora da Vigilância Ambiental.
ATENÇÃO PRIMÁRIA: Durante toda a tarde de terça-feira
(30), os agentes participaram
de atividades e palestras de
capacitação voltadas à Atenção
Primária, principalmente quanto
ao combate ao Aedes aegypti.
De acordo com a coordenadora da Atenção Primária em
Saúde, Marizy Vasconcelos,
“queremos que o maior número
de cidadãos sejam informados
da importância de cuidar bem
de suas residências e nos ajude
a combater o Aedes aegypti.
Para isso, capacitamos os nossos
colaboradores para que sejam
nossos braços e pernas quanto à
duplicação dessas informações”,
concluiu Marizy.
Secretaria de Comunicação
Social – Prefeitura de Manhuaçu
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Neymar Jr. reúne famosos em festão de
aniversário na França

Faustão compra cobertura triplex com
piscina e 20 vagas por R$ 35 milhões

Aproveitando férias, Rodrigo Faro passeia
por Berlim com a família

Neymar Jr. promoveu um festão
daqueles em Paris, na França, neste
domingo (4), para celebrar a chegada de seus 26 anos - comemorado oficialmente na segunda-feira
(5). Diversos famosos, é claro, fizeram questão de marcar presença
no evento. Luciano Huck, Angélica, Giovanna Ewbank e Sasha, por
exemplo, prestigiaram o aniversário do atleta
Além disso, Bruna Marquezine
- que aproveitou a pausa nas gravações de "Deus Salve o Rei", trama das 19h da TV Globo, para
viajar - fez questão de ficar grudadinha ao amado para festejar
a data

Fausto Silva não economizou na hora de
escolher seu novo endereço em São Paulo.
O apresentador do "Domingão do Faustão",
que recentemente curtiu férias pelos Estados Unidos com a mulher e os filhos, comprou uma cobertura triplex no bairro Jardim
Europa, um dos mais luxuosos da capital
paulista. De acordo com a coluna "Terraço
Paulistano", publicada pela revista "Veja
São Paulo" neste sábado (03), o imóvel do
apresentador, previsto para ser entregue em
novembro deste ano, quando as obras devem ser encerradas, tem 1.413 metros quadrados e custou R$ 35 milhões de reais ao comunicador, derrubado por Adriane Galisteu em uma momento de euforia. Com uma
piscina exclusiva, o apartamento também conta com isolamento
acústico na tubulação do banheiro, além de disponibilizar 20 vagas de garagem para seu proprietário.

Rodrigo Faro está aproveitando
as férias de 30 dias pela Europa.
O apresentador e a família estão
passeando por Berlim, na Alemanha. Posando ao lado da mulher
e das filhas, ele compartilhou
alguns momentos da viagem. “E
hoje foi o dia de conhecer a linda Berlim”, escreveu na legenda
da sequência de fotos. Até agora,
Faro e a família já visitaram Amsterdã, Veneza, Roma, Barcelona,
Genebra e França.
O apresentador, que é casado com Vera Viel desde 2003, tem
três filhas: Helena, de cinco anos, Clara, de 12, e Maria, de nove.
Ele curte férias de seu programa “Hora do Faro” na Record.

Brasil precisa de ‘renovação’, diz Huck
No evento de apresentação dos cem primeiros bolsistas do RenovaBR, projeto empresarial criado para capacitar futuros candidatos ao Legislativo, realizado nesta sexta-feira, 2, no teatro do
World Trace Center, em São Paulo, duas participações gravadas
em vídeo chamaram a atenção dos convidados: a do apresentador e
empresário Luciano Huck e a do ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso. A fala de Huck foi marcada por uma afirmação: “O que a
gente precisa no Brasil é renovação”.
Durante a apresentação dos futuros candidatos ao Legislativo
apoiados pelo Renova, Huck disse, em vídeo, que o Brasil precisa de gente “com vontade de pôr a mão na massa”. “Na minha
geração eu consigo enxergar competência, gente engajada e que
eu admiro em vários setores. Na política é muito difícil conseguir
encontrar muita gente da nossa geração, que está a fim de servir de
fato e que esteja fazendo um bom trabalho. Então, o que a gente
precisa no Brasil é renovação.”

Batalha: Ana Beatriz Nogueira revela ter
esclerose múltipla
Aos 50 anos, Ana Beatriz
Nogueira revelou estar com esclerose múltipla. A atriz, que só
agora veio a público para falar
abertamente a respeito do problema, foi diagnosticada em
2009, quando atuava em "Caminho das Índias", da TV Globo.
Contudo, a famosa garantiu
que o trabalho a ajuda no combate à enfermidade. "A arte me
salva todos os dias. Já me salvava antes, agora, mais ainda",
afirmou à revista "Quem".
A veterana também relembrou
o primeiro indicativo do problema, quando sentiu a visão duplicar ao ver um filme, em janeiro de
2009. "Achei que a legenda da televisão estava ruim. Mas, no dia
seguinte, não tinha melhorado e procurei o médico. Ele disse que
isso se chama 'diplopia' e poderia ter inúmeras causas. Concluiu
que era o efeito colateral de um remédio para dormir que eu estava
tomando. Me tranquilizou e garantiu que passaria com a suspensão
do medicamento", relatou.
Dias depois, na festa do lançamento da novela de Gloria Perez,
a artista disse ter precisado de ajuda para subir as escadas do local
do evento.
Entretanto, somente meses após o episódio teve o diagnóstico:
"Achei que era o fim. Como atriz, meu corpo é meu instrumento de
trabalho, meu tudo, dependo da minha visão, da audição, das funções cognitivas. O trabalho é minha festa, minha fonte de renda,
minha alegria, minha beleza".
Para combater a doença, a famosa deu início aos tratamentos
indicados pelos médicos. "Partimos para o tratamento. Fiquei dois
meses de cama, me senti debilitada. Sabe quando 'somem os tapetes vermelhos', que são aqueles sonhos bonitos que você tem
quando está quase adormecendo? Foi assim que aconteceu. A médica também me disse: ‘Você tem esclerose múltipla, uma doença
autoimune que não tem cura e pode ser incapacitante. Mas a sua é
na forma branda, o prognóstico é muito bom e você pode controlar
isso e morrer de tijolada!'", detalhou.
Atualmente, com a enfermidade controlada, Ana Beatriz explicou por que resolveu revelar sua condição. "O segredo é pesado.
A gente vai digerindo, entendendo e resolvendo os fantasminhas.
Minha decisão de falar foi motivada por amigos, por terapia e pelo
desejo de tornar essa estrada mais fácil para quem tiver que passar
por ela. Não estou doente, tenho uma doença. Gosto de ver a esclerose múltipla como uma característica. Muita gente tem medo de
falar, com receio de virar 'café com leite' na vida", avaliou.

Naldo acusa sua ex-mulher de estelionato,
calúnia e falsificação
Depois de Branka
Silva, ex-mulher do
cantor Naldo Benny,
ter participado do
SuperPop na última
quarta-feira, 30, em
que fez críticas ao
cantor e sua outra
esposa, Ellen Cardoso, a 'Moranguinho', Naldo decidiu se pronunciar em seu canal de YouTube, fazendo graves acusações a Branka.
O cantor afirma ter "provas" de que Branka teria falsificado bebidas, cometido estelionato e também praticado calúnia e difamação.
Ao mostrar o print de uma tela de celular com um número que
supostamente seria o de Branka, ele afirma: "Aqui é uma prova de
um assunto onde ela faz falsificação de bebida, pra vender bebida
falsa".
"A gente entrou com um processo de difamação e calúnia contra
ela porque ela diz que a Ellen é prostituta. Ela sempre fala isso, de
oito anos pra cá. Isso não existe. Eu queria que ela me mostrasse
quem pagou pra fazer programa com a Ellen. A gente tem oito
anos juntos e eu não tenho uma vírgula pra falar da Ellen. Isso não
procede", contou.
O cantor ainda expôs a questão da pensão de seu filho com ela,
divulgando inclusive o valor que teria sido pago: "Enquanto meu
filho teve a questão da pensão determinada pela Justiça, eu paguei
um ano e um mês cerca de 30 mil reais. Depois meu filho quis se
emancipar e vir morar comigo porque ele viu tudo que tava acontecendo com o dinheiro que era pra ser dele e não foi, e até hoje ela
não prestou conta disso no Ministério Público."
Naldo também contou que, quando casou-se com Ellen, ainda
estava casada com a ex, pois ela se recusava a assinar o divórcio.
De acordo com ele, à época, tinha alguns apartamentos e um carro,
comprado à prestação, quando saiu de casa "com a roupa do corpo", em 2010.
"Quando eu me separei, o que eu tinha de bens eram três apartamentos em Bonsucesso. Um até hoje é alugado, e o valor do
apartamento alugado vai pro meu pai. Esses outros dois eu dei pra
mãe do meu filho. Ela vai pra televisão e diz que não tem casa, que
não teve ajuda minha e tal, esses dois apartamentos ela vendeu.
Um desses ela vendeu pra duas pessoas."
Por fim, ele nega que Branka tenha sido sua produtora desde o
início de sua carreira. "Muito me estranha como ela pode dizer que
foi minha produtora, criou minha carreira e tem 15 anos de trabalho comigo se depois disso ela nunca trabalhou com outro artista,
nem antes nem depois", justifica-se.
Naldo ainda falou a respeito de ter agredido Ellen recentemente: "Tenho buscado ajuda. Reconheci e aprendi. Tenho a
questão do meu passado, coisas que via acontecendo com meu
pai em casa, com minha mãe, agressões, isso acabou me fazendo muito mal. Tinha uma doença, um problema, em que todos
os dias eu acordo ciente na minha cabeça de que tenho um problema e preciso curar isso, estar sempre em atividade contra
esse mal."
"A gente ainda não voltou. Reconheço e não concordo com tudo
que sofri. Acredito que em mulher não se bate nem com flor. Pago
um preço muito caro por isso, ando na rua de cabeça baixa, com
vergonha das pessoas. Não posso olhar minha mulher a hora que
eu quero, não posso estar com ela, tê-la, vê-la. Não posso ver minha filha no momento que eu desjo. Já tô pagando um preço muito
alto", complementou.
O E+ entrou em contato com Branka para obter sua versão sobre as acusações, mas não obteve retorno até a publicação desta
matéria.

Boninho é assaltado em
arrastão no Rio de Janeiro
Boninho foi vítima de um arrastão quando saía do cruzeiro de Roberto Carlos, na última sexta-feira
(1), no bairro do Rio Comprido, no
Rio de Janeiro. Na delegacia, as vítimas contaram que vários homens
armados com fuzis usaram dois veículos para fechar a via e começaram a roubar os motoristas que passavam no local, segundo jornalista
Leo Dias.

Irmã caçula de Gisele Bündchen se casará
na mansão da top na Costa Rica
Uma revoada brasileira de endinheirados vai agitar uma pacata praia de
Puntarenas, na Costa Rica, durante o
Carnaval. A pequena Santa Teresa, no
sul da Península Nicoya, será o cenário
do casamento de Rafaela Bündchen,
29 anos, irmã caçula da top Gisele
Bündchen e responsável pelas mídias
sociais da modelo.
Gisele tem uma residência de férias
na localidade, que vai abrigar as núpcias
de Rafaela com o empresário Pedro Antônio Tellechea Sanchotene, integrante
de uma das famílias acionistas do grupo
Ipiranga, vendido para os grupos Ultra,
Braskem e Petrobras em 2010, em um dos maiores negócios empresariais já feitos no Brasil.
A mansão de Gisele na praia de Santa Teresa já foi moldura do
ultra reservado casamento da própria modelo com o jogador Tom
Brady, em 2009

William Bonner comemora vídeo enviado
por espectador ao ‘JN’
Quase todo espectador que zapeou a programação
da TV Globo recentemente deve ter
aprendido a “lição”:
os vídeos de telefone celular que os espectadores enviam
à emissora devem
ser gravados sempre na horizontal.
A campanha para
que o público produza por conta própria depoimentos sobre o futuro
do país, no entanto, vem rendendo situações constrangedoras e uma
onda de memes nas redes sociais.
Depois de apontar que muitos espectadores estão descumprindo
as regras do jogo, o apresentador do Jornal NacionalWilliam Bonner
parece ter embarcado na piada: na noite de quinta (1°), festejou com
muito entusiasmo (e, alguns internautas notaram, uma ponta de ironia) o fato de que uma pessoa enviou um vídeo gravado de acordo
com os requisitos técnicos “adequados”.
“O André Nassif gravou com a câmera na horizontal, Renata Vasconça (sic). Que espetáculo. Isso é maravilhoso, porque a pessoa se
toca que o negócio é o seguinte: na internet, a tela é pequenininha, aí
ele faz na vertical e está tudo certo, mas na televisão a tela é grande.
Olha a imagem da Maria Júlia Coutinho, que coisa linda”, comemorou o âncora.
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Câmara de Vereadores de Manhuaçu devolve
mais de 1,8 milhões de reais para a Prefeitura

A

Câmara de Vereadores de Manhuaçu
devolveu o valor
de 1.807.461,40 milhões
de reais para a Prefeitura
durante reunião, na tarde
desta sexta-feira, 02/02, no
gabinete da Prefeita Cici
Magalhães.
Participaram do momento o Presidente do Legislativo, Jorge do Ibéria
e os vereadores Juninho
Linhares, José Eugênio,
Vantuil Martins, Cleber
da Matinha, Giovanni Mageste, Juarez Elói e Elenilton Martins. Além disto,
secretários municipais e
funcionários da prefeitura
também prestigiaram a

reunião.
O Presidente do Legislativo, Jorge do Ibéria, comentou sobre a economia
feita em sua administração.
“A gente fica muito feliz
com este momento, pois
só vemos notícias ruins
nos jornais sobre o destino
do dinheiro público e a
Câmara de Manhuaçu dá
um exemplo diferenciado.
Estamos fazendo esta economia desde o início do
meu mandato e quero agradecer todos os funcionários
e vereadores que ajudaram
a fazer esta economia.
Pretendemos continuar o
trabalho economizando o
dinheiro público. Temos

certeza que a Prefeita Cici
fará excelentes investimentos no município”,
salientou.
A Prefeita Cici Magalhães falou sobre o bom
relacionamento entre os
Poderes Executivo e Legislativo. “A minha palavra
é de agradecimento ao
Presidente Jorge do Ibéria
e a todos os vereadores por
terem feito esta economia
num momento difícil para
o país. Isto pra gente representa muito. O dinheiro
será muito bem empregado
nas questões públicas”,
concluiu a Prefeita.
Assessoria de Comunicação Câmara

E

fim de dar maior conforto
aos alunos e condições de
trabalho aos professores e
funcionários.

ao diretor geral da autarquia municipal SAMAL
para que remeta a esta casa,
endereçado em especial a
este Vereador, no prazo de
até 15(quinze) dias úteis,
a contar do recebimento,
cópias fidedignas, podendo
também ser complementada por Relatório firmado
pelo referido Diretor, de
modo a destinar à comprovação de todas as despesas
(exemplo: pessoal, máquinas, caminhões etc.), bem
como informação sobre a
quantidade de materiais
recicláveis vendidos ou qual
a destinação foi dada dos
mesmos, informações estas
relativas ao período de 01
de janeiro de 2.017 a 31 de
dezembro de 2017.

Câmara questiona consórcio sobre
manutenção da iluminação pública

m reunião ordinária,
na noite de quinta-feira, 01/02, sob a
presidência de Juarez Elói,
os vereadores da Câmara
Municipal de Manhuaçu
questionaram o consórcio
responsável pela troca de
lâmpadas queimadas no
município e também comentaram sobre a situação
das edificações das escolas
na zona rural. Os parlamentares também aprovaram
dois projetos de resolução,
indicações, requerimentos
e moções.
O vereador Inspetor Juninho
Linhares criticou a forma que
a empresa que faz a manutenção da iluminação pública
vem atuando. “O CIDESI está
fazendo um péssimo trabalho.
Para começar eles pedem seis
dias úteis para fazer a troca
da lâmpada, mas eu mesmo
já fiz duas reclamações e até
o momento não foi trocada.
A empresa está recebendo
dinheiro público e não está
prestando serviço de qualidade. Nós não vamos aceitar isto.
Já solicitei um requerimento
aos diretores para que compareçam a na próxima reunião
para esclarecer melhor esta
situação. Queremos pessoas
que prestem serviço de qualidade, pois está um descaso
trazendo risco a população,
pois uma rua sem iluminação,
todos estão correndo risco”,
esclareceu Linhares.
Os parlamentares também citaram a situação das
edificações das escolas municipais, principalmente
dos distritos. Eles pediram
empenho da prefeitura a

APROVADOS
Aprovado projeto de resolução de autoria da Mesa Diretora que concede revisão
geral anual de vencimento
aos Servidores do Poder
Legislativo do Município de
Manhuaçu.
Aprovado projeto de resolução de autoria do vereador Elenilton Martins que
concede Diploma de Honra
ao Mérito ao Sr. Valdinei de
Jesus Werner.
REQUERIMENTOS
Rodrigo Júlio dos Santos
Requer que a Prefeita
Municipal cobre da Secretara de Obras a execução
da Indicação nº 389/2017,
aprovada em 21/09/2017,
onde os moradores da Viela
da Luz sofrem com a estrutura precária do logradouro.
Requer que a Prefeita Municipal Cici Magalhães entre
em entendimento com DNIT
para aprovação dos projetos
elaborados pelo Engenheiro
do DNIT que contém várias
melhorias no trecho urbano
cortado pela BR-262 e que
trará vários benefícios à população de Manhuaçu e aos
motoristas que trafegam por
Manhuaçu.
José Geraldo Damasceno
Requer que seja oficiado

João Gonçalves Linhares Júnior
Requer que seja oficiado
ao diretor geral do CIDESI
(Consórcio Intermunicipal
De Desenvolvimento Socioambiental e Infraestrutura)
para que, em data a ser
deliberada por esta presidência, compareça em sessão
Plenária da Câmara com a
finalidade de ser arguido
e prestar esclarecimentos
das ações no que tange à
questão da iluminação pública do município devido
a reclamações intensas e incessantes de munícipes que
têm chegado, não somente a
este vereador, como também
a outros, o que traduz que
o serviço não vem sendo
prestado com a qualidade a
que se comprometeu e se faz
necessário.

MOÇÕES

João Gonçalves Linhares
Júnior
Moção de Pesar
Pelo falecimento da Sra.
Luiza Fernandes Mafort, em
26/01/2018.
Rodrigo Júlio dos Santos
Moção de Pesar
Pelo falecimento do Sr.
Arley Horácio Rosa, em
05/01/2018.
INDICAÇÕES
Antônio Aparecido Viana
(Tony Mix)
Indica a construção de quadra poliesportiva coberta
no Bairro São Francisco de
Assis.
Solicita a colocação de
calçamento na Viela da Luz,
Bairro Nossa Senhora Aparecida.
Ao Diretor do SAAE, no
sentido de que este faça cumprir ao que dispõe a legislação
municipal, notadamente a Lei
nº 3.691, de 26 de abril de
2017, que “Institui a Política
Municipal de Saneamento
Básico e dá outras providências.
Berenice Maria Ferreira
de Souza
Solicita a colocação de asfaltamento na Rua Francisco
Elídio, em Vila Formosa.
João Gonçalves Linhares
Júnior
Reivindica a colocação de
asfaltamento e construção de
redes pluvial e esgoto na Rua
Coronel Afonso Henrique de

Albuquerque, Bairro Bom
Pastor.
Solicita a colocação de
asfaltamento e construção de
rede pluvial na Rua Nadir Estanislau, Bairro Bom Pastor.
Indica a construção de reservatório de água para atender as necessidades dos Bairros Catuaí, Colina e Pinheiro.

ro Matinha.
Indica a colocação de barra
de contenção no início da
Rua João Paulo II, em frente
à creche, Bairro Matinha.
Reivindica a reativação
da faixa de pedestre na Rua
Aparício Alves Caldeira, em
frente à E. E. Cordovil Pinto
Coelho, Bairro Pinheiros.

José Ferreira da Silva e
José Geraldo Damasceno
Solicitam a colocação de
calçamento na Rua Sebastião
de Oliveira Gomes, ao lado da
Calpen Truck Center, Bairro
Ponte da Aldeia.

Rodrigo Júlio dos Santos
Indica a construção de
proteção de concreto com
complementação em tela
na Rua Conceição Daloio
Pinheiro – Bairro Pinheiro,
conforme visita ao local feita
pelo Secretário de Obras, Sr.
João Amâncio de Faria, em
consonância com o laudo
produzido pela Coordenadora da Defesa Civil, Sra. Maria Tereza Nacif (Vininha),
onde identificao grande risco
de ocorrência de acidente no
local.

José Ferreira da Silva
Indica a reforma da ponte
que liga a BR-262 ao Córrego
Palmital.
Reivindica a reforma da
ponte da Vila Boa Esperança.
Rogério Filgueiras Gomes, Cléber da Penha Benfica e João Gonçalves Linhares Júnior
Solicitam a instalação de
dois postes equipados com
baixa tensão isolada na Rua
Zélia Simão e Rua Almerinda
Silveira, Bairro Catuaí.
Rogério Filgueiras Gomes, Paulo César Altino e
Rodrigo Júlio dos Santos
Indicam a instalação de seis
postes equipados com baixa
tensão isolada na Rua Juquinha Santana – Bairro Sagrada
Família e Rua Professora
Leda Rocha – Bairro Petrina.
Cléber da Penha Benfica
Solicita a construção de
quadra poliesportiva no Bair-

Reivindica o nivelamento
e asfaltamento na Rua Alice
Dias – Bairro São Vicente,
parte na divisa com Bairro
Alfa Sul, pois da forma em
que a mesma se encontra
o escoamento da água de
chuva está ocorrendo no sentido de algumas residências,
causando deterioração dos
imóveis em função desse escoamento no sentido errado.
Solicita a limpeza de todas as caixas de contenção
localizadas entre o Córrego
das Nascentes até a Ponte do
Evaristo, haja visto que todas
perderam sua função devido
à falta de limpeza regular e
com isso as estradas sofrem
danos maiores.

