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Distribuição gratuita

DEBATE NA CÂMARA DE Câmara Municipal de
Lajinha
presta
MANHUAÇU SOBRE
homenagem ao Dia
MONOPÓLIO NA CIDADE Internacional da Mulher
PÁG. 06
PÁG. 07

PREFEITURA CONSTROI PONTE E
ATENDE COMUNIDADE DO BARREIRO

CREAS orienta sobre como lidar
com pessoas em situação de rua

PÁG. 05

PÁG. 10

CURSO DE MANUTENÇÃO
DE COMPUTADORES

PÁG. 05
Ao final do evento, todos os alunos receberam certificado de formação do curso
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EDITORIAL

O carro chefe na campanha
será a corrupção, violência
e o desemprego

CHARGE

F

ala se tanto da violência, mas no Brasil ela passou dos limites, vai
precisar muita criatividade e esforço de todos para diminuir os índices. Outro fato que irá ocupar um bom tempo dos candidatos será o
desemprego, serão os assuntos principais dos candidatos à Presidência da
República e aos governos estaduais.
É importante que a sociedade, por seus vários segmentos, estude, debata e
entenda a complexidade dessas mazelas que, no Brasil, assumiram proporções
de tragédia social e se tornaram os dois gigantescos desafios da nação como
um todo. Em relação à violência, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública
produziu um estudo no ano passado sobre o grau de medo da população
brasileira a partir de 16 situações de violência ou vulnerabilidade, sob o título
“Medo da violência e apoio ao autoritarismo
no Brasil”.
Fale com a redação
Aos 18 anos a grande parcela dos jovens
contato@jm1.com.br
chega o momento de conclusão do ensino
(33)3331-8409
médio – portanto, fim da educação básica,
para muitos, o ingresso na educação superior
a fim de adquirir uma formação universitária que lhes permita o ingresso em
uma profissão. É uma época da vida em que começam as preocupações com
o futuro, o trabalho e os problemas da vida adulta.
É nesse momento que baixa a grande preocupação, pois pesquisas e estudos
vêm apontando que, além dos medos de ordem individual (como o medo de
morrer ou de perder os pais), dois medos recorrentes aparecem nos primeiros
lugares: o medo da violência e o medo do desemprego.
Este ano por ser eleitoral os assuntos vão pautar a campanha e serão os
assuntos principais dos candidatos.
O estudo contém diversas informações úteis para compreensão da situação social vigente no país, com destaque para a conclusão de que, quanto
mais amedrontada, mais a população demonstra propensão para apoiar uma
mudança. Os brasileiros estão cansados da falta de atitude das autoridades
do executivo, Legislativo e Judiciário, o Brasil é recordista em homicídios –
mais de 60 mil pessoas assassinadas por ano –, os índices de criminalidade
ajudam a desmoronar a confiança da população nas instituições. Segundo
estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas em 2016, apenas 29% confia no Judiciário, 11 na Presidência da República e 10%, no Congresso. A
consequência imediata desse panorama é a descrença nos atuais ocupantes
dos cargos.
Outra grande preocupação é o medo do desemprego, o ano de 2017 fechou com 12,6 milhões de desempregados, equivalentes a 12% da força de
trabalho, não é de estranhar que o desemprego atormente a mente dos jovens
que entram na universidade e, principalmente, daqueles que se formam,
como de resto é o principal flagelo de famílias e profissionais maduros. É
bem verdade que o país está saindo da mais grave recessão de sua história,
cuja característica é sempre alto desemprego, queda de salários médios e
desestruturação financeira de milhões de famílias. Mas o desemprego e o
subemprego (trabalho em tempo parcial) são tão elevados que o crescimento
da produção nacional necessário para trazer a taxa de desemprego à metade
é inalcançável no curto prazo.
Em 27 de dezembro de 2017, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
divulgou projeções e informou que, se a economia brasileira crescer 3% em
2018, deverão ser gerados 1,78 milhão de empregos no ano. Para gerar 2
milhões de empregos formais, o PIB teria de crescer 3,5%, diz o MTE. Para
um país que tem 12,6 milhões de desempregados e outros 6 milhões em
subemprego, é muito pouco. O desemprego continuará elevado. Adicione-se a esse quadro um fenômeno moderno que dificulta a elevação do nível
de emprego à medida que o PIB cresce. Trata-se da velocidade com que a
tecnologia vem se espalhando pela economia e revolucionando os processos
produtivos, cujo efeito é mais produto com menos gente. As tecnologias
que permitem aumentar as quantidades produzidas usando menor número
de trabalhadores provocarão alteração no mundo do trabalho e obrigarão as
nações a descobrir formas de resolver o problema do desemprego e contribuir
para diminuir o pânico dos trabalhadores.
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CARTA DOS LEITORES

É de Deus aprecie
É que às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois e
fico sonhando acordado, como será poder, todo dia, dizer a menina
dos olhos de Deus, bom dia, eu te amo.
É, tenho certeza disso, Deus neste dia, estava não só inspirado ao
desenhar você,
mas era também o dia que ele disse; vou representar nesta obra de
arte, as feições do amor.
E começou, exagerava na dose, dobrava a quantia, sempre colocando um dedinho a mais.
Resultado, a beleza, percebemos fácil em tudo, em seu andar, é um
doce balanço como as ondas do mar.
Carinho, para todas as nossas horas. Bom humor, sempre, com uma
dose extra, para os momentos difíceis da vida.
Caráter, em dose tripla, para mostrar ao mundo, o bom é ser feliz.
E continuou, sensibilidade, paciência, a lista de “especiarias”
completas e com uma pitadinha a mais, em todas, o resultado desta
perfeição, você, minha dona.
É, sonhando acordado, e no silêncio da noite, pergunto, por que,
eu. Que foi que eu fiz, para ter ela, a perfeição do amor, travestida de
mulher, com a finalidade de nos fazer feliz.
Porque eu, não sei, mas quero bem alto ao mundo inteiro gritar, que
sou feliz e que o Pai me deu você para amar.
Nem sei como agradecer, não tenho como fazê-lo, de um modo
que todos entendam.
Sou feliz com tudo que tenho e tudo é você.

Preciso viver mais mil vidas, para entender a sabedoria de Deus,
em presentear eu, com você.
Entretanto, pra que saber, deixa assim, é bom de mais ter você,
ser dado a você.
Hoje sei o que quer dizer, você é o cara. O cara é alguém agraciado
por Deus e só isto basta.
Então, quero aprecia-lá, pois foi Deus quem fez o céu, o brilho
das estrelas, a felicidade, refletida na eternidade, do prazer, em ter
você, minha.
Paulo Cesar
Que delicia esse seu sorriso, maroto. Quero carinho, seu, só seu,
quero você, só você. Sonho com isto, quero isto, sei, teremos isto,
mas hoje...
Nossa; hoje quero você mais que ontem, mais que amanhã.
Quero-a aqui, agora...
com aquela mãozinha no meu peito e aquele sorriso, maroto,
gostoso. Ai, como quero você. Tempo, tempo, esse tempo é algo
que atrapalha te amar.
Não quero o tempo por data, dia, mês,
quero você aqui, agora, pra sempre, vem, desejo você...
naquele sorriso, maroto, safado, sexy, desejoso.
Vem, mas vem logo, não faz ideia de como quero você.
Quero você, com muito carinho, seu, só seu e todo meu.
Hoje, nossa que delicia você, gostosa, com aquele sorriso,
maroto.
Paulo Cesar
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Governador Fernando Pimentel recebe
comitiva para o lançamento do
V Encontro Portugal-Minas Gerais

Na quinta edição do evento em julho, em Lisboa, Governo de Minas
Gerais apresentará os programas Mulheres por Minas e +Gastronomia
O governador Fernando Pimentel recebeu nesta sexta-feira (16/3),
no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, comitiva de Portugal
para o lançamento oficial do V Encontro Portugal-Minas Gerais, que
acontece hoje no Mercado Central.
A quinta edição do encontro, que será realizado entre os dias 5 e
6 de julho, em Lisboa, vai contar com a apresentação do programa
Mulheres por Minas, além de ações do +Gastronomia. A missão
bilateral também reforça as relações diplomáticas e comercias em
diferentes setores da economia de Minas Gerais e Portugal.
“Temos uma relação internacional profunda com Portugal, por
razões históricas. Minas Gerais é o estado mais português do Brasil,
temos traços no nosso território, na gastronomia, na literatura, na arte.
Esse encontro tem se consolidado e fortalecido. Estamos avaliando
como muito positivo”, afirmou o governador Fernando Pimentel
após o encontro.
Participaram da reunião o empresário Casildo Quintino, o CEO da
Caxamar, Gonçalo Nuno, o presidente do Mercado Central, Geraldo
Henrique, o líder do Governo na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, deputado estadual Durval Ângelo, e a coordenadora do Programa +Gastronomia, Marina Bras.
Crédito (foto): Gil Leonardi/Imprensa MG

General se manifesta fortemente sobre
a morte da vereadora do PSOL e post
repercute na internet
Veja abaixo o texto na integra:
Consagração da hipocrisia ou do desrespeito?
Caros amigos
Fico em dúvida se qualifico a comoção pela morte da vereadora Marielle Franco como hipocrisia ou como desrespeito aos
mais de 60 mil brasileiros que morrem por ano em condições
semelhantes, aí incluídos centenas de policiais.
Pela qualidade e pela
quantidade de
políticos dos
partidos que
nas últimas
décadas nada
fizeram pela
segurança
dos cidadãos,
muito pelo
contrário, sou
levado a afirmar que ambos os comportamentos norteiam a
falsidade das lágrimas.
Ninguém sabe ainda quem cometeu o crime, mas posso assegurar que quem o fez atendeu, mesmo que com outras intenções,
ao desejo quase incontido e inescondível dos líderes das espetaculosas manifestações de protesto e comoção que contaminam
as manchetes de todos os jornais do País e, por osmose, até do
exterior, com o único e vergonhoso objetivo de desmerecer e
boicotar a necessária intervenção federal em processo na Segurança Pública do Rio de Janeiro.
Afinal, quantas mulheres “incríveis e corajosas” como Marielle
morrem todos os dias no Brasil em consequência da falta de honestidade, de pulso, de coragem, de energia e de efetividade no
combate aos criminosos que são, demagogicamente, paparicados
pelos mesmos que choram a sua morte em busca de poder e de
alguns segundos a mais de “fama”?
Lamento a morte da vereadora, tanto quanto a de seu motorista
e de outros brasileiros que se foram nas mesmas condições,
mas repudio, enojado, a exploração midiática dessa violência,
porquanto, em seu âmago, ela tem por finalidade exatamente o
contrário do que querem fazer crer os falsários que em nome dos
“direitos humanos” desrespeitam a vida e se colocam contrários

ao combate, sem tolerância, aos criminosos de todos os tipos,
matizes e colarinhos que insistem em dominar o Brasil e em
continuar a matar, impunemente, outras tantas Marielles!
É tempo de acabar com a politicagem, com o desrespeito e
com a hipocrisia!
Gen Bda Paulo Chagas

tava o círculo LGBT, não era do MST, CUT ou PSOL, não estava
dentro dos programas de assistência e cotas do governo. Enfim,
não preenchia os requisitos necessários para uma mobilização
nacional, tão pouco que merecesse a menor atenção dos Direitos
Humanos. Ela, assim como eu e você, não era ninguém!!!
Os bandidos??? Ah! Esses passam bem, obrigado!

Jovem brasileiro adotado
por família italiana retorna ao abrigo
em São Paulo após 15 anos

Já fez sua inscrição para o
II CONGRESSO DO MOVIMENTO
AVANÇA BRASIL?

Lar Vinícius comemora histórias
com final feliz, mas luta para continuar atuando.
Família italiana adotou duas
crianças brasileiras; Igor à direita
emocionou-se ao rever o abrigo e o
país onde nasceu. Foto divulgação.
Falando italiano e sonhando em
ser chefe de cozinha, o jovem Igor
André, de 20 anos, visitou na última semana o abrigo Lar Vinícius,
em São Paulo, onde viveu de 2001
a 2003 até ser adotado, aos cinco
anos, por uma família italiana.
O jovem emocionou-se ao ver as fotos da infância, documentos,
funcionários da época e até a escola onde estudou.
Essa é uma das muitas histórias felizes de adoção que o Lar
Vinícius promoveu desde que foi oficializado, em 1996. Segundo
a diretora da instituição, Maria Inês Ribeiro, nesses mais de vinte
anos, 274 crianças já passaram pelo abrigo, sendo 140 adoções
nacionais, 23 internacionais, e 86 crianças retornaram à família.
Hoje o abrigo acolhe 17 crianças até seis anos.

Reserve já sua participação no site https://avancabrasil.vpeventos.com
*No site temos quatro tipos de inscrições para que todos possam participar ou colaborar:*
- Inteira: R$ 20,00
- Meia: R$ 10,00
- Adesão on-line: R$ 10,00
(quem não pode estar no local mas vai assistir em nossa
página)
- Não posso contribuir mas
quero participar (grátis)
Dado que não tem desculpa
para não fazer sua inscrição/
colaboração com o Movimento, aqueles que não o fizerem,
demonstram falta de comprometimento com nossa agenda
e desta forma *serão excluídos
de nossos grupos de Whatsapp* após o dia 21/04!
Contamos com a participação de todos, pois *O BRASIL TEM
JEITO, DEPENDE DE NÓS !!!*
Comitê Executivo
Movimento Avança Brasil
*FAÇA SUA INSCRIÇÃO!* - http://AvancaBrasil.vpeventos.
com

Moradores da Petrina reclamam
de matagal em terreno
Os moradores
da Rua Apinagés
pedem que por
gentileza a Vigilância Sanitária
faça uma visita nesse local,
o mato tomou
conta de um lote
sem construção
e está causando
vários transtornos aos moradores da proximidade.
Além dos possíveis criadouros de mosquitos, e com as chuvas
temporárias ficam ainda piores, os insetos atacam pra valer, sem
contar o perigo da Dengue nesse local. Agradecemos a gentileza
das autoridades.

Lajinha terá uma creche
INFANTIL-PRÓ-INFÂNCIA-TIPO 1
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO
INFANTIL-PRÓ-INFÂNCIA-TIPO 1
Va l o r To t a l d a O b r a :
1.490.871,84
Agentes Participantes:
Governo Federal
Comunidade: Bairro ITA
e Prefeitura Municipal.
Município: Lajinha – MG
Início da Obra:
08/03/2018
Objeto: Construção de Unidade de Educação
Término da Obra: 08/03/2019
Infantil-Pró-infância- Tipo 1
FNDE Ministério da Educação Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Cadê a indignação do povo
Pastor Cláudio Duarte - Gisele Palhares Gouveia, 34 anos, cuja profissão era
salvar vidas atuando como médica, foi
assassinada ontem na Linha Vermelha RJ
com dois tiro na cabeça após uma tentativa
frustrada de assalto.
Gisele, embora mulher, não era negra,
não era pobre, não era feminista, não era
militante de partido político, não frequen-

Brasil em ritmo de guerra
civil escancarada
Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
A corrupção sistêmica, a intolerância político-ideológica e o
descontrole da violência com fins claramente revolucionários
estão gerando a guerra civil escancarada no Brasil. Já sofremos
os efeitos diretos do conflito não declarado, com mais de 60 mil
assassinatos por ano. No Rio de Janeiro sob Intervenção Militar
na área de Segurança Pública, a execução de uma vereadora do
PSOL, “defensora dos direitos humanos”, líder comunitária da
região de favelas da Maré, dará mais dimensão internacional ao
fenômeno da barbárie brasileira.
Uma esquerda irresponsável, criminosa e totalitária resolveu,
definitivamente, investir no discurso canalha de ataque ao Judiciário, ao Ministério Público, às Polícias e às Forças Armadas,
na tentativa escrota de relacionar tais instituições com o autoritarismo. O plano deles não é fazer críticas para aprimorar tais
instituições e suas imperfeições ou erros. O objetivo claro da
canhota revolucionária é apenas desmoralizar os segmentos que
resistem contra um projeto claro de implantação de um regime
explicitamente totalitário no Brasil.
A petelândia desvairada está na vanguarda do atraso revolucionário. Seus militantes e meliantes querem tirar o máximo proveito da situação judicial de seu líder máximo Luiz Inácio Lula
da Silva. Eles entraram ontem com um novo pedido de Habeas
Corpus no Supremo Tribunal Federal, para impedir a inevitável
prisão de Lula. Agora, claramente, querem passar por cima da
suprema-presidente Cármen Lúcia para que o novo recurso seja
julgado pela 2ª turma do STF, onde atuam ministros que têm
cumprido a estranha rotina de ordenar a soltura de bandidos.
As Forças Armadas e os segmentos esclarecidos da sociedade
brasileira não podem cair na armadilha da estratégia revolucionária. Os brasileiros honestos não podem perder a oportunidade
inédita em nossa História para romper com a estrutura criminosa
e implantar as transformações institucionais que a Nação não
pode mais adiar. Não podemos tolerar arbitrariedades e muito
menos incentivar tendências a isolamentos. O momento é de
defesa responsável da Democracia (a Segurança do Direito).
A única saída é uma cirúrgica Intervenção Institucional. A
prioridade imediata é reinventar o Brasil e suas instituições
corrompidas pelo Crime. As Forças Armadas têm o dever histórico de apoiar e dar sustentação aos grupos organizados que
lutam pelo aprimoramento institucional imediatamente. O resto
é conversa fiada.
O medo das esquerdas e da mídia satânica é o sucesso da Intervenção que poderá levar às ruas do Rio e do País uma aclamação
nacional em louvor às Forças Armadas. Com ressonância externa.
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"a rigor, a investigação já está federalizada"

O ministro Raul Jungmann (Segurança) precisou lembrar que, “a rigor, a investigação já está federalizada”
da morte da vereadora carioca, depois de a PGR Raquel Dodge solicitar a adoção dessa medida.

INCRA PAGA R$55 MILHÕES
POR EX-FAZENDA DA JBS
Há quase meia década sem sequer aprovar plano de reforma agrária, o Incra do Mato Grosso do Sul aprovou com rapidez estonteante a desapropriação e autorização de compra de 60% de 5,8 mil hectares da Fazenda Correntes, em
Dois Irmãos do Buriti. Iniciado em dezembro de 2017, o processo foi aprovado em tempo recorde. Até então, a fazenda
oficialmente era da Eldorado Brasil, do grupo J&F/JBS.
OVO OU GALINHA?
O J&F/JBS, flagrado como peça central no esquema desvendado pela PF, vendeu a Eldorado por R$15 bilhões à
Paper Excellence.
NÃO TÁ COMIGO!
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em
Brasília tirou o corpo fora. Disse que quem aprovou foi o
Incra-MS e não o federal.
CORPO (MUITO) FORA

PT VOLTA A MANDAR
Remanescente da era petista, Gueitiro Matsuo dá como certa sua recondução à presidência da Previ, bilionário fundo
de pensão mantido pelo Banco do Brasil. Ele foi escolhido
por Dilma e pelo atual presidiário Aldemir Bendine, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras.
HAJA DINHEIRO PÚBLICO
A Justiça do Trabalho gasta com salários 93,5% de R$17,8
bilhões. Só a Justiça Militar Estadual, percentualmente, gasta mais, ainda assim uma ninharia para os padrões da trabalhista: 93,7% de R$141 milhões.
ESQUERDA E DIREITA, VOLVER
A Câmara dos Deputados também fez o ressarcimento de
despesas de Marcelo Aguiar (DEM-SP), no valor de R$105
mil, e Vander Loubet (PT-MS), que torrou por nossa conta
R$102 mil em quarenta dias.
TEMPO PARA TAGARELAR

Questionado, o Incra jura que apenas “manifestou interesse” em desapropriar a Fazenda Correntes, da J&F, e fazer
assentamentos.

Ao criar a “Liderança da Oposição” na Câmara, Rodrigo
Maia concedeu também ao líder o tempo de “comunicação
de liderança” (minidiscurso de líderes durante a Ordem do
Dia no Plenário). Terá oito minutos.

É MENTIRA?

ISSO QUE É RECORDE

O Incra negou através da assessoria, mas a autorização
da compra de da Fazenda foi publicada no Diário Oficial da
União do último dia 13.

Os gastos com publicidade da Câmara Legislativa do DF
chamam a atenção do contribuinte: R$ 52 milhões dos últimos dois anos; bate da Câmara dos Deputados e também
do Senado, segundo a ONG OPS.

CÂMARA FAZ REFORMA MILIONÁRIA
E PRÉDIO PODE CAIR
A Câmara dos Deputados gastou mais de R$ 120 milhões
na reforma de aproximadamente a metade dos 432 imóveis
funcionais na última década e, ainda assim, um dos edifícios
teve parte do pilotis interditado devido ao risco de desabamento da laje sobre a garagem. O bloco L da SQN 202,
área nobre da capital, que poderia abrigar 24 parlamentares
e evitar o pagamento de R$ 102 mil de auxílio-moradia por
mês, está desabitado há uma década e a manutenção custa
R$ 700 mil mensais.
OUVIDOS SENSÍVEIS
Quando estava em condições receber as excelências, os
deputados fugiam do bloco L por não gostar do barulho de
carros e ônibus na rua.
MANSÕES SUSPENSAS
Cada apartamento do bloco L tem 225m² e é avaliado em
R$2 milhões. O custo da não utilização do prédio supera os
R$ 12 milhões até agora.
MUITO DINHEIRO PELO RALO
Um projeto pretende dividir os apartamentos de pelo menos
quatro blocos em dois 100m² e extinguir o auxílio-moradia,
mas só em 2026.
A GUERRA É AQUI
São assassinadas mais pessoas por ano no Brasil (59,08
mil) do que em outros 30 países somados, incluindo Estados Unidos, norte da África, toda a Europa, China etc. O
levantamento é do site Metrocosm.
AUXÍLIO PARA QUÊ?
O auxílio-moradia dos Três Poderes vai custar ao contribuinte brasileiro quase R$ 1 bilhão, apenas em 2018. Só
em 2017 foram gastos mais de R$ 817 milhões dos R$ 865
milhões previstos no Orçamento.
HERDEIRO LICENCIADO
O diplomata Marcelo Calero, que foi ministro da Cultura de
Temer, está licenciado sem vencimentos, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Para dispensar o salário,
deve ter recebido gorda herança. Ele aproveitou a “pausa”
para se aliar a Luciano Huck, no RenovaBR.

CANTINHO DE FÉ
OCUPE SEU
LUGAR

PERGUNTA NO RIO
Quem não repudia assassinatos no Rio de Janeiro?
SÓ ESTE ANO, 17 VEREADORES
FORAM ASSASSINADOS
Pode até parecer que Marielle Franco (PSOL-RJ) foi a primeira vereadora assassinada covardemente no Brasil, só
que não. Apenas nos primeiros 80 dias deste ano foram assassinados 15 vereadores em todas as regiões. No Rio, 17
policiais militares foram executados por bandidos. Os veículos de comunicação cariocas acompanharam com helicóptero todo o velório da vereadora assassinada por bandidos,
mas ignorou quase todas as demais mortes de vereadores
e PMs.
PROBLEMA É NACIONAL
Foram executados este ano Vereadores em Alagoas, Rondônia, Bahia, Amazonas, Rio Grande do Sul, Piauí, Pernambuco e Paraná.
DE UMA SÓ VEZ
Em um só caso, dois vereadores paranaenses foram assassinados durante um assalto em Barra do Jacaré (PR).
MOTIVO FÚTIL
O vereador Jorge Cunha (Pros) foi executado em Apicum
Açu (MA) porque não tinha nem sequer 2 reais exigidos pelos assaltantes.
SEM TV AO VIVO
Em 2017, 134 PMs foram executados no Rio, sem comoção,
exceto dos familiares e nos quartéis. Quase todos negros e
negras, e pobres.
SÚMULA DO STF MANDA
IGNORAR ‘HC’ JÁ INDEFERIDO
Deve ser ignorado eventual pedido de habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal (STF) para adiar a prisão
do ex-presidente Lula. A menos que o ministro encarregado
de tomar a decisão resolva ignorar a Súmula 691, do próprio
STF, aprovada com apoio do então ministro Sepúlveda Pertence, vedando a seus ministros conhecer habeas corpus
já negado por tribunal superior. Respeitada a Súmula 691,
fica valendo a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

"Na casa de meu Pai há muitos aposentos;
se não fosse assim, eu lhes teria dito.
Vou preparar-lhes lugar.” (João 14.2)

À

s vezes, em meio às pressões e decepções de
um dia, nada tão bom quando lembrar-se de que
temos uma casa, um lar, e poder volta para ele.
Foi isso que salvou a vida do filho pródigo. Ele havia se
enganado com a vida e sobre si mesmo. Fez apostas que
deram em nada. Acreditou em ilusões e acabou perdendo
tudo que tinha e quase tudo que era. Mas a lembrança
de casa o salvou. A casa de seu pai tinha tudo que ele
havia perdido inclusive a própria imagem. O mesmo diz
respeito a nós e Deus.
Precisamos da Casa do Pai. Não me refiro a um templo, embora reconheça o quanto ele é importante e necessário à nossa vida. Alguns dizem que não, mas eu não
concordo. A história da fé aponta para o valor do templo.
Mas o que me refiro com “Casa do Pai” é a experiência
da presença de Deus em nossa vida. Deus fez todo o necessário para que possamos desfrutá-la. Inclusive nos fez
“casa" para Si. Somos o templo do Espírito Santo (1Co
3.16). Deus vem habitar conosco, habitando em nós, tomando parte em nossa vida. Envolvendo-se em nossos
dramas, sentimentos e planos.
Há lugar na Casa do Pai para todos nós. Alguns pensam que é preciso melhorar, mudar de vida, para poder
ter lugar na Casa do Pai. Mas é justamente o contrário.
Precisamos ocupar o nosso lugar na Casa do Pai para melhorarmos, para mudarmos de vida. Essa é a ordem certa.
Antes que possa ocupar-se de melhor, precisa ocupar-se
de crer e ocupar seu lugar na Casa do Pai. Jesus é a porta
da Casa do Pai. Ele convida cansados e sobrecarregados
(Mt 12.28-30), Ele vem buscar pecadores para leva-los
pra casa (Lc 5.32). É na Casa do Pai que nos encontramos com a vida. Ocupe seu lugar!
Igreja Batista da Praia do Canto <ibpc@ibpc.org.br>
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CURSO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

Parceria entre Prefeitura de Manhuaçu e Instituto Federal forma 16 alunos

U

ma parceria entre a
Prefeitura de Manhuaçu e o Instituto Federal possibilitou a
formatura de 16 alunos no
curso de manutenção de
computadores. A solenidade foi realizada na última
quinta-feira (1), no salão
de eventos da Secretaria
de Trabalho e Desenvolvimento Social. Foram três
meses de curso. As aulas
foram realizadas sempre
aos sábados.
O curso só foi possível
graças ao empenho da prefeita de Manhuaçu, Cici
Magalhães, e da secretária
de Trabalho e Desenvolvimento Social, Giuzaina
Gregório, junto ao IF Manhuaçu. “Entendemos que
a informática é uma área
importante hoje em dia e
queremos levar conhecimento, principalmente para
os nossos jovens. Sabemos
o quanto a educação pode
transformar uma sociedade
e a nossa parceria com o IF
é profícua neste sentido”,
avaliou a prefeita Cici
Magalhães.
A secretária de Trabalho
e Desenvolvimento So-

cial, Giuzaina Gregório,
reconheceu os esforços da
prefeita e agradeceu a parceria com o IF Manhuaçu.
“Só temos a agradecer por
essa parceria. É um momento muito importante
para todos nós, pois através desta deste trabalho
podemos capacitar a nossa
população para o mercado
de trabalho. Desta maneira,
teremos mais qualidade
na prestação de serviço
no município”, comentou
Giuzaina.
O diretor do Instituto Federal – Campus Manhuaçu, José Geraldo Soares,
ressaltou a parceria entre
o município e a instituição
de ensino. “Somos uma
realidade. Nosso objetivo
é trazer capacitação para a
população através de cursos como este. Trabalhamos com a projeção de ensino, pesquisa e extensão”,
explicou José Geraldo.
Representando os alunos, a formanda Luciana
Gonçalves Santos disse
que o curso foi muito proveitoso. “Foram momentos
de muito aprendizado e conhecimento. O mercado de

trabalho está cada vez mais
competitivo. Precisamos
nos capacitar e esse curso
nos trouxe isso”, disse
Luciana.
Ao final do evento, todos os alunos receberam
certificado de formação
do curso. Outros cursos
devem ganhar ainda mais
força, como são os casos
dos cursos técnicos em
cafeicultura e em informática.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu

Cici Magalhães.
O diretor de Obras, Janio
Sérvio Mendes “Catinga”,
explicou que a nova ponte foi
toda projetada para dar mais
segurança, tanto para pedestres, quanto para motoristas.
“Antes, havia uma ponte de

madeira. Agora, a obra tem
fundação, pirulito, ferragem,
enfim, tudo o que precisa.
Entregamos uma construção
digna do povo do Barreiro”,
avaliou Catinga.
Pelo menos dez moradores
do Barreiro ajudaram no dia

Ao final do evento, todos os alunos receberam
certificado de formação do curso

Público que prestigiou a solenidade

Diretor do Instituto Federal
– Campus Manhuaçu, José
Geraldo Soares

Secretária de Trabalho e
Desenvolvimento Social,
Giuzaina Gregório

Luciana Gonçalves
Santos representou os alunos formados

de bater a laje da ponte. Representando a comunidade,
Fernando Souza agradeceu
a prefeita de Manhuaçu e os
funcionários da Secretaria

de Obras. “Só temos que
agradecer por esta obra.
O vereador Adalto Abreu
também contribui, fazendo
o pedido. Muito obrigado

a todos”, comemorou Fernando.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu

PREFEITURA CONSTROI PONTE E ATENDE COMUNIDADE DO BARREIRO

A

Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de Obras, entregou
mais um anseio antigo de moradores do Barreiro. Desde o
início da gestão, a prefeita
Cici Magalhães tem seguido
à risca o lema “Ouvir para
Governar”. Neste sentido,
uma ponte de concreto foi
construída com a ajuda da
população, substituindo uma
ponte de madeira.
Tão logo o pedido foi feito
à Administração, a prefeita Cici Magalhães pediu
que o secretário de Obras,
João Amâncio, e o diretor de
Obras, Janio Sérvio Mendes
“Catinga” dessem início ao
projeto de construção da
ponte. “Nós sabíamos que
essa obra seria muito benéfica
à comunidade. Por isso, não
medimos esforços para entregar o quanto antes”, disse

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Prestação de contas da Prefeitura Municipal de Manhuaçu
Mostrou gastos na saúde, educação e funcionários; dados das bolsas de estudos também são mostrados.
Em audiência pública,
no final da tarde de quinta-feira, 15/03, a Câmara de
Vereadores de Manhuaçu
recebeu prestação de contas
da Prefeitura referente ao 3º
quadrimestre de 2017.
O Secretário de Fazenda,
Claudinei Domingues, apresentou aos vereadores e ao
público presente o relatório
que descreve os balanços
orçamentários estabelecidos
ao longo do período. A prestação de contas obedece as
normas da Lei Complementar 101/2000, que estabelece
normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
A audiência permite a todos os cidadãos o acesso
aos dados sobre as contas
públicas. A Comissão de
Orçamento e Finanças da
Câmara Municipal, que tem
como Presidente o vereador
Juninho Linhares; o Relator,
Administrador Rodrigo dos
Santos e o Membro, Adalto
de Abreu, acompanhou toda
a apresentação e fez diversos
questionamentos relacionados aos números e demonstrativos encaminhados ao
Legislativo.
“A prestação de contas
se resume nas metas fiscais
de 2017, as quais a saúde
tem 15% da receita liquida;
a educação 25% e o gasto
com pessoal 54%. Nosso
município gastou 28,5%
com educação, 28,10% com
saúde do limite de 15% e
50,20% na folha de pagamento dos servidores. Então
os números estão dentro do

limite aceitável. A prefeitura
investe mais na saúde e educação, além do limite que
a lei que obriga”, explicou
o Secretário de Fazenda,
Claudinei Domingues.
Bolsa de Estudos
Outro dado importante que
foi mostrado na apresentação
refere-se aos números das
bolsas de estudos que foram
alvos de duas reuniões na Câmara envolvendo os Poderes
Executivo, Legislativo e as
faculdades. “O que acontecia
era o não lançamento do ISS
e se resumia que a faculdade
e as instituições de ensino
compensavam a bolsa e a
administração anterior não
fez este lançamento contábil, ou seja, foi todo feito
no último ano de 2017. Nas
reuniões passadas eu até
comentei que iria aumentar

o número de bolsas e isto foi
comprovado hoje, sendo que
o município dava 153 bolsas
de estudos e com a projeção
de arrecadação do ISS das
instituições de ensino, o
município vai poder dar 177
bolsas de estudo”, destacou
Claudinei.
A audiência foi conduzida

pelo Relator Administrador
Rodrigo e teve a presença
do Presidente da Câmara,
Jorge do Ibéria, e dos demais
vereadores.
Compareceu à audiência a
equipe de Controle Interno
da Prefeitura de Manhuaçu.
Assessoria de Comunicação C.M.M.

Grupo empresarial denuncia
monopólio funerário em Manhuaçu

A

empresa ‘Mais
Saúde’, sentindo-se prejudicada por
concorrência desleal nos
serviços funerários de Manhuaçu, levou um grupo de
pessoas a protestarem na
Câmara Municipal.
O caso está na justiça,

mas até o momento sem
solução, agora além de
continuar lutando por uma
decisão judicial, vão também esclarecer a população o que se passa, e dizer
que a livre concorrência é
saudável para a população.
Os casos das brigas por

este serviço acontecem em
várias cidades do país, e
em Manhuaçu já houve
outros empresários do
ramo que tentaram, mas
não tiveram sucesso nas
licitações, tentaram por
outras vezes, mas sem
sucesso.

O motivo real, não sabemos, pois a livre concorrência é benéfica a
sociedade, faltou aí os
defensores da sociedade
cuidar dessa parte.
Agora a coisa mudou um
pouco, como diz a expressão popular ‘a briga agora

é de cachorro grande’.
A empresa ‘Mais Saúde’
que presta os mesmos serviços de seu concorrente
acusa o ‘EM VIDA’ de
manter o monopólio em
Manhuaçu. Falaram da
Tribuna da Câmara dois
advogados um acusando

o serviço de Manhuaçu de
monopólio.
O ‘EM VIDA’, por sua
vez trouxe um advogado
de Belo Horizonte que
usou seu tempo para discorrer a defesa de seu
cliente dizendo que não há
monopólio na cidade.
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Câmara Municipal de Lajinha presta
homenagem ao Dia Internacional da Mulher

A

Câmara Municipal de Lajinha realizou nesta quarta-feira (7) Sessão
Solene em Homenagem ao Dia
Internacional da Mulher. A solenidade foi
uma iniciativa da Presidente Vereadora
Neura da Sílva Pereira (PT).
A sessão foi presidida pela mesma,
no ato A Mesa Solene foi composta
pelo vice-presidente Humberto Cabral
(PMDB), o secretário Paulo Cesar de
Oliveira (PMDB), representando o Executivo Municipal o prefeito João Rosendo
Ambrósio de Medeiros (PMDB). Foram
homenageadas:
Nazaré Damasceno Domingos, homenageada pelo vereador Almedino Florindo de Freitas(PSDB). Luciene Maria
de Souza Joaquim, homenageada pelo
vereador Celsino de Souza Leite(PSDB).
Marlene Rabelo Faria, homenageada pelo
vereador Flávio Elias da Silva (PSDB).
Sandra Regina Silva V. Machado, homenageada pelo vereador Humberto da Silva
Cabral (PMDB). Mariza Martins Fonseca
de Souza, homenageada pelo vereador
José Camilo Miguel (PSDB). Maria
José Vauna, homenageada pelo vereador
Julio da Silva Hastenreiter (PMDB).
Samira Silva Pereira, homenageada pelo
vereador Julio Maria da Silva (PMDB).
Alessandra de Oliveira Bruneli, homenageada pela vereadora Neura da Silva
Pereira (PT). Ilda Camilo de Azevedo,
homenageada pelo vereador Paulo Cesar
de Oliveira (PMDB). Vera Lígia Alves
Ribeiro, homenageada pelo vereador
Renato Rodrigues de Souza (PSDB) e
Verônica Beatriz de Abreu Alves, homenageada pelo vereador Ronaldo Vitorino
da Costa (PMDB). A Mesa Diretora homenageou as Sras. Eliete Hubner França
Camargo, Maria Helena Fialho, Roberta
de Aguiar Ambrósio de Medeiros, Maria
do Rosário Dias Dutra, Delina Cândida de
Souza, Andréa Soares Andrade Pereira,

Griceliany Jusçara Alves Moreira, Alice
Trindade Pereira e Rosângela Maria dos
Reis. A Sra. Presidente afirmou que ao
finalizar estas homenagens ficou muito
feliz por ter o comparecimento em massa
dos convidados.
Por fim a Sra. Neura da Silva Pereira
afirmou que esta data é simbólica, pois a
mulher dever ser lembrada todos os dias
de sua vida pelas lutas e conquistas diuturnas; se desgastam durante o dia, mas
a noite as forças voltam para continuar a
luta; afirmou que foi com muito carinho
que a Câmara Municipal de Lajinha planejou para todas esta homenagem com
o objetivo de levar o Legislativo mais
perto do povo; agradeceu a todos que
aceitaram o convite e desejou que este
dia seja especial para todas as mulheres e
em especial as de Lajinha; saudou a todas
que lutam por um mundo melhor, deixou
seu respeito merecido e desejou um feliz
dia da mulher a todas
A Sra. Presidente deu as boas vindas e
deixou registrado que estão aqui hoje com
muita satisfação em poder homenagear as
mulheres lajinhenses, pois trazem alegria
constante de viver em comunidade; e
seria difícil estar em comunidade sem
as mulheres, afirmou que ora são mães,
ora avós, que conseguem com o coração
juntar toda dor, todo sofrimento e são
aquelas que conseguem tirar do coração
de cada um toda a alegria e todo amor;
neste dia especial homenageiam as mulheres e queria agradecer a presença de
todos e dizer da importância da mulher
na sociedade lajinhense; manifestou a
colaboração que trazem nesta noite e
em nome das mulheres que lutam contra
toda forma de violência explícita ou não;
contra uma opressão silenciosa que as
impede de realizar seus sonhos.
Assessoria de Comunicação | Câmara Municipal de Lajinha MG
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POLÍCIA

POLÍCIA

Operação Borderline da Polícia Civil prende
8 traficantes em seis cidades da região
Jovem morre em acidente
de moto na BR-116

W
A

Polícia Civil realiza megaoperação
na manhã de sábado, 17/03, na região.
Oito acusados de tráfico
de drogas foram presos
em seis cidades. Dezenas
de mandados de busca
e apreensão estão sendo
cumpridos. A operação
coordenada pela Polícia
Civil de Matipó e Abre
Campo e o serviço de

OPINIÃO
Percival Puggina

N

inteligência da Delegacia
Regional de Manhuaçu
mobilizou 60 policiais,
viaturas e um helicóptero.
Segundo apurou o Portal
Caparaó, é a última fase
da operação Borderline,
ou fronteira em inglês, que
mapeou a rota da droga de
Angra dos Reis (RJ) para
traficantes da região.
Desde dezembro do ano
passado, intensas investiga-

ções estão sendo realizadas
e apurou-se a rota da droga
para grande traficante de
Matipó/Pedra Bonita, que
revendiam para traficantes
locais em Abre Campo, Rio
Casca, Manhuaçu e Matipó
e distrito de Padre Fialho/
Matipó.
Foram expedidos mandados de prisão para todos
esses elementos.
A operação contou com

cerca de 60 policiais civis
de toda região. Estão participando policiais civis de
Mutum, Muriaé, Espera Feliz, Manhuaçu, Santa Margarida, Matipó, Abre Campo,
Rio Casca, Ponte Nova e a
aeronave da PCMG.
Ainda não foi divulgado
o relatório final, mas foram
apreendidas drogas e armas
em vários locais.
Carlos Henrique Cruz

QUEM MATOU MARIELLE FRANCO?

ão tenho a menor ideia.
Surpreende-me que tantos
analistas se apressem em
indiciar “a polícia”, assim, genericamente, como se a instituição
fosse executante de sentenças de
morte. Tais generalizações me
incomodam. Primeiro, porque
presumem a burrice do interlocutor; segundo, porque se prestam
para que a atividade policial, numa
instintiva autodefesa, fique neutralizada. E quase acrescentaria um
terceiro motivo, que me vem da
morte de Celso Daniel. Lembram?
No dia em que encontraram seu
cadáver com 11 perfurações a
bala e sinais de tortura, todo o
alto comando petista desembarcou
em Santo André tendo à frente o
falante Dr. Eduardo Greenhalgh.
Nos cochichos do velório, o que
mais se ouvia eram insinuações de
que o prefeito fora executado por
adversários da campanha de Lula,
que ele, Celso Daniel, iria coordenar. Depois, foi o que se sabe.
Essas acusações afoitas sempre me parecem movidas a muito
má intenção. Um crime pode ser
cometido por médicos, mas isso
não transforma o hospital em organização criminosa. Um crime
pode ser cometido por policiais,
mas isso não transforma a polícia
em organização criminosa. Um
crime pode ser cometido por uma
facção criminosa. E isso é o que
dela se espera. O que mais leio e
ouço nestas últimas horas revela
um esforço em entregar o cadáver
da vereadora para as instituições

policiais e em transformar sua
morte numa questão racial. A
“polícia” teria executado uma
“mulher negra”. O assassinato não
teria sido de uma pessoa humana,
que para isso ninguém mais dá
bola, mas de uma mulher de pele
escura e vereadora, o que amplia
a dimensão política do fato. Já o
seu motorista continua ignorado.
Morto, oprimido e excluído, de
“raça” ignorada, o infeliz. Entortou-se no Brasil a capacidade
de análise. Em 2017, tal qual em
2016, 134 policiais foram mortos
no Rio de Janeiro. Qual era a cor
de sua pele? Isso não interessa
pelo simples motivo de que isso
realmente não interessa a qualquer
pessoa intelectualmente honesta e
mentalmente sã. Interessa a vida
humana sacrificada.
Todo esse empenho em transformar a morte da vereadora
num conflito entre raças, entre
oprimidos e opressores, vem
vestido com aquela malícia que,

para dar vida à respectiva ação
política, precisa de conflitos tanto
quanto do ar que respira. Morreu
uma mulher negra; logo, seus
assassinos são homens brancos –
presume-se que deduzam os tolos.
Em artigo na Zero Hora de hoje,
uma repórter da RBS dá números
extraídos do Atlas da Violência:
no Brasil, sete em cada 10 vítimas
de homicídio são negros. É fato.
No entanto, a redatora do texto,
para mostrar o fato como lhe
convém à tese, passa por cima de
outras evidências: o número de
homicídios cometidos no Brasil é
impulsionado por conflitos entre
facções criminosas em disputas
de território. Nessas verdadeiras
guerras de conquista pelo controle
local do tráfico de drogas, bem
como do roubos e comercialização de cargas, ninguém olha para
a cor da pele, senhora repórter!
Não há uma “chacina dos jovens negros” por serem negros.
Há uma chacina de jovens bra-

sileiros recrutados pelas facções
criminosas entre a população dos
morros que é majoritariamente
formada por negros e pardos. Sem
óculos danificados pela ideologia
do conflito, sem a tolice das
dicotomias oprimido-opressor,
excluído-incluído, vendo os fatos como são, a maioria dos que
morrem são pretos e pardos; e a
maioria dos que os matam são
pretos e pardos. Mera estatística.
Partidos políticos que sistematicamente antagonizam a polícia
e as Forças Armadas têm razões
inconfessáveis para isso.

________________________
* 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+.

emerson Costa
Reis, 25 anos, morreu num acidente
na noite deste sábado, 17/03,
em um acidente no km 585,8
da BR 116, na “Curva da Pedreira”, em Vilanova, distrito
de Manhuaçu.
De acordo com Edson
Rhodes, da Polícia Rodoviária Federal/Posto de Realeza,
o acidente envolveu uma motocicleta conduzida por Wemerson e um Santana com
placa de Manhuaçu. “Mais
uma vítima da imprudência,
infelizmente. Deixa mais
uma vez família de luto com
a perda de um ente querido.
Os dois condutores eram inabilitados e, para piorar ainda
mais a situação, o jovem que
conduzia a motocicleta, não
conseguiu fazer a curva e invadiu a contramão colidindo
de frente com o Santana que
vinha sentido São Pedro a
Vilanova”, disse Rhodes.
Após a colisão, o Santana
saiu da pista parando em
meio à vegetação à margem
da rodovia. O corpo de Wemerson ficou caído na pista a
cerca de sete metros do local
da colisão.
O Corpo de Bombeiros
foi acionado e chegando ao
local constatou a morte do

condutor da motocicleta. “A
vítima da motocicleta estava
com vários traumatismos e
não apresentava sinais vitais.
Outra vítima - passageira do
automóvel - encontrava-se
deitada na pista com um ferimento na testa e escoriações
nas pernas. Ela foi imobilizada e encaminhada à UPA
de Manhuaçu”, explicou o
Sargento Maiquel, do Corpo
de Bombeiros.
Após o socorro às vítimas
e finalizados os trabalhos da
perícia, os veículos foram
apreendidos e removidos ao
Pátio de Veículos, na Ponte
da Aldeia em Manhuaçu.
Registraram a ocorrência
os PRFs Antônio Neto e
Edson Rhodes.

Homem é brutalmente
assassinado em Divino

U

m homem ainda não
identificado foi morto
a tiros na sexta-feira
(16), no Córrego Morro Redondo, em Divino.
Por volta das 23 horas, a
Polícia Militar foi acionada
a comparecer nas proximidades do lixão de Divino,
onde já se fazia presente uma
equipe do SAMU que foi
acionada para atender uma
suposta vitima deacidente
de trânsito.
No local, a equipe de
resgate deparou com um
individuo caído às margens da estrada vicinal,
sendo que sobre sua perna
estava a traseira de uma
motocicleta Yamaha YBR
125, de cor verde placa
de Divino e próximo a sua
cabeça estava um capacete
de cor preta.

Foi constatado que a vítima já estava sem os sinais
vitais. O local foi isolado
e a perícia acionada, constatando duas perfurações
provenientes de disparos de
arma de fogo.
Populares que estiveram
no local não souberam identificar a vítima, que se trata
de um homem pardo, forte,
aproximadamente 1.70m,
barba e cabelo pretos, aparentando 30 anos de idade.
Na ocasião, ele trajava blusa
de moletom cinza e bermuda
vermelha.
O corpo foi encaminhado
para o Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé, onde
aguarda por identificação.
A moto foi removida e
encaminhada ao pátio credenciado.
Guia Muriaé
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CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE
TRÂNSITO VISITAM FACULDADES

N

a noite desta quarta-feira (14), conselheiros do Conselho
Municipal de Trânsito (CMT)
visitaram três instituições de
ensino superior de Manhuaçu.
O objetivo foi convidar estes
importantes atores sociais a
participarem da I Conferência
Municipal de Trânsito, que
será realizada no dia 24 de
março.
Durante as visitas, o presidente do CMT, delegado
geral Carlos Roberto Souza da
Silva, reiterou o compromisso
da entidade em discutir amplamente do assunto. “Estamos
visitando as Faculdades, pois
entendemos que têm relevante
impacto no trânsito da nossa
cidade. De igual modo, podem
contribuir com as soluções
que iremos discutir no dia
24, durante a Conferência. É
fundamental a participação de
todos neste evento”, avaliou.
Carlos Roberto esteve
acompanhado do vice-presidente do Conselho e secretário
de Planejamento do município
de Manhuaçu, Bruno Spínola;
e dos conselheiros Flávio Lacerda e Hélio Santos. “Durante a semana, vamos convidar
mais atores sociais para que
possamos discutir, juntos, as

soluções mais viáveis ao nosso trânsito. É um assunto de
extrema urgência e relevância, já que iremos implantar
a municipalização do trânsito
a partir desta Conferência”,
lembrou Bruno.
A comitiva visitou a Rede
Doctum de ensino e foi recepcionada pelo diretor Eliéser Ribeiro. Já na Facig, os
conselheiros se reuniram com
o coordenador do curso de
Direito, Leônidas de Oliveira. Por fim, na Faculdade do
Futuro, os representantes do
conselho conversaram com a
diretora geral da instituição,
Lidiane Kohler.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu

9

10

20 de março / 2018

acesse: www.jm1.com.br

Parentes
Um casal vinha por uma estrada do interior,
sem dizer uma palavra. Uma discussão anterior havia levado a uma briga, e nenhum dos
dois queria dar o braço a torcer.
Ao passar por uma fazenda em que havia mulas e porcos, o marido perguntou, sarcástico:
- Parentes seus?
- Sim, respondeu ela. Cunhados e sogra.

No navio
O Manuel vai visitar um velho navio de
guerra. Em um dos compartimentos, tropeça
numa placa de bronze, onde está escrito: “Aqui
tombou o Almirante Barroso”. E comenta:
- Não é de admiraire. Eu também quase caí
aqui!

Sentinela
Comandante Joaquim! Estou a avistaire
uma tropa que se encaminha diretamente ao
nosso forte!
- São amigos ou inimigos, sentinela Manuel?
- Olha, eu acho que são amigos. Vem todos
juntos...

O doido
O pneu do carro do Manuel fura diante de
um hospício. Ele desce e tira as porcas da
roda, mas elas escorregam para dentro de um
bueiro. Um dos internos assiste a cena do lado
de dentro das grades do manicômio e aconselha ao Manuel:
- Tire uma porca de cada uma das três rodas
para segurar a que ficou solta, até chegar a um
posto.
- Fenomenal! Muito boa ideia. Obrigado!
Olhe, eu nem sei por que tu estás aí dentro.
- Eu estou aqui porque sou doido, não porque sou burro!

CREAS orienta sobre como lidar
com pessoas em situação de rua

A

cidade cresce e o desenvolvimento traz novos desafios. Um deles, a questão
dos moradores de rua. Em Manhuaçu, a Prefeitura oferece, por
meio da Secretaria de Trabalho
e Desenvolvimento Social, em
parceria com a FUMAPH, um
serviço especializado às pessoas
em situação de rua.
A Prefeita Cici Magalhães destaca a importância deste trabalho
coordenado pelo CREAS (Centro
de Referência Especializado em
Assistência Social) junto à sociedade, para a promoção da dignidade humana e a busca de soluções
para um problema tão complexo.
O Serviço Especializado de
Abordagem Social às Pessoas em
Situação de Rua é formado por um
Assistente Social e dois educadores sociais. Um acompanhamento
é realizado com estas pessoas, sendo oferecido um suporte para que o
cidadão tenha seus direitos garantidos. No atendimento, busca-se
conhecer e entender o histórico de
vida de cada um. O serviço conta
com suporte do Albergue Municipal Padre Ivo Moreira onde são

oferecidos banho, comida e lugar
para dormir.
Situado anexo ao Ginásio Poliesportivo Oswaldo Sad, o albergue
funciona das 19h às 07h, todos
os dias da semana, inclusive nos
fins de semana e feriado. Para migrantes, o município oferece serviço de passagem para dezesseis
cidades vizinhas, com o propósito
de encaminhar o usuário ao seu
destino, levando em conta a rota e
os serviços ofertados pela rede no
trajeto a ser percorrido.
Para os cidadãos que buscam
um lugar para residir, a Prefeitura
mantém convênio mensal com a
FUMAPH para oferecer os serviços da Casa de Acolhimento
Bom Samaritano. ‘Nosso propósito é explicar à população o que
acontece no ato de doar esmolas.
Esta ação cheia de boas intenções
acaba estimulando as pessoas a
permanecerem em situação de
mendicância. Nosso objetivo não
é pregar o individualismo e/ou
egoísmo, pelo contrário, queremos
que as pessoas em situação de rua
sejam vistas como cidadãos de
direitos que necessitam de algo

sete erros

SABEDORIA

O que fazer?

“Nem tudo o que se enfrenta pode ser modificado. Mas nada pode ser modificado até que
seja enfrentado”. (James Baldwin)
“Os pequenos atos que se executam são
melhores que todos aqueles grandes que se
planejam”. (George C. Marshall)
O fracasso é a oportunidade de se começar tudo
de novo, inteligentemente. (Ford)
Se um homem não sabe a que porto se dirige,
nenhum vento lhe será favorável! (Lucius Annaeus Sêneca – 4 a.C. - 65 d.C.)

DICAS
Limpeza de moedas
Quem tem uma coleção de moedas precisa, de vez em quando, dar uma limpeza nelas, pois com o passar do tempo
podem ficar manchadas e, se não forem
tratadas, o metal pode se desgastar. Se
as moedas estiverem escuras, faça uma
solução com água quente, duas colheres
de borato de sódio (bórax) e algumas
gotas de amônia. Mergulhe as moedas
nessa solução, deixando ficar assim por
algumas horas. Em seguida, vá esfregando com uma escovinha. Enxague
com água pura e exponha-as ao sol.

além do que estão pedindo.
É preciso que fique claro
que quando alguém doa
esmola, mesmo que com o
pensamento de ajudar, está
na verdade contribuindo
com a permanência desta
pessoa nas ruas. Pois, ao
doar esmola, não se está
matando a fome, mas, na
maioria das vezes, sustentando um vício daquele pedinte e reforçando a ideia
de que dá para ‘viver’ na
rua’, explica a Secretária
de Trabalho e Desenvolvimento Social, Giuzaina
Celeste Gregório.

CURIOSIDADES
“Minicam” – É uma câmera de vídeo portátil, de pequeno peso, contendo sua própria
unidade de alimentação de gravação (videocassete). Desenvolvida nos anos 60, tornou-se
a principal ferramenta da televisão jornalística. A minicam possibilitou aos repórteres
fazer a cobertura jornalística em localizações
remotas, transmitindo os sinais de vídeo para
a estação principal através de uma unidade
móvel equipada com um transmissor de micro-ondas. Hoje em dia o aparelho tornou-se
popular.
Celofane – Celofane é a celulose regenerada. Esse tipo de papel começou a ser produ-

zido comercialmente em 1920, revolucionando o mercado de embalagens, devido à sua
transparência. Ainda hoje é utilizada para esse
fim, embora muito sensível à umidade.
Cartão de crédito – O uso do cartão de
crédito surgiu nos Estados Unidos, em 1920.
O primeiro cartão de crédito que podia ser utilizado em vários estabelecimentos comerciais
foi introduzido pelo Diner’s Club, em 1950.
Trator – Dentre as centenas de máquinas
movidas por motor de combustão interna,
o trator foi o principal responsável pela mecanização da produção agrícola em larga escala nos países industrializados.

A orientação dada à população que se sensibiliza
com a situação dos moradores de rua é a seguinte:
questione o motivo de a
pessoa te pedir dinheiro.
Normalmente a resposta
dada relaciona-se à necessidade de comer, questão
de saúde, passagem, ou até
mesmo banho.
De acordo com a Coordenadora do CREAS, Glenda
Miranda, para todas estas perguntas a equipe de
atendimento pode dar um
suporte e orientações. ‘Em
vez de dar esmola, oriente
a este cidadão a procurar o
CREAS, que fica na Rua
Desembargador Alonso
Starling, 260, no centro
(fundos da Igreja Presbiteriana). Para contatos
fora do horário comercial
é disponibilizado o número
de telefone de plantão: 33
98418 2273.
Nos casos em que a
pessoa em situação de
rua cometer algum delito,
furtar, provocar transtornos ou mesmo coagir

alguém a dar lhe dinheiro
é importante que seja
acionada a Polícia Militar. ‘Cabe ressaltar que
nosso serviço busca a
garantia de direitos, não
temos o poder de resolver
determinadas situações
que afligem a sociedade,
como atos infracionais
praticados. Vale destacar
o artigo 5º da CF que
diz: <Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à
propriedade> e no inciso
XV, <é livre a locomoção
no território nacional em
tempo de paz, podendo
qualquer pessoa, nos termos da Lei, nele entrar,
permanecer ou dele sair
com seus bens>’, esclarece a Coordenadora.
A equipe reitera que a
esmola, mesmo sem esta
intenção, acaba contribuindo para manter as pessoas
nas ruas, expostas a todos
os tipos de violência e
até à dependência química. ‘O que estas pessoas
precisam é, na realidade,
reconstruir o seu projeto
de vida’, mencionam os
profissionais.
Contatos com o Serviço
Especializado em Abordagem Social podem ser
feitos pelos telefones: 33
3332 3800 (Sec. de Trabalho e Desenvolvimento
Social), 33 3331 1964
(FUMAPH) e 33 33323264 (CREAS).
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)
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Antes da aeronave decolar, Buchecha
passa mal e precisa ser levado a
enfermaria de aeroporto
Após se apresentar com Maiara e Maraísa no Rio de Janeiro, Buchecha desembarcou para Curitiba e passou mal no avião.
No sábado (17), antes de decolar, o cantor
foi levado para a enfermaria do aeroporto
Santos Dumont. Assim que se recuperou,
ele compartilhou um clique tranquilizando
os fãs. “Graças à Deus não é nada grave,
depois de medicado e bem cuidado pelo
pessoal da Via infraero/Medmais, estou
seguindo para Curitiba pra fazer aquele
show pra galera!”, escreveu na legenda.
Na sequência, explicou o que aconteceu: “A pressão baixou, mas está tudo bem comigo! Também
quero agradecer a toda equipe @azulinhasaereas pelo zelo com
meu estado de saúde e por toda atenção. Obrigado”.
Pelos comentários, os seguidores se preocuparam: “Cuidado amigo! Grande abraço e se cuida cara”; “Melhoras… Bom
show!”; “Saúde meu irmão”.

Léo Rosa, ator da Record TV, anuncia que
superou câncer: 'Curado'
O ator Léo Rosa, conhecido por ter participado de novelas na Record TV como
Rei Davi e Escrava Mãe, anunciou que
está curado de um câncer do qual vinha
se tratando nos últimos meses.
Ele publicou um vídeo em que aparece
com feição séria e uma música ao fundo.
Em alguns segundos, abre um largo sorriso indicando comemoração.
"Estou curado. Agradeço pelas boas
energias. Fim do assunto doença. Celebrar a vida. Fui", escreveu.
Mesmo tendo anunciado a doença há algum tempo, Léo preferia
não dar mais detalhes sobre o problema. "Ficar falando com o amigo sobre doença é muito chato. A pessoa que está doente não quer
saber da doença", afirmava.

Alexandre Borges sobre vídeo íntimo:
"Estava me divertindo"
Alexandre Borges quebrou o silêncio e comentou a respeito do vídeo íntimo divulgado
na web, em 2016, em que apareceu na companhia de duas mulheres transexuais. O ator
avaliou o caso como algo natural e ainda ressaltou que estava só se divertindo.
"Não entendi muito bem uma coisa assim
ser um escândalo, vamos dizer assim. Era uma
coisa de pessoas tomando uma cerveja. Eu estava me divertindo, me descontraindo, uma
coisa supernatural. Nada pesado", declarou ao
jornal "Folha de São Paulo".
Apesar de ter sofrido diversas críticas, o
artista ressaltou que não se incomodou: "Ali
ninguém está fazendo mal a ninguém. Não tem desrespeito. Foi
chegando gente, de repente tocou uma música, uma menina começou a dançar e gravaram. Não me preocupei em saber que gênero
era, que raça era, que partido era... Não tem isso".
E acrescentou: "Lido com pessoas de todos os tipos. O que me
interessa é o bem-estar. É eu não criar um conflito, uma coisa que
me deixe arrogante. Não me privo de nada. Vivo a minha vida
normalmente. Quero descobrir o que eu tenho de autêntico, o que
é meu. Para o bem e para o mal".
Alexandre, vale lembrar, está longe das telinhas desde 2016,
quando atuou em "Haja Coração", da Globo.

Amigo revela que Anitta e Fábio Porchat
já ficaram juntos!
Em seu quadro do YouTube,
Rafael Cortez recebeu Victor
Sarro, comediante e roteirista,
que é amigo íntimo de Anitta.
No vídeo, o apresentador sugere um novo jogo, em que eles
terão que contar podres de pessoas que eles conhecem. Caso
não saibam nenhuma história
eles teriam que contar algo sobre eles.
Na primeira rodada, Rafael
pediu para que Victor escolhes-

acesse: www.jm1.com.br

se uma das três opções: Anitta, Pabllo Vittar e Preta Gil. Após
relutar muito, ele optou por contar um podre de Anitta:
- Eu sei uma pessoa que a Anitta já pegou. A Anitta já pegou
o Fábio Porchat!
Ta aí um casal que a gente não imaginaria formado, não é mesmo?
Hoje, Anitta é casada com Thiago Magalhães e Porchat recentemente oficializou sua união com Nataly Mega.

Eddie Murphy diz que não tem interesse
em ver filha de 10 anos
O ator Eddie Murphy, 56 anos, declarou
que não tem qualquer interesse em manter
contato com a filha de 10 anos, Angel. A
guarda da criança está sendo disputada pela
mãe da menina, a cantora Mel B, ex-Spicy
Girl, e por seu ex-marido, o empresário
Stephen Belafonte.
O jornal britânico Daily Mail afirma que
teve acesso aos papeis do processo e que
advogados do empresário entraram em
contato com o ator. “O Sr. Murphy não teve
nenhum contato até hoje com a criança e deixou claro que quer
evitar qualquer forma de interação”, declarou Eddie à Justiça.
Atualmente, Mel B e Stephen possuem guarda compartilhada de
Madison, filha de 6 anos dos dois. Agora, o empresário quer garantir a guarda de Angel, já que ajudou a criá-la durante grande parte
da sua vida. O anúncio da separação do casal foi feito em janeiro
de 2017. Na época, a cantora revelou ter sido vítima de vários atos
de violência doméstica durante o período em que estiveram juntos.

Em evento, Luana Piovani e Rodrigo
Santoro evitam encontro
Luana Piovani e Rodrigo Santoro estiveram em uma mesma festa,
no Copacabana Palace, no Rio de
Janeiro, na última quarta-feira (14).
Os dois evitaram se ver ou serem clicados próximos. O ator, que chegou
cedo e passou por volta das 20h pelo
tapete vermelho, passou a maior parte do tempo em um canto no salão do
hotel, segundo jornal “Extra”.
Já a famosa e o marido, Pedro
Scooby, apareceram por lá uma hora
depois, no momento em que começava o show de Anitta.
Rodrigo e Luana, para quem não sabe, viveram um relacionamento há mais de 18 anos. Os dois terminaram em 2000, quando o
artista foi traído publicamente pela loira.

Elizabeth II aprova casamento de Harry,
mas detalhe chama atenção
O casamento do príncipe Harry e de Meghan
Markle só acontecerá em
maio de 2018, mas o casal
já conquistou uma aprovação importante na tarde
desta quinta (15): a benção
da rainha Elizabeth II que,
além de chefe de estado,
é também a líder da igreja
do Reino Unido — mais ou
menos como o Papa Francisco I para os católicos.
A aprovação vai muito além de uma simples formalidade. Se
você é um dos seis herdeiros ao trono real britânico, é necessário
que a rainha aprove o casamento. Quem assistiu ao seriado The
Crown, da Netflix, sabe que a questão é bastante delicada e que a
própria Elizabeth já enfrentou dificuldades quando sua irmã mais
nova, Margareth, quis se casar com um homem divorciado.
“Eu declaro o meu consenso a um contrato de matrimônio entre
o meu mais querido e amado neto príncipe Harry Charles Albert
David de Gales e Rachel Meghan Markle“, diz a mensagem escrita
pela rainha autorizando o casamento do quinto herdeiro ao trono
britânico a se casar com a mulher que ama. Adorável, não? No
entanto, fãs mais atentos notaram um detalhe interessante na carta.
Alguns internautas acreditam que a rainha estaria sendo um pouco injusta com Meghan, que é uma atriz americana de sucesso que
encerrou seu primeiro casamento em 2013. O motivo? Fãs compararam as cartas que a monarca escreveu para a jovem de 32 anos
com a que ela enviou a Kate Middleton — que é casada com o
príncipe William desde 2011.
“Eu declaro o meu consenso a um contrato de matrimônio entre
o meu mais querido e amado neto príncipe William Arthur Philip
Louis de Gales e a nossa querida e muito amada Catherine Elizabeth Middleton“. Ou seja, a rainha Elizabeth II — ou o assessor
que escreveu a autorização real — usou um elogio bastante amável
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para descrever a então futura duquesa de Cambridge, mas não usou
adjetivo algum para Meghan Markle. Os carinhos dedicados aos
netos, no entanto, são os mesmos: “mais querido e amado neto”.

Thammy Miranda e Andressa Ferreira se
casam em Las Vegas
Thammy Miranda e Andressa Ferreira se casaram na última sexta-feira
(16), na igreja Little White Wedding
Chapel, em Las Vegas, nos Estados
Unidos. A cerimônia foi marcada por
muita descontração, mas sem a presença dos parentes dos noivos.
Tudo foi organizado e devidamente
registrado pela equipe do reality show
"Os Gretchens", programa em que
Gretchen estrela ao lado da Família
Miranda, no Multishow.
Às vésperas de fazer um show com Katy Perry, em São Paulo,
a Rainha do Bumbum reuniu seus parentes em um restaurante e
assistiu tudo de longe, através de uma chamada de vídeo.
Juntos há mais de quatro anos, Thammy e Andressa, vale ressaltar, passarão a lua de mel em Nova York.

Após se irritar ao vivo, Leo Dias deixa o
"Fofocalizando"
Leo Dias decidiu se afastar
temporariamente do "Fofocalizando", no SBT. O motivo?
Após se irritar ao vivo, o jornalista confirmou pelo Instagram,
na sexta-feira (16), que deixará
o programa, pelo menos, por
enquanto. "Aos que curtem o
'Fofocalizando', um dia eu estou
por aí de novo", ressaltou o profissional.
O comunicador, para quem não sabe, perdeu a paciência com a
produção da atração por causa de alguns erros técnicos, durante entrevista com Gusttavo Lima, na última quinta-feira (15).
Claramente desconfortável, o famoso disparou: "A culpa não é
minha, olha, talvez seja meu último programa, tá gente".
Leo Dias, porém, deve retornar à atração no próximo dia 26 de
março, após fechar um acordo com a emissora de Silvio Santos.
O colunista, vale ressaltar, aumentou a audiência do canal no horário da tarde em 20%, desde 2016, segundo o colunista Ricardo
Feltrin.

Mano Brown toma bronca do Detran após
dirigir sem cinto
O Detran deu uma bronca em Mano
Brown após o rapper aparecer em um
vídeo dirigindo sem cinto de segurança, nesta quinta-feira (15). “Cantar no
Lollapalooza deve ser sensacional.
Leva a galera, faz aquele som de ‘responsa’, mas vai só se for com cinto
de segurança”, escreveu o órgão no
Twitter.
Na ação promocional, o cantor segue pelas ruas de São Paulo levando passageiros pela cidade, em um
carro lowrider - automóvel com o sistema de suspensão modificado.
Em uma das publicações, Mano leva a cantora Liniker. Os dois
serão atrações do festival no próximo sábado (24).

Após seis anos longe das novelas, Vera
Fischer estará em 'Malhação'
A atriz Vera Fischer vai voltar a atuar em uma novela da TV Globo após
seis anos sem convites para trabalhar
nos folhetins da emissora. Em contato
com o E+, a assessoria de imprensa da
emissora confirmou que a veterana fará
um papel em Malhação - Vidas Brasileiras como a grande rival de Isadora,
interpretada por Ana Beatriz Nogueira.
O último trabalho de Vera em uma
novela da Globo havia sido em 2012,
quando interpretou Irina em Salve Jorge.
Desde então, fez apenas pequenas
participações na programação, como
em uma esquete do Tá no Ar: A TV na
TV em 2016 e no Encontro com Fátima
Bernardes, em 2017.
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