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BOLSONARO, ESPERANÇA DOS BRASILEIROS
Em 1.º de janeiro,
Jair Bolsonaro, 38º presidente da República
do Brasil, participa da
cerimônia de posse que
dá inicio ao primeiro
de seus quatro anos de
mandato. A expectativa do Gabinete de Segurança
Institucional
(GSI), órgão ligado à defesa da Presidência, é de
que até 500 mil pessoas
participem do evento
que ocorre na Esplanada dos Ministérios, em
Brasília. O presidente
deve chegar à Esplanada
por volta das 14h30.
Edifício do Congresso Nacional sediará cerimônia solene oficial de

posse de Jair Bolsonaro e
General Mourão no dia 1
Foto: Rodolfo Stuckert/
Câmara dos Deputados
Conforme mostrou
a Coluna do Estado,
a posse presidencial
dobrou a taxa de ocupação de hotéis em

Ives Gandra incita as Forças
Armadas a tomar o poder.

Brasília para a virada
do ano, segundo estimativas do setor. A
ocupação média está
em 67%, com expectativa de alcançar 75%.
Os hotéis de luxo são
os mais procurados até
agora.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO MANHUAÇU

Povo de São João do
Manhuaçu, pouco tenho
a dizer em palavras, mas
muito em atitudes e agradecimentos.
Agradeço
inicialmente a Deus, por
manter-me de pé a cada
raiar do sol; à população
pela confiança na crença
de que poderia romper
com o antigo modelo de
política, voltada para o
“eu” e implementar o
“nós”, trazendo o munícipe a administrar conjuntamente.
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DIZEM POR AÍ...

Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

ANUNCIE
EM
NOSSO
PORTAL
(33) 98887-8409
- www.jm1.com.br
(33) 98887-8409 - www.jm1.com.br

2

28 de Dezembro / 2018

acesse: www.jm1.com.br

EDITORIAL

CHARGE

O STF passou dos limites
O STF é hoje uma instituição sem credibilidade, foram várias atitudes
tomadas pelos ministros ao longo dos anos desde a criação da Lava jato e
agora o Ministro Marcos Aurélio, ao apagar das luzes deu mais uma cartada
direcionada para a soltura do Lula que está preso em Curitiba.
Por sorte, um passarinho avisou a quem de direito que caso Lula fosse
solto, voltaria para a cadeia Lula e alguns ministros do STF.
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, recorreu ao STF e
pediu a derrubada da decisão.
No recurso, Dodge defendeu a decisão do Supremo tomada em 2016,
que autorizou prisões após condenação em segunda instância, e argumentou
que a medida de Marco Aurélio “fere o princípio da colegialidade” e deve
ser “prontamente cassada”.
O recurso foi analisado por Dias Toffoli, presidente do STF e de imediato
tomou a decisão de revogar a liminar, evitando outros transtornos.
Estes limites por um lado, pode até contribuir para uma limpeza geral, a
2ª turma então saiu na medida para os criminosos. Ministro Ricardo Lewandowski - Presidente. Ministro Celso de Mello. Ministro Gilmar Mendes.
Ministro Dias Toffoli. Ministro Edson Fachin.
Acredito que eles estão prestando um grande desserviço ao Brasil, e
com isso fica claro e evidente que na realidade eles foram indicados para
proteger a gangue que governa o Brasil
desde 2002.
Os povos que sofreram por guerras, Fale com a redação
sabem cuidar melhor de seus países evi- contato@jm1.com.br
tando repetir os sofrimentos, já o nosso
(33)3331-8409
povo é bastante passivo e até agora foi
aceitando todo tipo de desgovernos,
acredito que a passividades está ligada
ao comodismo de quem nunca teve de se esforçar para defender sua pátria,
já quem já passou por guerras, fomes e todos os tipos de privação causada
por guerras, sabem dar valor a sua bandeira e aos seus direitos.
Ministro do STF, Luís Roberto Barroso comentou problema do STF,
negou pressão externa sob juízes e criticou colegas que, em sua avaliação,
protegem aliados e perseguem adversários políticos, para o ministro Barroso, problema do STF são juízes da casa que agem de maneira antiética.
Já há algum tempo o Supremo Tribunal Federal (STF) está no epicentro da
crise política que, desde 2016, tomou o país. Nos últimos dias, ministros da
casa vieram a público para responder – ou reforçar – as críticas e as pressões
direcionadas a mais alta instância da Justiça brasileira.
Os comentários mais recentes vieram do ministro Luís Roberto Barroso.
Carioca, alinhado a pautas progressistas como a descriminalização do aborto
e das drogas, e considerado um apoiador dos procedimentos da operação
Lava Jato no STF, Barroso foi duro ao apontar o que, para ele, é o principal
problema do STF.
“É juiz que faz favor e acha que o poder existe não para fazer o bem e
a justiça, mas para proteger amigos e perseguir inimigos”, disse ao jornal
Folha de S.Paulo.
O comentário pode ser interpretado como uma indireta ao ministro Gilmar
Mendes. Além de Barroso e Mendes já terem protagonizado momentos
tensos no plenário do STF, com ataques grosseiros de ambos os lado, nas
últimas semanas o ministro Gilmar mandou soltar diversos empresários e
políticos envolvidos na Lava Jata.
Etienne de La Boétie é o pai dos “99%” – a vasta maioria da sociedade
para a qual cabe uma pequena parcela de um bolo quase todo devorado
pelo restante “1%”, para usar expressões vinculadas a um movimento que
marcou intensamente o mundo moderno, o “Ocupe Wall Street”.
É também um autor cujos ensinamentos servem para o Brasil destes dias,
em que a plutocracia comete barbaridades contra a sociedade.
La Boétie escreveu aos 18 anos, em 1548, um pequeno grande livro
chamado “Servidão Voluntária”. Nele, sustentava que são as pessoas que
dão poder aos tiranos. Por isso elas são mais dignas de desprezo do que os
ditadores de ódio.
Foi o primeiro livro francamente libertário. Foi usado pelos protestantes
franceses como uma inspiração para reagir à violência dos católicos, expressa tenebrosamente no Massacre de São Bartolomeu, na segunda metade do
século XVI. Milhares de protestantes que tinham acorrido a um casamento
da família real francesa foram mortos por forças católicas.
Mais tarde, o tratado circulou entre revolucionários em vários momentos
da história. Em 1789, por exemplo. Os teóricos do anarquismo foram também fortemente influenciados por la Boétie. O autor avisa, logo no início de
“Servidão Voluntária”, que seu objetivo é entender como “tantas pessoas,
tantas vilas, tantas cidades, tantas nações sofrem sob um tirano que não tem
outro poder senão o que a sociedade lhe concede”.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
O bem sempre
vencerá o mal

É com tristeza que vejo o país dividido
entre patriotas que amam e defendem sua
pátria uma grande maioria e uma minoria
que não amam ninguém a não ser suas
ideologias que desagregam as famílias.
Querem por todos os meios implantar no
Brasil uma ditadura comunista, e como
os brasileiros nunca passaram por dificuldades como guerras, como em outros
países não aprenderem a dar valor a democracia e a sua terra natal.
O que deixam as pessoas honestas
indignadas é a grande torcida que tem
os políticos corruptos vamos falar dos
últimos três partidos que comandaram a
nação brasileira FHC do PSDB, Lula do
PT, e a última eleição disputada entre
Dilma PT vitoriosa e Aécio Neves PSDB
derrotado, o PMDB, sempre esteve do
lado dos presidentes vencedores, com
FHC e depois com Lula e Dilma. O grande
dilema depois das eleições são as acusações dos perdedores e a contra resposta
dos vencedores e em alguns casos mais
concreto investigado e condenado em 1ª
e 2º instancia, é o caso dos políticos que
perderam os cargos e consequentemente
o Fórum Privilegiado, é o caso de muitos
políticos como o ex-presidente Lula que
está preso e condenado por 12 anos e um
mês.

Lógico que é muito complexo
a vida política ela é muito bem organizada
para o bem ou para o mal, no nosso caso
as políticas depois dos presidentes militares foi muito bem engendrada e trabalhada para o mal, foi muito bem planejada
pelo FHC, Lula e os demais partidos brasileiros todos de esquerda, que montaram
uma verdadeira quadrilha para roubar e
corromper os demais políticos e perpetuarem para sempre no poder, é normal que
cada brasileiro escolhem um candidato,
a maioria são enganados como estamos
vendo hoje, mas o que todos esperam
é que um político ladrão, corrupto condenado e preso, seja desmerecido pelo
povo, isso é a lógica em todas as nações
do mundo, estranhamente não vi ainda
a explicação porque Lula, mesmo sendo
investigado e condenado em 1ª e 2ª instancia goza de um prestigio lamentável
por parte do judiciário, dos legisladores e
do executivo, até aí compreensivo porque
foram aparelhados para isso, comprados
por muita grana, há até casos de pessoas
que nem eram juízes e foram nomeados
desembargadores e ministro do SUPREMO exatamente para proteger os bandidos, é por isso que vimos os Ministros do
STF soltarem muitos condenados e provavelmente irão soltar o Lula, pois mesmo
condenado a mais de 30 anos soltaram
José Dirceu.
Algo que não conseguimos entender,
ou tão pouco explicar é a paixão declara-

da por muitos brasileiros que votaram no
PT e mesmo depois das graves denúncias
que surgiram contra o PT, desde o presidente até os demais cargos dos dirigentes
partidários, porém depois de explodirem
as delações, ficou claro e evidente que
no país não temos partidos honestos ou
comprometidos com o Brasil e por isso
muitos que votaram no PSDB, hoje não
votam mais, está aí os baixos índices de
pesquisas do tucano Geraldo Alkmin.
Mas no partido do PT muitos ainda
mantem a paixão, não se sabe por qual
razão, se são os cargos ou as benesses
explica o fenômeno de muitos brasileiros
que mesmo vendo toda a cúpula do partido presa e condenados, ainda defendem
com unhas e dente seus candidatos, isso
é muito comum entre os grandes partidos
que detiveram o poder, que foram responsáveis pela governança de nosso país, ou
seja, eu não torso por nenhum investigado
ou condenado e acho que cada brasileiro
honesto seria certo a mesma coisa, mas
infelizmente não sabemos a causa, mas
tem muita gente até acrescentando o
nome Lula em seus nomes, será que estas pessoas tem noção de civilidade, vida
cristã, será que eles acreditam e respeitam as leis de Deus que é totalmente contrária aos idólatras e criminosos, apoiar
criminosos e os fora das leis esse é o mal
de muitos brasileiros.
Daniel Júnior
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

O Brasil em transformação
Para o futuro ministro da Economia, Paulo
Guedes, o Brasil hoje está
numa fase de transformação, está se “redesenhando”, e algumas mudanças
são “irreversíveis”. “Se a
descentralização das concessões for interessante,
vamos
descentralizar”,
afirmou, em encontro com
industriais na sede da Firjan.
Pensando bem a velha
política foi derrubada na
federação, agora na eleição de 2020 temos que
derrubar a velha política
dos prefeitos e das câmaras municipais. A política
nos municípios tem que
mudar, os eleitores devem
saber que muitos políticos detém o comando de
vários partidos na eleição
se apresentam na disputa e
depois tudo vira uma coisa
só. Sua cidade tem quantos
vereadores, e quantos fazem oposição ao prefeito?
A maioria das cidades os
vereadores aprovam tudo
do executivo e não fazem
a função fiscalizadora que
deveriam fazer é um emprego aqui a pedido do
vereador é outra vantagem
ali e os munícipes não tem
representantes.

Nova mesa diretora da Câmara 2019-2020 :
Reinaldo (Secretário), Washington (Presidente) e
Malvina (Vice-presidente)

Tenho orgulho em fazer parte dessa história. Se
você acredita, venha conosco ajudar a mudar o Brasil.
As lágrimas ao ouvir o
Hino Nacional são retratos
do patriotismo e da responsabilidade com a nação que
Bolsonaro vai resgatar a
partir de janeiro de 2019,
acreditamos
seriamente
na grande reabilitação do
nosso país. Estamos prontos para a missão, vamos
mudar o Brasil de verdade!
Jair Bolsonaro é o nosso
Presidente da República!

Linhares é o novo presidente
da Câmara de Manhuaçu
O Vereador João Gonçalves Linhares Júnior “Inspetor Juninho Linhares” foi
eleito presidente da Câmara
durante reunião extraordinária, na noite ddo dia,
07/12. A chapa única é composta pelo vice-Presidente,
Vantuil Martins; o 1º Secretário, Cleber da Penha Benfica e o 2º Secretário, Cabo
Ferreira.
Compareceram à sessão
os vereadores, José Eugênio, Juarez Elói, Berenice
Ferreira, Jorge do Ibéria,
Rogerinho, Elenilton Martins, Giovanni Mageste e Ze
Rulinha.
O vereador eleito presidente para o biênio
2019/2020, Juninho Linhares, agradeceu a confiança
dos parlamentares. “Quero
agradecer a todos os vereadores que confiaram na nossa chapa”, disse.
Linhares também falou
sobre a expectativa de trabalho. “A partir de janeiro
vamos trabalhar focados na

Washington (PV) é reeleito presidente
da Câmara de Mutum

seriedade, transparência e
responsabilidade. Este é o
nosso lema. Vamos buscar
a harmonia entre os colegas
vereadores e com o Poder
Executivo, pois sempre tivemos um bom relacionamento e espero continuar
trabalhando juntos em prol
do povo. Lembro que a Câmara está de portas apertas
ao povo para trazer melhorias para nossa cidade”, salientou.

O vereador do Partido
Verde, Washington Torres
Hubner de Medeiros, foi
eleito presidente da Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Mutum na tarde desta
segunda-feira (17/12/2018),
sendo reconduzido ao cargo
o qual exerce desde 2013.
A eleição da Mesa Diretora do Legislativo Municipal para o biênio 2019-2020
ocorreu durante a 20.ª seção
ordinária da Legislatura vigente. Três chapas foram
inscritas para o pleito, sendo a chapa n.º 1 tendo como
candidato a presidente Eliezer Vieira Machado Filho-

-Lizerin (PP), a chapa n.º 2
composta pelo candidato a
presidente Carlos Henrique
de Freitas Clemente-Zuzu
(PSB), vice-presidente Adir
Fidelis de Oliveira (PSB)
e secretário Paulo Antônio
Alves (PSB) e a chapa n.º
3 composta pelo candidato a presidente Washington
Torres Hubner de Medeiros
(PV), vice-presidente Malvina Quintão de Oliveira
(PT) e secretário Reinaldo
Luiz da Silva (PP). A chapa n.º1 teve 1 voto, a chapa
n.º 2 teve 3 votos e a chapa
n.º 3 foi a vencedora com 7
votos.

O Brasil da esperança começa dia
1º de janeiro de 2019

Dizem que todo brasileiro deve tomar conhecimento das barbares
cometidas pelos políticos
que foram eleitos para representar o povo e administrar com honestidade o
dinheiro público, mas infelizmente as atitudes foram para indignar o povo
brasileiro.
Nada parece mais exato do que essas palavras
para definirem o sentimento que tomou conta
de todos os brasileiros
desde os governos de FHC
e Lula criando o Fórum de
São Paulo e introduzindo
silenciosamente o comunismo e o ante patriotismo
desviando bilhões do nos-

so dinheiro para os países
alinhados com a esquerda
brasileira, todos os dias
tomávamos conhecimento
de desvio de conduta dos
políticos brasileiros, cada
dia na mídia e na imprensa as notícias sobre os
níveis intoleráveis a que
chegou a falta de ética e a
corrupção entre os nossos
políticos.
Agora devemos estar
voltados para a nossa política municipal que vai se
realizar no ano de 2020,
precisamos transformar a
nossa política municipal de
maneira que a corrupção
também que existem sejam
denunciadas, apuradas e os
culpados punidos.

Com novo governo Nordeste
vai melhorar

A única região brasileira
em que Bolsonaro não ganhou foi a Nordeste, concidentemente é a região mais
pobre e menos desenvolvida
do país e devida a situação
alguns políticos estão de olho
nas eleições de 2020 podendo
começar desiquilibrar a hegemonia petista, e dependendo
do desempenho do novo governo, o ano de 2022 o povo
nordestino acorda de vez e
embarca em outra canoa.
Os governadores (re)eleitos que apoiaram o candidato derrotado do (PT), estão
todos no Nordeste, que foi a
única região onde o petista
venceu em todos os Estados,
com votações que variaram
de 59,9% a 77% no segundo
turno das eleições de outubro.
A Confederação Nacional de Municípios, com dados de abril de 2017 da Caixa

Econômica Federal, informa
que o Nordeste, com 32,9%,
é a região com mais obras interrompidas ou não iniciadas.
Na Bahia, havia 1.525 das
6.734 operações nordestinas
com essas características. Já
foram executados R$ 1,4 bilhão pela União, porém faltavam R$ 1 bilhão para obras
iniciadas e R$ 1,7 bilhão para
as que ainda não tinham saído do papel.
A União pode ajudar os
nove Estados nordestinos a
superar suas principais dificuldades, com investimentos
do governo federal em milhares de obras — hoje paradas,
a maioria devido a corrupção
— com a retomada das obras
terá a capacidade de gerar
empregos, alimentar a cadeia
produtiva em diversos níveis,
dar retorno em tributos e movimentar a economia.

A velha política nos municípios
tem que acabar

Para todos os cantos que
se vai as conversas são as
mesmas sobre a necessidade
de mudança na política dos
municípios, para a eleição de
2020, os eleitores terão uma
oportunidade única de fazer
uma verdadeira renovação nas
câmaras municipais, acabar
com os clãs que existem na
política dos municípios, não
vão poder mais usar as coligações que sempre fizeram mal
a sociedade. O Brasil possui
35 partidos e 72 em processos de formação, na realidade
tudo isso é só para contribuir
para os chamados coronéis
que detém o controle de vários partidos fazendo mal a
sociedade. Existem oposição
na câmara municipal de seu
município? Para a próxima
eleição de prefeito e vereadores não poderão mais haver
coligações e o efeito Tiririca

acabou.
Pela regra que acaba com
as coligações partidárias em
eleições proporcionais, a ser
aplicada a partir das eleições
municipais de 2020, os partidos não poderão mais se coligar na disputa das vagas para
deputados (federais, estaduais, distritais) e vereadores.
A intenção é acabar com
o chamado “efeito Tiririca”,
pelo qual a votação expressiva de um candidato ajudar a
eleger outros do grupo de partidos que se uniram. Na prática, parlamentares de legendas
diferentes, com votação reduzida, acabam eleitos devido
ao desempenho do chamado
“puxador de votos”. O deputado federal Tiririca (PR-SP),
reeleito em 2014 com mais de
1 milhão de votos, “puxou”
mais cinco candidatos para a
Câmara.

Júlio Bolinha é eleito presidente da
Câmara de Lajinha
LAJINHA (MG) – Em
reunião da Câmara Municipal de Lajinha realizada na
quarta-feira, 19/12/2018, foi
eleita a Mesa Diretora para
2019 e 2020 com 6 votos dos
11 vereadores que compõem
a legislatura. O presidente
eleito foi o vereador Júlio
da Silva Hastenreiter - Júlio Bolinha (MDB), a vice-presidente será a vereadora
Neura da Silva Pereira (PT).
E o secretário será o vereador
Humberto Cabral (MDB).
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CANTINHO
DE FÉ

Confie Sempre
Não percas a tua fé entre as sombras
do mundo. Ainda que os teus pés estejam
sangrando, segue para a frente, erguendo-a
por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e
trabalha. Esforça-te no bem e espera com
paciência. Tudo passa e tudo se renova na
terra, mas o que vem do céu permanecerá.
De todos os infelizes os mais desditosos
são os que perderam a confiança em Deus
e em si mesmo, porque o maior infortúnio
é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha.
Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha
a alvorada além da noite. Hoje, é possível
que a tempestade te amarfanhe o coração
e te atormente o ideal, aguilhoando-te com
a aflição ou ameaçando-te com a morte.
Não te esqueças, porém, de que amanhã
será outro dia.
Chico Xavier
O pensamento tem poder infinito. Ele mexe
com o destino, acompanha a sua vontade.
Ao esperar o melhor, você cria uma expectativa positiva que detona o processo de vitória.
Ser otimista é ser perseverante, é ter uma fé
inabalável e uma certeza sem limites de que
tudo vai dar certo.
Ao nascer o sentimento de entusiasmo, o
universo aplaude tal iniciativa e conspira a seu
favor, colocando-o a serviço da humanidade.
Você é quem escreve a história de sua vida - ao
optar pelas atitudes construtivas - você cresce
como ser humano e filho dileto de DEUS.
Positivo atrai positivo. Alegria chama alegria.
Ao exalar esse estado otimista, nossa consciência desperta energias vitais que vão trabalhar
na direção de suas metas.
Seja incansavelmente otimista. Faz bem para
o corpo, para a mente e para a alma.
É humano e natural viver aflições, só não é
inteligente conviver com elas por muito tempo.
Seja mais paciente consigo mesmo, saiba entender suas limitações.
Sem esforço não existe vitória.
Ao escolher com sabedoria viver sua vida com
otimismo, seu coração sorri, seus olhos brilham
e a humanidade agradece por você existir.
Desconhecido
Te desejo uma fé enorme, em qualquer coisa,
não importa o quê, como aquela fé que a gente
teve um dia, me deseja também uma coisa bem
bonita, uma coisa qualquer maravilhosa, que me
faça acreditar em tudo de novo, que nos faça
acreditar em tudo outra vez.
Caio Fernando Abreu
Seja você quem for, seja qual for a posição
social que você tenha na vida, a mais alta ou
a mais baixa, tenha sempre como meta muita
força, muita determinação e sempre faça tudo
com muito amor e com muita fé em Deus, que
um dia você chega lá. De alguma maneira você
chega lá.
Ayrton Senna

Purê de banana-da-terra

Ingredientes
6 bananas-da-terra maduras
½ cebola
2 colheres (sopa) de manteiga
caldo de 1 limão
⅓ de xícara (chá) de água
sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto
Modo de Preparo
Descasque e corte as bananas em rodelas de 1
cm, transfira para uma tigela, regue com o caldo
do limão e reserve. Descasque e pique fino a cebola.
Leve uma panela média com a manteiga ao
fogo baixo. Quando derreter, acrescente a cebola, tempere com uma pitada de sal e refogue por
2 minutos, até murchar. Junte as bananas (com o
caldo de limão) e misture bem.
Regue com a água, tempere com sal e pimenta,
tampe e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca
de 5 minutos, mexendo de vez em quando, até as
bananas ficarem bem macias – o tempo de cozimento das bananas pode variar, se a banana estiver menos madura, mais firme, junte mais água e
deixe cozinhar mais um pouquinho.
Desligue o fogo e, com o mixer, bata as bananas na própria panela até formar um purê bem liso
e cremoso – se preferir uma textura mais rústica,
amasse as bananas com a espátula. Sirva a seguir.

Guacamole

Ingredientes
4 avocados maduros
1 tomate maduro
caldo de 1 limão
2 colheres (sopa) de azeite
coentro picado a gosto
sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto
Modo de Preparo
Lave e seque os avocados, o tomate e o coentro. Com a faca, corte o avocado ao meio, no sentido do comprimento, e descarte o caroço. Descasque, corte cada metade em cubos e transfira
para uma tigela.
Regue o avocado com o caldo de limão e
amasse com um garfo até formar um purê rústico.
Corte o tomate ao meio, descarte as sementes, e
corte as metades em cubos pequenos. Pique grosseiramente as folhas de coentro. Junte ao avocado
amassado, tempere com o azeite, sal e pimenta a
gosto. Misture bem e sirva imediatamente.

A andorinha aventureira

Júlia era uma andorinha que adorava voar por aí, pular de galho em galho e cantar cedinho ao raiar do dia.
Estava sempre feliz em acordar cedinho e ver papai e
mamãe andorinha preparados para mais um dia de cantoria.
Mas não era só eles que ela gostava de ver, Júlia era
uma exploradora e assim ia visitar os pássaros da vizinhança!
“Bom dia Seu Pintassilgo! Como vai o senhor?” Dizia Júlia sorridente. “Olá Rouxinol! Que lindo seu canto,
Bem-te-vi!” E assim passava o dia a conversar e cantarolar com os outros pássaros.
“Júlia, a andorinha aventureira” era o que se ouvia os
pássaros comentarem entre galhos e ramos.
Entre um piu-piu e outro Júlia acabou por conquistar
toda a vizinhança, todos gostavam dela e sempre faziam
festa quando a viam.
Assim passou-se a primavera, a brincar a a pular, o
verão não foi muito diferente, Júlia batia as asas de um
lado pro outro, quando o outono chegou Mamãe anunciou:
“Júlia minha filha, quando o frio estiver para chegar
vamos migrar. Nós e todas as andorinhas vamos voar
juntas, por muito tempo e vamos morar em um ninho
novo em um lugar mais quente. Vai ser a sua primeira
migração, você está feliz?”.
Mas Júlia não estava feliz, muito pelo contrário! Estava assustada e angustiada. Ela iria deixar seu ninho,
suas árvores, e o pior, toda a passarada da vizinhança!
E agora? O que ela iria fazer? Ela sentia muito medo e
sabia que não queria migrar. Mas por mais que tentasse
Júlia não conseguia convencer sua mamãe de que eles
deveriam ficar.
“Júlia a andorinha aventureira está com medo?”
Dizia sua mamãe “Ora, não tem porque não querer migrar, nós vamos todos juntos para um ninho novo, em
um lugar melhor, longe do frio, e você vai fazer muitos
amigos!”.
Júlia se despediu de todos os pássaros, dizendo que
tinha que migrar com sua família, mas que ia sentir muitas saudades deles. O sábio Rouxinol disse à Júlia “Não
precisa ficar triste, nossa querida andorinha! O inverno
passa rápido, e antes do próximo verão você estará de
volta!” Júlia ficou de bico calado, pensando se o sábio
Rouxinol estaria mesmo certo.
E antes do primeiro vento-sul atingir o arvoredo, a
comitiva de andorinhas bateu asas rumo ao norte, e com
eles a pequena Júlia, esforçando-se para mostrar às outras andorinhas como ela conseguia voar bem e por tanto
tempo.
Quando o grupo decidiu pousar, Júlia ficou acanhada, tentando se familiarizar com a nova árvore onde viveriam. Aos poucos ela decidiu explorar o galho, logo
ela já queria explorar mais um galho, passeava observando tudo calada, quando de trás de uma folhagem surgiu um Uirapuru que cantou lindamente para ela e disse:
“Olá, olá! Que beleza receber as andorinhas de volta! Seja bem vinda, eu sou o Chico, e você?”
“Júlia. Você conhece as andorinhas?”
“Ah, sim. Elas vem pra cá todo ano.”
De repente eles foram interrompidos por um Tuim
que fugia de uma Patativa.
“Olá!” Disse o Tuim “Vocês querem brincar? Nós
estamos brincando de voa-esconde”.
E assim Júlia voltou a ser a andorinha aventureira
que sempre foi, brincando com as outras aves da floresta, ela fez amigos para toda a vida. E sempre que migrava para o sul para passar o verão, Júlia reencontrava seus
antigos vizinhos e assim matava a saudade!”
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A Corrupção é uma Mulher Honesta

JUCÁ EMPLACA PROTEGIDO NO GOVERNO
BOLSONARO

Chefe da Secretaria do Patrimônio da União (SPU)
por indicação do seu padrinho e senador Romero Jucá
(MDB-RR), Sidrack de Oliveira Correia enviou mensagem aos superintendentes regionais garantindo ter
sido confirmado no cargo durante o governo de Jair
Bolsonaro (PSL). O apadrinhado de Jucá poderá, assim, operacionalizar a venda futura dos imóveis da
União, avaliados em cerca de R$800 bilhões.

MAIOR DA HISTÓRIA

A venda ao menos parcial de imóveis da União é
uma das possibilidades avaliadas pela equipe econômica de Bolsonaro.

QUASE 1 TRILHÃO

O valor de todos os imóveis da União é comparável
apenas àquele montante que seria obtido com a exploração de todo o Pré-sal.

DIGITAIS DE JUCÁ

O Gabinete de Transição desconhece qualquer entendimento de Jucá com o futuro governo, mas a presença de Sidrack sugere o contrário.

ESTRANHOS VOTOS

Na mensagem por Whatsapp aos subordinados, o
chefe da SPU diz um “fica (sic) com Deus” e pede
“sangue nos olhos e faca nos dentes”.

TCU BARRA LICITAÇÃO DE R$104 MILHÕES/
ANO NA ANTT

O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da
União (TCU), assinou medida cautelar para suspender
licitação de R$104 milhões por ano da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para contratar
empresa de consultoria em engenharia. Após instrução
da área técnica TCU, o ministro identificou irregularidades no edital, com indícios de restrição à competitividade e também de sobrepreço.

ONDE HÁ FUMAÇA…

A ANTT mandou suspender a licitação em razão
das irregularidades apontadas na medida cautelar do
ministro Bruno Dantas.

IRREGULARIDADES A GRANEL

O TCU viu indícios de irregularidades na modalidade de licitação, na nota da proposta técnica e na nota
da proposta de preços.

STF NÃO VAI APURAR?

O Supremo Tribunal Federal (STF) ainda deve explicações sobre o vazamento da notícia sobre a ordem
assinada pelo ministro Luiz Fux, que permitiu a fuga
do terrorista Cesar Battisti. A decisão chegou primeiro à
imprensa e só depois à Polícia Federal. Muito estranho.

EM CAMPANHA

Candidato à presidência da Câmara, o deputado
João Campos (PRB-GO) se posiciona como a antítese
do atual ocupante do cargo, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Inclusive ao cumprimentar cada servidor que encontra.

PROCURE OUTRA

A Latam extraviou a mala de um leitor que se viu
em Paris, no frio, sem roupas para trocar. Foi devolvida em Brasília 25 dias depois, sem explicações, desculpas, nada. E um par de tênis foram roubados.

DO SEU BOLSO

O saldo da Tarifa de Contingência, cobrada durante os oito meses da crise hídrica no DF, foi de R$ 82
milhões. Do total, R$ 78 milhões foram arrecadados e
R$ 4 milhões provenientes de aplicações, diz a Adasa.

PROMESSA VÃ

Rodrigo Maia teria assumido compromisso com a
“Polícia Legislativa” de mudar a carreira, que hoje é
de ensino médio, para ensino superior, sem concurso. A não ser que Maia mude a Constituição, isso não
pode.

RUBINHO… EM 5º

Apesar de estar aposentado da Fórmula 1 há mais
de seis anos. Rubens “Rubinho” Barrichello é o quinto meme mais procurado no Google, em Brasília, este
ano, para ilustrar histórias de atraso.

DIGA-ME COM QUEM ANDA

O ainda governador do DF, Rodrigo Rollemberg
(PSB), alinhou suas redes sociais a figuras como Celso
Pansera, expulso do MDB por gostar demais dos petistas Dilma, Zé Guimarães, Henrique Fontana e Rui
Falcão, além de Heloisa Helena (Rede) e os partidos
PDT e PSD.

SÍNDROME

O senador eleito Eduardo Girão (PROS) encaminhou ofício à Diretoria Geral do Senado para que os
valores referentes aos salários extras sejam repassados
integralmente à Instituição de Caridade “Peter Pan”.

QUE FASE…

Acusado de embolsar propinas milionárias, o governador Luiz Pezão foi flagrado na cadeia com o
equivalente a 500 merrecas no bolso.

CORREIOS PREPARAM PACOTE
PARA REDUZIR CUSTOS

O presidente da estatal Correios, general Juarez
Cunha, que é da turma do general Hamilton Mourão,
o vice-presidente, prepara pacote de redução e racionalização de custos para o início de 2019. Nomeado
em novembro, até agora não se cogita sua substituição.
Vai promover muitas mudanças: diminuir as vice-presidências de oito para cinco, instituir a meritocracia e
proteger os Correios da política partidária.

JÁ DEU, RUA

No pacote de austeridade, o presidente dos Correios vai substituir os “assessores especiais” e trocar
dez superintendentes estaduais.

POLÍTICA PREJUDICOU

Juarez Cunha tem dito que a política partidária, nos
últimos três governos, prejudicou e sacrificou a qualidade operacional dos Correios.

A esquerda brasileira é
uma quimera. Característica não apenas nossa, mas
que aparece na América
Latina e tem causas que
podem ser encontradas, inclusive, no afã de justificar
nossos fracassos fazendo
contraponto aos países capitalistas, notadamente, os
Estados Unidos.
Na teoria da dependência consta que somos
pobres porque os ricos
capitalistas nos exploram. Desculpa reconfortante para fugir de nossas responsabilidades e
creditar a outros nossas
desgraças. Desse modo,
a tática da vitimização
encontra nas falsas promessas da esquerda a
sedutora utopia da igualdade.
Para a imposição da
mentalidade esquerdista
são criadas massas de manobra, sendo o alvo principal a juventude doutrinada
na escola e, principalmente, na universidade. Sem
maturidade para cotejar
os fatos à luz da realidade
os cérebros juvenis absorvem ralas noções marxistas e, sobretudo, palavras
de ordem. Aprendem que
ser de esquerda significa
ser bom, defensor dos pobres, possuidor de caráter
ilibado. Na direita está a
“elite” maldosa, seguidora
de um tal de neoliberalismo, opressora dos pobres e
oprimidos que necessitam
dos paladinos da esquerda
para salvá-los em nome da
causa, ou seja, da fé.
Não é transmitido aos
jovens os horrores do comunismo, sistema que
matou milhões de pessoas,
sequestrou a liberdade, reduziu a maioria à miséria
enquanto uma casta dirigente usufruía do poder e
seus inerentes privilégios
e, que por fim, fracassou.
Na América Latina são,
entre outros expressivos
exemplos do que pode fazer a chamada esquerda
para a desgraça das populações, Cuba e Venezuela.
No Brasil, o governo
petista depois de quase
14 anos no poder afundou
o país economicamente e
corrompeu valores, tendo
chegado à decadência por
contas da ganância, da incompetência e da corrupção institucionalizada.
Além das massas de
manobra existem também
os oportunistas, que se
dizem de esquerda para
obter vantagens nas universidades e nos empregos
loteados pelo PT por todo
País. Não faltam além disso as espertas lideranças
partidárias e os candidatos

populistas, que em campanha são de esquerda desde
criancinhas.
Note-se que nenhum
de nossos partidos, esses
trampolins para se alcançar o poder, se apresentam
como de direita. Para evitar o estigma de fascistas
ou coisa pior preferem se
dizer de esquerda, centro-esquerda, centro e, no máximo, de centro-direita.
Esse esquerdismo é
totalmente falso porque
não temos partidos ideológicos, mas, sim, clubes
de interesses. Além do
mais, a chamada esquerda
virou uma mistura de opiniões politicamente corretas que nada tem a ver
com o marxismo. Alguns
neoesquerdistas chegam a
se declarar cristãos, o que
deve fazer Karl Marx revirar na tumba.
O PT, que sempre foi
considerado o maior partido brasileiro de esquerda,
nos seus congressos nunca
conseguiu definir qual era
seu socialismo.
Seria o PDT um partido de esquerda? Seu candidato à presidência da
República, Ciro Gomes,
conhecido por seus destemperos, grosserias e insultos está no sétimo partido e mantém os pés em
duas canoas: a considerada
de esquerda e a que é vista
como de direita.
Marina, PT de coração,
esqueceu a ecologia e aceita na Rede qualquer “peixe”. Ela se tornou a menina
dos olhos de FHC (PSDB),
que depois de destruir a
candidatura de João Dória
à presidência da República
parece desgostoso com o
fraco desempenho de Geraldo Alckmin.
Curiosamente, o pré-candidato do PC do B ao
governo do Rio de Janeiro,
Leonardo Giordano, admitiu que seu partido considerado de extrema esquerda apoiou a administração
do ex-governador e atual
presidiário, Sérgio Cabral
(MDB) e do ex-prefeito,
Eduardo Paes (DEM). A
combativa deputada, também do PC do B, Jandira
Feghali, foi secretária da
Cultura na gestão de Paes.
Muitos são os exemplos da falsa esquerda e
no momento o que se vê é
uma matéria gelatinosa de
todos os partidos buscando freneticamente entre si
alianças das mais esquisitos. Esquerda? Que nada.
O que existe apenas é o
lado de cima.
Maria Lucia Victor
Barbosa é Socióloga. mlucia@sercomtel.com.br
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Margarida Mendes Barcelos
Entrevista com a 1ª professora da Prata

Por Devair G. Oliveira

Fevereiro do ano de
1955, chega ao povoado da
Prata, município de Lajinha
a jovem de 17 anos Margarida Barcelos. Naquela época
o povoado possuía aproximadamente 120 residências,
conversando com algumas
pessoas, ficou sabendo que
naquela semana a prefeitura
havia dado inicio na construção da primeira escola,
que seria uma sala de aula
de um lado e do outro uma
residência, prevendo a contratação de uma professora e
Margarida já tinha experiência como alfabetizadora na
cidade vizinha.
O comerciante Dercio
Rodrigues Costa correligionário do então prefeito Dr.
Adalmario José dos Santos,
levou ao conhecimento do
prefeito que convidou a jovem para assumir o cargo da
primeira professora contratada pela prefeitura para atuar
na comunidade.
“Minha história como
educadora na realidade iniciou” na Zona Rural de Mutum, fui exonerada por motivos políticos e fui passear
na Prata localidade que não
havia professora e nem um
prédio escolar, fui convidada

pelo prefeito de Lajinha Dr.
Adalmario José dos Santos,
que me disse pode vir que
você será contratada pela
prefeitura. Aceitei o convite
e já comecei a trabalhar, pois
a tarefa era árdua, em um
lugar que nunca teve uma
escola, convencer os pais e
alunos era muito difícil, só
mesmo com ajuda das lideranças para convencer os
pais a matricular seus filhos,
neste ponto valeu muito a liderança do Sr. José Garcia,
Farmacêutico muito respeitado pela comunidade e de
sua esposa dona Lôlô”. Comenta.
Segundo dona Margarida, ela começou ir de casa
em casa conversando com os
pais para matricular os filhos,
em alguns lugares era bem
recebida com graças a Deus
está chegando à professora
e nossos filhos vão aprender
a ler e escrever, este período
foi uma luta, pois não havia
local, tudo foi improvisado,
depois das matrículas faltava
o local, pois a construção estava apenas começando.
“Eu comecei ensinando
os alunos em casas o primeiro local foi em uma casa que
foi do meu compadre José
Duque, ocupando dois cômodos um pouco em cada

sala, não era fácil para mim
e nem para os alunos, não
tínhamos quase conforto nenhum até o giz e quadro era
difícil depois mudamos para
outra casa um pouco danificada que parecia que ia cair
sobre nós, aí a gente mudava
de casa em casa, até que a escola ficou pronta, mas e daí
não tinha carteira, as crianças sentavam em um caixote
e usava outro para escrever,
os caixotes eram fornecidos
pela Casa Costa, que recebiam como embalagem de
latas de querosene de 20 litros, duas latas em cada caixote, por sinal a madeira era
muito bem trabalhada e lisa,
muitos usavam para guardar
mantimentos, e foi com estes
caixotes que a escola usava
para carteiras, alguns sentavam no caixote e o caderno
na parede para escrever. Isso
tudo nós passamos, mas foram indo as coisas acontecendo e quando chegaram
às carteiras foi aquela festa,
que beleza ‘risos’ o nome
era ‘Escola Combinada da
Prata’, ficou assim um bom
tempo, a sala era ampla e
tinha um espaço coberto de
uns 10 metros e o outro lado
era moradia, e com passar do
tempo vieram outras professoras como a Ildete e Odete e

aí a casa foi transformada em
sala de aula para dar conta da
demanda dos novos alunos
que vinham da zona rural,
tinham alunos que andavam
mais de 8 km para vir estudar, Deus me colocou numa
sala de aula porque eu tinha
o dom, e para mim tudo era
importante, não há alegria
maior do que ver despertar
o conhecimento no aluno,
quando ele percebe que
aprendeu a ler é uma emoção
muito gratificante, só quem
alfabetiza sabe”. Comenta.
Dona Margarida comenta que praticamente todas as
famílias do distrito tiveram
alguém que estudou com ela.
“O Sr. José Garcia era uma
referencia de cidadão colaborador e com uma visão da
necessidade de preservar a
natureza, me marcou muito
quando ele juntamente com
os alunos plantou uma árvore
ao lado da escola, árvore esta
que foi cortada há poucos
anos era um Jequitibá, não
podemos esquecer também
de outras pessoas que colaboravam também o compadre José Duque, Dercio Costa, Sr. Nelo e o delegado Sr.
Ademar Mendes, que mais
tarde se tornou meu sogro,
me casei em 24/12/1955 e
em dezembro estamos com-

pletando Bodas de Diamante, 60 anos de casados
eu e Silvio Mendes, muitas
outras pessoas me acolheram naquele local que não
esqueço até hoje, não me
lembro de sofrimento fui
muito bem acolhida, ser
professora. Naquela época
era muito importante, todos os lugares que a gente
ia era apresentada como a
professora da Prata. Com
17 anos, eu praticamente
aprendi com os alunos nos
próprios livros estudando e
pesquisando, fazendo muitas cópias, muitos ditados,
muita matemática com as
quatro operações, aquelas
crianças que aprenderam
comigo na roça em Mutum

e na Prata também, foram
crianças que aprenderam a
ler, escrever e fazer as quatro operações de contas, somar, diminuir, multiplicar e
dividir, é muito gratificante”. Explica
Em suas considerações
finais a professora diz: “quero dizer que estou muito feliz
por estar dando esta entrevista para o jornalista do Jornal
das Montanhas um ex-aluno
Devair que foi bom aluno e
muito bem comportado ele
e os demais irmãos Dejair,
Daniel e Maria de Lourdes,
sei que fiz bastante coisa na
Prata, mas não fiz tudo que
gostaria de ter feito”. Finaliza a professora Margarida
Mendes Barcelos.

Polícia Militar realiza doação dos brinquedos
arrecadados em campanha

A

Polícia Militar de
Manhuaçu está realizando a doação
dos brinquedos arrecadados, através da campanha “Doe brinquedos
e faça uma criança feliz
neste Natal”.
Quase 1.000 (mil)
brinquedos e 700 (setecentos) kits com guloseimas já foram distribuídos, sendo atendidas as
crianças da creche Engenho da Serra, Creche
Ponte da Aldeia, Creche
Petrina, Creche Fumaph, Hospital César Leite,
Escola Estadual São Vicente de Paulo e Escola
Estadual João Xavier da
Costa.
Com muita alegria
e animação as entregas
estão ocorrendo com a
presença do Papai Noel,
o PM Amigo Legal, a
Banda de Música do 11º
BPM, a equipe do Corpo
de Bombeiros com o seu

caminhão e o senhor José
João, um voluntário que
deu apoio, abrilhantando as entregas com o seu
veículo de som, tocando
músicas natalinas.
A Campanha ocorreu
com a ajuda de parceiros
da PM, havendo doações
de brinquedos e guloseimas pela ACIAM,
pelo Grupo de Oração
de Mulheres (PLC) da
Igreja Bom Pastor e pelo
Fórum da Comarca de
Manhuaçu, representado
pelo Juiz de Direito Dr.
Marco Antônio Silva,
dentre outros parceiros.
A Polícia Militar
agradece a todos que
contribuíram para o sucesso dessa campanha,
que reflete o espírito natalino de união e solidariedade, aproximando a
PM da Comunidade, em
busca dwe um bem comum, que é levar alegria
às crianças carentes.
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INFORMATIVO MUNICIPAL - SÃO JOÃO DO MANHUAÇU

EDITORIAL

Povo de São João do Manhuaçu, pouco tenho a dizer em
palavras, mas muito em atitudes e agradecimentos. Agradeço
inicialmente a Deus, por manter-me de pé a cada raiar do sol; à
população pela confiança na crença de que poderia romper com
o antigo modelo de política, voltada para o “eu” e implementar o
“nós”, trazendo o munícipe a administrar conjuntamente. Agradecer a família, o porto seguro de todo homem, que se considerado subjetivamente, acaba em ruína. E por fim, aos correligionários, que antes de eu acreditar, acreditaram primeiro.
Por muitos anos persegui um sonho, almejei melhorias para
a sociedade sanjoanense, mas por situações inexplicáveis, outras
nem tanto, quis o destino que minhas aspirações fossem tolhidas
em algumas oportunidades. Todavia, em nenhum instante, sucumbi às intempéries da vida, e mantendo resiliente no caminho
que escolhi, com as graças de Deus e nos braços do povo, cheguei à chefia do executivo municipal. Rompendo as amarras do
coronelismo que vigorava até então, e trazendo um novo tempo
para São João. Tempo da ética, da verdade. Uma administração
responsável, pautada na transparência. Agora você é ouvido,
você tem voz ativa.
Na qualidade atual de prefeito, não falando singularmente,
mas pelo grupo: -Após uma longa e árdua tarefa para colocarmos a casa em dia, apurar eventuais irregularidades e deixa-las a
encargo das instâncias competentes, trago por meio deste informativo municipal, um balanço dos primeiros vinte meses de governo, uma forma democrática e transparente de demonstrarmos
respeito ao cidadão; de chama-lo a caminhar conosco, acompanhando o trabalho que dia e noite visa implementar melhorias
coletivas.
Mesmo em meio a uma crise nunca vista antes, que assola a
administração pública na esfera estadual e devasta a municipal,
levando os municípios mineiros à falência e a se encontrarem
numa fase de penúria, dentro do possível, temos concretizados
as melhorias que planejamos. Mantendo os salários do funcionalismo religiosamente em dia e avançado a passos firmes e largos
em direção ao progresso.
As dificuldades não foram capazes de frear o desenvolvimento, tampouco que diversas ruas fossem pavimentadas; veículos 0 km adquiridos; redes de iluminação pública estendidas;
que o esporte, moribundo, renascesse; a assistência social cumprisse seu papel constitucional; a educação se tornasse inclusiva;
e a saúde como referência principal de um governo, que mesmo
em meio à escassez de recursos, tem a competência como sua
maior aliada. Por sinal, no que tange a saúde, nunca esteve num
patamar tão elevado. Com a adoção de alguns projetos (profissionais eficientes, equipe compromissada, novos procedimentos
hospitalares, socorristas e encaminhamentos de pacientes, Programa Médico 24 Horas, etc), a revolucionamos em todos os
aspectos. Atendimento sucessivo e ininterrupto, mais humanista,
igualitário e eficaz, alçou-a a um status nunca visto, sendo um
marco de altruísmo e boa fé.
Conquanto, temos muito a realizar, a jornada que estamos
trilhando nem ao menos chegou à metade. Inúmeros projetos
estão em andamento, convênios encaminhados e em execução,
brevemente, teremos novidades. No que depender dos nossos
esforços, venceremos essa fase turbulenta instaurada no setor
público e com uma boa dose de otimismo, inaugurando obras
expressivas, uma vez que temos o essencial: apoio da população
e da base aliada no legislativo, vereadores, aos quais devoto minha profunda gratidão.
Juntos, seguiremos em frente, pois, parafraseando Pitágoras:
“Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e
bem feito”, e não menos importante, Leandro Rigolin: “É na crise que se cresce”.
Obrigado!

PALAVRA DO VICE PREFEITO

Amigos sanjoanenses, já há muito que estamos juntos, seja
trabalhando a terra, seja na prefeitura municipal, onde exerci
dois mandatos. Obrigado a Deus e a população pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez buscando o bem de todos a frente
da administração pública.
Como disse, fui prefeito por oito anos, muitos benefícios
trouxe para nossa gente, mas pelo tempo que fiquei fora, nas
gestões anteriores, vi muito se perder. O município perdeu receitas por falta de certidões em dia, o Funprev envolvido em polêmicas, e uma minoria de cidadãos gozarem das bonanças do
bem público. A prefeitura deixou de ser para todos e se tornou
da minoria.
Percebi que precisávamos dar a volta por cima e resgatar a
prefeitura para o povo. Acreditei no projeto da renovação e na
retomada da democracia, e ninguém seria melhor do que Sérgio
Camilo para relocar São João nos trilhos do desenvolvimento

novamente. Acreditamos num projeto e foi um sucesso, Sérgio
venceu as eleições, as mudanças já são sentidas por todos. Nosso
povo voltou a sorrir. Agora temos obras e festas, temos saúde e
educação.
Como ex-prefeito e atual vice, vejo o compromisso da nova
administração, latente e idealizadora, reconstruindo aquilo que
havíamos perdido. Hoje, temos progredido exponencialmente,
demos outro status para a saúde, renovamos a frota de veículos
municipal, reformamos escolas, postos de saúde, programas sociais estão em franca ascensão, na assistência social todos os dias
temos novidades... Enfim, tudo está voltando aos seus devidos
lugares, trabalho e competência.
Muito obrigado a todos, estamos aí, conte com a gente!

SAÚDE
MÉDICO 24 HORAS,
HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE.

nica, bem assessorada, acionamos os contatos precisos, Regional
de Saúde em Manhumirim, imunizamos toda população, sendo
um dos primeiro município a alcançar o feito. O caos, o desespero,
que fariam a alegria de alguns, deram lugar a certeza de que estamos no caminho certo, e que faremos o possível para defendê-lo
dos regressistas do progresso.

SAÚDE CELEBRA PARCERIA COM O
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

Parcerias fortes é o lema central do nosso governo, celebradas
tanto com o cidadão, base estrutural, quanto com os demais órgãos
e entidades que queiram somar em prol da coletividade. Sacramenta-se assim, nossa parceria com o renomado Hospital São Sebastião, cidade de Itarumirim, agilizando cirurgias para a correção
de patologias como o pterígio, cataratas e também a realização de
exames de mamografia.

EDUCAÇÃO PERMANENTE- PROJETO
DA SAÚDE QUE SALVA VIDAS

Profissionais capacitados, acreditamos que com este paradigma
o sucesso é alcançado e os resultados prosperam. Um custo benefício que consolida melhorias na saúde, satisfazendo os anseios dos
usuários. Sempre estamos qualificando nossos funcionários, uma
relação onde todos colhem frutos, para estes, o incremento técnico
de seus currículos e para a população, a excelência no atendimento.

PROJETO MAIO AMARELO-EDUCAR PARA
SE VIVER EM SEGURANÇA

No que tange a saúde, nossos esforços são todos no sentido de humaniza-la, torna-la
acessível a todo cidadão. Quando dizíamos que poderíamos
fazer, haviam dúvidas e divagações, exatamente daqueles
que tinham o dever e o poder.
Nossa resposta imediata está aí,
Programa Médico 24Horas, que
deixou de ser um desafio nas
mãos da incompetência para se tornar realidade. São quase 20
meses salvando vidas, acolhendo a todos sem exceção e revolucionando a saúde no município.

TERCEIRA IDADE- ASSISTÊNCIA GARANTIDA
EM NOSSO GOVERNO

O sorriso no olhar daquele
que sabe estar sendo bem assistido é indescritível, a sensação
do nosso dever cumprido é ainda mais sublime. O idoso nos
surpreende, sua sabedoria molda a personalidade, constrói, devendo receber atenção mais que
especial. Para auxiliá-los, temos
doado cadeiras de rodas, colchões, além dos programas de
inclusão disponíveis para essa
faixa etária.

ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE PONTÕES

Os malefícios do sedentarismo são de conhecimento de
todos, competindo a nós, poder público, incentivo a uma vida
saudável. Instalamos no Distrito de Pontões uma academia ao
ar livre, o que torna mais prazeroso a prática de exercícios. Não
sendo de seu agrado tal atividade, dê uma passadinha no CRAS,
temos taekwondo, zumba, capoeira, dentre outros. Para cada necessidade uma especialidade, vá conferir.

FEBRE AMARELA-AMEAÇA ALARMANTE
CONTIDA COM EFICIÊNCIA

Ao darmos nossos primeiros passos no comando do município, coincidentemente, toda
região foi assolada por um surto
de febre amarela. Infelizmente,
não faltaram oportunistas inimigos da população, tentando
boicotar nosso trabalho. Para
desespero destes e alívio dos
munícipes, agimos rapidamente. Com uma equipe super téc-

De iniciativa da Secretaria de Saúde, mas que a cada edição
mobiliza uma multidão de civis e entidades governamentais e
militares. Escolas municipais, líderes comunitários, membros da
administração, engajados numa nobre missão. Com tamanha repercussão, o resultado não poderia ser outro além do triunfo garantido. O projeto vem atingindo o objetivo aspirado, redução de
acidentes e respeito à vida, afinal, viver é prioridade.

PROJETO MÃES SOLIDÁRIAS-É HORA
DE DOAR AMOR

Já enfatizamos de forma um tanto quanto redundante, mas os
programas sociais são um marco em nossa gestão. “Dentre eles,
pela especialidade, pelo envolvimento comunitário e profissional,
‘Mães Solidárias” é o que mais rapidamente logrou êxito. Tendo
como núcleo a saúde e o bem estar social da gestante, o projeto,
por intermédio do admirável trabalho da Secretaria de Saúde, sem
mencionar o altruísmo popular, deixou um gostinho de quero mais,
despertando o anseio das futuras mamães por uma nova edição.

PROJETO SAÚDE NA PRAÇA-DUAS
EDIÇÕES PENSANDO EM VOCÊ

Além da assistência domiciliar por meio do Programa Saúde
da Família, estamos constantemente em busca de alternativas que
visem melhorias na saúde. E o Projeto Saúde na Praça, é um desses dispositivos com alcance mais elevado. Por meio de ações e
orientações, como a aferição da pressão arterial, peso e altura, métodos e formas saudáveis de alimentação, prevenimos uma série de
doenças, atendendo um percentual maior da população ao mesmo
tempo. Porque se não cuida de sua saúde, nós vamos até você.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA-NOVA SEDE
E COM VEÍCULO PRÓPRIO

Não é novidade a degradação das repartições públicas municipais antes da nossa assunção. O prédio da Vigilância Sanitária
é mais um dos que entram para essa triste estatística. Da mesma
forma que sua precariedade, era os atendimentos deficientes, em
decorrência de má administração. Procuramos extirpar essas mazelas, reformamos a sede, adquirimos veículo próprio para o órgão, fato inédito até então. Porque como retorno, não aceitamos
prestação de serviços aquém da excelência e qualidade.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE- EM NOSSA
GESTÃO AS METAS SÃO ALCANÇADAS

A Vigilância Epidemiológica e Ambiental do Município de
São João do Manhuaçu vem atuando em vários programas importantes exigidos pelo Ministério da Saúde, visando cumprir as
metas pactuadas e atuando na prevenção e controle das patologias
transmissíveis ou contagiosas. As metas batidas são exponenciais
como aponta relatório do PCE. Os exames realizados superam as
casas de 2211 procedimentos só ano de 2017, números quatro vezes superiores aos últimos oito anos. A campanha de vacinação
antirrábica de 2017 a 2018 atingiu o impressionante índice 6614
animais vacinados. Com relação ao combate a dengue, procedimentos de dedetização, os números são mais estratosféricos ainda,
conforme se acham registrados, condecorando o brilhante trabalho
de seu Coordenador Pedro Gilmar Alves e equipe.
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ADMINISTRAÇÃO

lizado de gestantes e crianças na faixa etária de 0 a 03
anos. Visitas periódicas são realizadas regularmente,
combatendo a desnutrição e oferecendo o suporte adequado em cada caso.

EM CLIMA DE FESTA, PREFEITURA REFORÇA A SEGURANÇA NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO MONTE SINAI

Sempre defendemos a bandeira da união, a
parceria é salutar para atingirmos determinadas metas
e no que tange a administração esse princípio é vital.
Numa atitude nunca vista antes no Município, de mãos
dadas com a Associação de Moradores do Monte Sinai, construímos ali quebra molas. Passamos momentos agradáveis, populares, vereador, prefeito, líderes
comunitários e amigos, numa fraterna confraternização, regada com boa música, trabalho e um bom papo,
onde literalmente, todos botaram as mãos na massa.

O POVO PEDIU E FOI ATENDIDO

BR-116, imediações do Bairro Monte Sinai e
Auto Posto Nazarão, um trânsito intenso com nefasto histórico de acidentes. Há anos se clamavam
por uma providência, a qual se tornava apenas em
promessa vazia. Tão rápido assumimos a prefeitura em 2017, diversas medidas tomamos para solucionar a demanda. Reunimos-nos pessoalmente
com a direção do DNIT, participamos de manifestação com os populares e mesmo esbarrando
nos trâmites burocráticos do órgão estatal, nossa
persistência foi contemplada com a construção de
dois quebra-molas. Resolvendo, assim, em poucos
meses de gestão, um problema que superou gestões
anteriores.

PROJETO MAPA DO TERRITÓRIO - A ADMINISTRAÇÃO
CHEGANDO MAIS RÁPIDO ATÉ VOCÊ

para lidar com os recursos
escassos e implementar a
infraestrutura que todos
querem. Nesse ínterim, estamos reformando a UBS
Amado dos Santos, transformando-a num pronto
socorro mais aconchegante
e acessível. Com novos leitos e estrutura organizacional, adequada a suportar o Programa Médico 24 Horas.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL-VOCÊ É
O NOSSO MAIOR PARCEIRO

Inclusão social! Na história do nosso jovem município, esta expressão nunca fez tanto sentido. Outrora
se governava para A ou B, gerando desigualdades e
segregação social. Ao contrário, trazemos o povo para
caminhar conosco, por intermédio do Programa Mapa
do Território. Com essa ferramenta inexorável, diagnosticamos as principais necessidades de nossa gente,
e mapeamos o município em partes uniformes. Levando desde assistência social a jurídica como forma
de união efetiva.

AGRICULTURA
A Secretaria de agricultura está à disposição de todos aqueles responsáveis por fomentar o desenvolvimento do Município de São João do Manhuaçu. Desde
os grandes produtores aos adeptos da agricultura familiar, são igualmente nossos parceiros e empenhados
nessa missão.

TAÇA ASVALE- NOSSA CIDADE
ABRAÇOU O EVENTO

As carências do povo são muitas e aos poucos,
com alguns ajustes e responsabilidade fiscal, vamos
sanando-as coletivamente. Esportivamente o município estava abandonado. Para suprirmos essa lacuna
estamos realizando eventos de grande porte, como a
Taça Asvale. São oito dias de muito esporte e intenso
movimento na economia local, propagação do nome
do município e reconhecimento de quão hospitaleira
é nossa gente.

RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL-EM SÃO JOÃO DO
MANHUAÇU OS VEÍCULOS CHEGAM POR ATACADO

Os trabalhos são muitos, as necessidades igualmente e o nosso compromisso com o povo num patamar superior. Por isso nos sentimos capazes. Várias
são as metas e ao tempo certo vamos atingindo-as.
Dentre elas, a renovação da frota municipal, uma vez
que herdamos uma herança maldita, veículos sucateados, pneus carecas, sem mínimas condições para transitar. Com recursos próprios, emendas parlamentares,
aquele cenário de ferro velho, outrora denominado garagem municipal, caiu no esquecimento. Nem concluímos 50% de nosso mandato e já temos uma frota 0km,
digna, a altura do merecimento popular.

Doação de mudas para a agricultura familiar
Podemos afirmar com propriedade que a assistência social em nosso governo funciona. Sob a direção
de João Carlos Júnior, o órgão firmou parcerias vitais.
Por meio dessa atuação conjunta, sempre temos uma
novidade para alça-lo no mercado ou incrementar sua
renda familiar, podendo optar por um dos cursos disponíveis cotidianamente no CRAS.

OFICINAS PERMANENTES SÃO NO CRAS

PREFEITURA MUNICIPAL-DE MÃOS DADAS
COM O TRABALHADOR

Em nosso governo, o trabalhador é prioridade, com
planejamento e atitudes trabalhamos conjuntamente.
Esse é o segredo do nosso sucesso, uma parceria que
tem dado frutos. No período da colheita, as creches
temporárias, acolhem diversas crianças, destinando-as
uma alimentação saudável e variada. Ao passo, que os
recursos que os pais poderiam dispor para custear cuidadores, são poupados e retornam em forma de melhoria de vida para suas famílias.

REFORMA DA UBS AMADO DOS
SANTOS-REFORMAR PARA
CONCRETIZAR

Outrora nosso município navegou por um mar de
tranquilidade, onde jorravam recursos e a arrecadação
era recorde, e nem por isso, foram feitas as obras e reformas necessárias. Restando-nos, usar da criatividade

1º CONCURSO MUNICIPAL DE QUALIDADE DO
CAFÉ- DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU PARA O MUNDO

O CRAS, além das opções de cursos que conferem
melhorias de vida aos munícipes, está voltado também
à saúde e ao esporte. E sob essa filosofia, ofertamos as
oficinas permanentes de taekwondo, com a realização
do primeiro campeonato, aulas de capoeira, boxe chinês, aeróbica ao ar livre, zumba, aulas de canto e música... Os quais se resumem objetivamente em cuidar
do corpo, da alma e da mente.

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - AQUI SE
CRESCE COM SAÚDE E EDUCAÇÃO

Como nossa administração está pautada em valores
e princípios rígidos, coadunamos do pensamento de
que o cidadão se “forma” socialmente desde a primeira infância. Sob essa tutela, nasce o Programa Criança
Feliz, que consiste em um acompanhamento especia-

Com o maciço empenho da Emater, produtores
rurais, entre outros parceiros, foi realizado o primeiro concurso. Os critérios
para a seleção e participação se acham consignados
em regulamento disponível
na Secretaria Municipal de
Agricultura,
facultando
ao produtor participar em
quantas modalidades lhe
convir. A etapa é municipal e a classificação mais
abrangente, de modo que poderá render aos classificados premiações e notoriedade ao seu produto no mercado nacional, o que lhes proporcionarão melhores
vendas futuras.

28 de Dezembro / 2018

acesse: www.jm1.com.br

9

INFORMATIVO MUNICIPAL - SÃO JOÃO DO MANHUAÇU

PREFEITURA, SENAR E SINDICATOS REALIZAM
CURSO DE RETROESCAVADEIRA

maior que as crises nas instituições públicas são a responsabilidade e o amor que dedicamos àquilo que fazemos. O respeito e o compromisso inspiram alternativas modificadoras que levam a grandes realizações.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL- A ESCOLA PODE SER A EXTENSÃO DO LAR

A educação que queremos e podemos, é aquela que
prepara para a vida, além de conhecimentos técnicos que
os habilitarão para os desafios profissionais. Como gestores, estamos mais atentos do que nunca quanto a isso,
razão pela qual, educamos também a adotarem práticas
saudáveis no dia a dia; a boa alimentação, com certeza é
uma delas.

SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL

Administrar não é apenas estar ciente das necessidades
do povo, não é somente ter responsabilidade fiscal, deve
haver o preenchimento de uma série de fatores para chegarmos ao conceito legal. Também devemos disponibilizar as
ferramentas adequadas para que cada um, alcance sua autossuficiência.

1º ENCONTRO DE CAFEICULTORES DE PONTÕES

Temos várias políticas destinadas à zona rural, mas a
concretização depende da colaboração efetiva dos nossos
produtores rurais, os incumbidos de alavancar a economia
municipal basicamente agrícola. Num encontro fraterno e
caloroso entre amigos, realizado no Distrito de Pontões, debatemos as tendências atuais do mercado, novas técnicas de
manejo e demais temas salutares a cultura cafeeira.

Novidade na rede municipal de ensino. Não existente em governos anteriores. Como em nossa gestão a valorização do ser humano é a base, criamos este espaço
destinado ao atendimento educacional especializado, disponibilizando equipamentos de informática, mobiliários,
materiais didático e pedagógico para alunos com deficiência.

OBRAS
ACADEMIA DE SAÚDE-SOB NOSSA
ADMINISTRAÇÃO O PROGRAMA FUNCIONA

EDUCAÇÃO
FEIRA DE CIÊNCIAS-PROJETO QUE
PREPARA PARA O FUTURO

Uma sociedade progressista, desenvolvida, só nasce
com uma base sólida, pautada e edificada no conhecimento.
Aditivo dessa construção, a feira de ciências da Escola Municipal D.Durvalina, prepara cidadãos críticos.

SOLETRANDO-DUAS EDIÇÕES
CONSTRUINDO O CONHECIMENTO

Acreditamos que com a parceria certa e o apoio da população realizaremos grandes obras. Extensão da iluminação
pública é uma carência global, e dentro de um cronograma
especial e bem articulado vamos sanando tais demandas.
Agradecemos a vereadora Leninha do Preto por ter abraçado essa missão conosco, é um braço forte do legislativo que
muito tem somado com a comunidade.

EM TEMPO RECORDE MELHORIAS
CHEGAM AO DISTRITO DE PONTÕES

O Distrito é um diferencial para o Município, povo ordeiro e receptivo, por muito tempo deixado a margem da
administração pública. Em nosso governo, o comportamento é outro, fazemos um bloco de união, não ao contrário. Já
entramos com pavimentação de ruas, reforma do posto de
saúde e iluminação pública da Rua da Cachoeira e a via de
acesso a Manhuaçu. Muitos planos e realizações temos para
essa comunidade, o nosso trabalho está apenas começando.

REDE ELÉTRICA NO BAIRRO BELO VISTA

Seguindo a avalanche de obras realizadas no setor da
iluminação pública, instalação e extensão de rede elétrica, o
Bairro Bela Vista se acha inserido nesse rol. Mais uma vez,
atendemos os pedidos dos populares, por sinal, reivindicação antiga, que agora, foi concretizada.

REFORMAS DAS UBS’s-POR ELAS INICIAMOS
UMA REVOLUÇÃO NA SAÚDE

No campo das reformas, muito nos orgulhamos dos nossos esforços, com as graças de Deus, o comando do município assumido em 01/01/2017, nos levou a priorizar, como
política essencial, a valorização do ser humano. Para tanto,
nada melhor do que dá a saúde, a atenção merecida, de forma séria e eficaz. Em nosso governo, não brincamos de administrar, hoje, podemos dizer que a saúde funciona. Vejam:

MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS-NOSSO FOCO
É NA SUA LIBERDADE DE PRODUÇÃO

É inegável que temos um território municipal avantajado, com expressivas estradas vicinais constituindo uma malha rural que requer acompanhamento especial, redobrando
os cuidados no período chuvoso. A devida atenção, com políticas certas e atitudes concretas, tem resultado em cascalhamentos, caixa de contenção para enxurradas, mata-burros, construção de pontes, facilitação do transporte escolar
e melhor escoamento da produção, reduzindo os reflexos da
onerosidade no produto final.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM
SÃO SEBASTIÃO DA VISTA ALEGRE

• REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CÓRREGO JATOBÁ
• REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CÓRREGO
BOM JARDIM

Construção de prédio apenas para dar um fim aos recursos de convênios sem a sua reversão em benefício do
cidadão é no mínimo imoral. Em nosso governo, como gostamos de frisar, isso é prática abominável. Sob nossa égide
vigora o bem coletivo atrelado ao respeito e a decência.

• REFORMA DO PSF DO DISTRITO DE PONTÕES

REFORMA DA ESCOLA JOÃO BARBOSA DA SILVA

• REFORMA DA UBS AMADO DOS SANTOS

O estabelecimento estudantil se encontrava em estado
lastimável, aquém de oferecer as mínimas condições necessárias para um aprendizado razoável. Literalmente, o cenário caótico do descaso.

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-DA ESPERANÇA
A CONCRETIZAÇÃO DE UM SONHO

Em se tratando de melhorias urbanas a demanda é crescente. Reivindicações por calçamentos é uma constante,
comparada à realização de um sonho que até é aceitável,
tendo em vista o retorno imediato. Melhorias dos imóveis
e da qualidade de vida acabam por justificar essa máxima.
Nesse sentido trabalha a prefeitura, contemplando bairros
e Distritos, transformando nosso Município num extenso
canteiro de obras.

REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE FESTAS
BAIRRO PARQUE DE EXPOSIÇÕES

Na qualidade de prefeito, atual chefe do executivo, temos trazido shows de mídia para São João do Manhuaçu,
assim, necessitamos de um espaço físico a altura, condizente com os eventos e dentro daquilo que o povo merece, área
confortável para desfrutar dos espetáculos.

REPAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA NEREU
MOREIRA GARCIA - Uma obra que corrige a
negligência na administraçaõ pública

• PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM SÃO
SEBASTIÃO DA VISTA ALEGRE
• ASFALTAMENTO DE RUAS NO DISTRITO
DE PONTÕES

Que sob nossa responsabilidade a educação municipal
se encontra num novo patamar, isso não se discute. Uma
equipe nota dez e uniforme, tem ditado o ritmo do nosso sucesso educacional. Em especial pela Secretária de educação
e Diretora da Escola D.Durvalina, profissionais pensantes,
elaboradoras de projetos que visam conscientizar sobre a
importância da escrita e leitura corretas, base para o processo de aprendizagem, através de uma competição descontraída e premiada.

• BELA VISTA: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS
ISOLINA VICENTE DIAS, RUAS PROJETADAS 2 E 3

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
DONA DURVALINA-NOSSA EDUCAÇÃO AVANÇA
A PASSOS LARGOS

• PAVIMENTAÇÃO NA RUA CIRILO
POLICARPO DE SOUZA

A escassez de recursos não é capaz de nos parar,

• CALÇAMENTO DA RUA MAURO
LÚCIO CORREIA?

• CALÇAMENTO DA RUA PEDRO DA SILVA PORTES

Das tantas heranças malditas herdadas, o caos da Avenida Nereu Moreira Garcia, por enquanto é a mais escandalosa. Era o retrato do desleixo, do desrespeito, e da
forma como não se devia administrar. Crateras perfaziam
toda a Avenida, nelas se percebia a fina camada asfáltica
colocada sobre o chão batido. Moradores e empresas conviviam com a rotina da poeira e danos materiais em decorrência da quebra de automóveis. Esse quadro nos levou
a realizar obra emergencial, um serviço com atestado de
qualidade, distante do escoamento de recursos pelos ralos
da incompetência.
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Saiba como será a posse presidencial
de Jair Bolsonaro em 1º de janeiro
Cerimônia deve reunir 500 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios

Em 1.º de janeiro, Jair
Bolsonaro, 38º presidente
da República do Brasil,
participa da cerimônia de
posse que dá inicio ao primeiro de seus quatro anos
de mandato. A expectativa
do Gabinete de Segurança
Institucional (GSI), órgão
ligado à defesa da Presidência, é de que até 500
mil pessoas participem do
evento que ocorre na Esplanada dos Ministérios,
em Brasília. O presidente
deve chegar à Esplanada
por volta das 14h30.
Edifício do Congresso
Nacional sediará cerimônia solene oficial de posse
de Jair Bolsonaro e General Mourão no dia 1 Foto:
Rodolfo Stuckert/Câmara
dos Deputados
Conforme mostrou a
Coluna do Estado, a posse presidencial dobrou a
taxa de ocupação de hotéis em Brasília para a
virada do ano, segundo
estimativas do setor. A
ocupação média está em
67%, com expectativa de
alcançar 75%. Os hotéis
de luxo são os mais procurados até agora.
Segurança
Devido ao atentado a
faca sofrido por Bolsona-

ro em setembro, durante a
campanha, o esquema de
segurança da cerimônia
será reforçado. Ainda não
foi definido se o presidente eleito desfilará a bordo
do Rolls-Royce conversível, tradicional veículo
usado durante cerimônias
pelos presidentes desde a
década de 1950. O carro
foi utilizado no primeiro
ensaio na Esplanada, realizado no domingo, 23.
A Esplanada será bloqueada desde o início da
madrugada de 31 de dezembro e será reaberta
apenas na manhã de 2 de
janeiro. Será proibida a
entrada de pessoas com
bebidas alcoólicas, garrafas, fogos de artifício,
apontadores de laser, animais, bolsas, mochilas,
máscaras, produtos inflamáveis, armas de fogo,
objetos cortantes, drones
e até carrinhos de bebê.
Haverá revista manual e
detector de metais para
entrar na cerimônia.
O trajeto
Jair Bolsonaro deve
sair por volta das 14h da
Granja do Torto, uma das
residências oficiais da
Presidência, com destino
à Catedral Metropolita-

na de Brasília, um dos
marcos arquitetônicos da
cidade, localizada na Esplanada. Ali, Bolsonaro
encontrará o vice-presidente eleito, general
Hamilton Mourão, e em
carros separados seguirão
ao Congresso Nacional.
Diferente de outras posses, não haverá cerimônia
religiosa na Catedral.
Em um cortejo que
deve durar 15 minutos,
Bolsonaro, acompanhado
de sua esposa Michelle Bolsonaro, e Mourão,
também acompanhado

pela esposa, Paula Mourão, serão recebidos pelo
presidente do Congresso
e do Senado, Eunício de
Oliveira (MDB-CE) e
pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Na Casa, também estará presente o presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministro
Dias Toffoli, e a procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, além de
outros líderes políticos.
Haverá uma sessão solene
no Plenário da Câmara,
fechada para convidados,
conduzida por Eunício,
que deve discursar após o
presidente eleito. O Hino
Nacional será executado
pela Banda dos Fuzileiros
Navais, e então o presidente e o vice-presidente
serão considerados empossados.
Após essa cerimônia,
Bolsonaro desfilará em
direção ao Palácio do Planalto, trajeto que contará
com a tradição de 21 tiros
de canhão e desfile das
tropas do Exército Brasileiro. Ao subir a rampa do

Palácio, Bolsonaro será
recebido pelo presidente
Michel Temer, que entregará a faixa presidencial
ao novo presidente. A cerimônia se encerra com
um discurso público de
Bolsonaro, que também
deve empossar seus ministros e posar para a foto
oficial.
Para finalizar, um coquetel ocorrerá no Palácio do Itamaraty com a
presença de aproximadamente 2.500 convidados,
entre eles autoridades nacionais e internacionais.
Convidados
Cerca de 60 delegações estrangeiras são esperadas na posse. Uma
delas é a dos Estados
Unidos, chefiada pelo
secretário de Estado
Mike Pompeo. Apesar
da aproximação com o
país, nem o presidente
Donald Trump nem o
vice-presidente, Mike
Pence, participarão do
evento.
Desde a campanha,
Bolsonaro tem se alinhado a medidas toma-

das pelos EUA, como
a pretensão de mudar a
embaixada brasileira em
Israel para a cidade de
Jerusalém, atualmente
não considerada a capital oficial do país. A
medida é polêmica e desagradou países árabes,
importantes
parceiros
comerciais do Brasil.
Cronograma previsto:
14h00 - Bolsonaro sai
da Granja do Torto;
14h25 – Chega à Catedral de Brasília, de onde
parte para o desfile até o
Congresso.
14h50 – Chega ao
Congresso
15h – Começa a solenidade de posse no plenário da Câmara dos Deputados.
16h – Execução do
Hino Nacional.
16h20 – Deslocamento
para Palácio do Planalto.
16h30 – Pronunciamento oficial .
18h15 – Fotografia
Oficial.
18h25 – Chegada ao
Itamaraty para receber
autoridades.
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INFORMATIVO MUNICIPAL - SÃO JOÃO DO MANHUAÇU

ESPORTES

CAMPEONATO DE FUTSAL - DUAS EDIÇÕES QUE
MARCARAM A RESSURREIÇÃO DO ESPORTE
NO MUNICÍPIO

• COPA LESTE DA MATA
• COPA ASVALE

• COPA REGIONAL DO CAFÉ
• JEMG 2018, ETAPA MUNICIPAL
• 1°CAMPEONATO DE TAEKWONDO
REALIZADO PELO CRAS

GABINETE E PLANEJAMENTO
AUMENTO NO EFETIVO POLICIAL, MAIS SEGURANÇA
NAS RUAS, MAIS SEGURANÇA PARA SUA FAMÍLIA

Longe da inércia que pairou sobre o órgão nos últimos anos, com desprestígio total do esporte amador, a
Secretaria de Esportes hoje, está em franca ascensão.
Em um cenário completamente distinto, o campeonato de futsal deslanchou, movimentando toda a região.
Sendo as finais um capítulo a parte, com a entrega de
brindes, premiações às equipes e show musical.

Dentre os temas que norteiam a administração pública, seja na esfera federal, estadual ou municipal, a
segurança pública é o centro das atenções, e vários são
os fatores para essa preocupação. Visando reduzir esses riscos, solicitamos e fomos prontamente atendidos
pelo Comandante do 11°BPM com o aumento do efetivo policial.

NOVA VIATURA ADQUIRIDA - UNIDOS
COM A FORÇA POLICIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
EM NOSSO GOVERNO O ESPORTE RESPIRA

Como faremos? Com implementação de programas
inéditos, Médico 24 Horas, Casa de Abrigo, etc.

FEIRA RAÍZES DA TERRA - LEVANDO
SAÚDE E QUALIDADE À SUA MESA

Outro programa inédito
sob nossa outorga, parceria
entre as Secretarias de Agricultura, de Gabinete e Planejamento e Departamento
de Assistência Social, em
apoio à agricultura familiar,
onde produtores rurais expõe a venda os produtos de
seu trabalho, livres de agrotóxicos e técnicas agressivas de manejo e produção.

FESTIVIDADES - SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
NA ROTA DOS GRANDES SHOWS

No tocante as festividades, como demais áreas da administração pública, inquestionavelmente,
São João do Manhuaçu está em outro patamar, sendo reconhecido como Palco de Exuberantes Espetáculos. Artistas de mídia, com prestígio nacional
e internacional e de variados estilos, sertanejo,
sertanejo universitário, forró e música raiz, como
Pedro Paulo e Alex (PPA), Zé Felipe, Trio Parada
Dura, e o inesquecível Eduardo Costa, em apenas
18 meses de governo, já desfilaram seus talentos
por nossa cidade.

25° E 26° ANIVERSÁRIOS DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU - O RESGATE DA ALEGRIA, A VOLTA DO RESPEITO

Ociosidade, desleixo, inatividade, essas e demais
palavras que poderiam ser empregadas na definição
da Secretaria de Esportes, foram sepultadas em nosso
governo. São tantos o apoio e o incentivo ao esporte
amador em todos os âmbitos, que denotativamente,
podemos dizer que as competições viraram rotina:

• CAMPEONATO DE FUTSAL
• COPA MUNICIPAL DE FUTSAL
• COPA WALDEMAR DE OLIVEIRA COSTA

Durante a corrida eleitoral, assumimos compromissos, nos comprometemos com o nosso plano de governo. Desses, melhorias na segurança pública não foi
simplesmente um pedido e sim um clamor. Graças a
Deus, fomos agraciados com a confiança, pela esperança de uma São João melhor para nossos filhos.

CRAS-PLANEJAMENTO E
VEÍCULO PRÓPRIO

Para que um bom trabalho seja realizado, além de
outros fatores, devemos fornecer ferramentas e condições propícias para sua execução. O excelente desempenho do CRAS e sua alta eficiência hoje, é moldada
sob esse parâmetro, com veículo próprio e 0km. Fazendo serviços essenciais chegarem mais rápidos até aos
usuários, por exemplo, visitas aos benificiários do Programa Bolsa Família.

CASA DE ABRIGO - UM PROJETO INÉDITO ENTRE RESTAURART E PREFEITURA, ABRIGANDO CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DESESPERADOS E DEVOLVENDO-LHES
A ESPERANÇA

Um município bem estruturado é um direito
próprio, os serviços essenciais e as instituições
públicas devem funcionar. O respeito com o ser
humano não é só obrigação, é questão de “vergonha na cara”. Pôr o município em ordem, nosso
pensamento desde o primeiro minuto de mandato.

De 2013 a 2016, no que se refere às festas de Aniversário do Município, nossa cidade praticamente
conviveu com o ostracismo, cantoria por aqui, só se
fossem as melodias dos pássaros. Não que o gorjeio
das aves fosse ruim, mas o abandono ao aniversário de
emancipação, sem dúvida era um ultraje. Coube a nós
resgatarmos o brio e a dignidade de tão querida data
municipal, marco de nossa independência, enraizado
nos corações sanjoanenses.

PADRE ALESSANDRO - O SERVO DE DEUS ARRASTA
MULTIDÃO EM SÃO JOAO DO MANHUAÇU

Religiosos das mais variadas denominações, que proferem diferentes credos, estiveram presentes ao show,
por tamanha ser a unção do cantor. Sonho antigo dos católicos e irmãos que admiram seu trabalho, o evento, só
foi possível em razão de nossa parceria com a Paróquia
São João Batista, em comemoração ao Dia do Padroeiro.
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Cruzadas da História de Jesus Cristo

Horizontais
2- Horto localizado além do ribeiro de Cedron, no qual Jesus foi preso e maniatado pelos servos dos judeus.
4- Apóstolo escolhido para substituir o traidor Judas Iscariotes.
9- Oriundo da região montanhosa, próxima ao Mar Cáspio, o qual presenteou o menino Jesus, com incenso.
10- Rio, no qual Jesus foi batizado por João Batista, para que se cumpra toda a justiça.
11- Sobrenome do apóstolo Judas (apelidado de Tadeu).
12- ‘Fonte de (?)’, local onde Jesus pediu água para beber à uma mulher de Samaria.
15- Guardavam o rebanho no campo, quando lhes foi anunciado o nascimento do Salvador.
17- Sobre o qual Jesus andou perto da quarta vigília da noite para socorrer seus discípulos, desesperados
com o vento ao contrário.
21- ‘(?) das Oliveiras’, destino de Jesus com os apóstolos, após terem cantado o hino que sucedeu a santa
ceia.
22- Saiu da sepultura com as mãos e os pés ainda enrolados com faixas e o rosto coberto com um pano,
após ser ressuscitado por Jesus.
24- ‘Em verdade te digo que, nesta mesma (?), antes que o galo cante, três vezes me negarás’ (dito por Jesus
à Pedro).
25- Local do trabalho primitivo de Jesus, manuseando o arado, a canga, o tribulum (espécie de debulhadora),
a joeira ou pá.
26- ‘(?) anos’, idade de Jesus Cristo ao se apresentar entre os doutores no Templo, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas.
27- Festa em Jerusalém, da qual participavam anualmente os pais de Jesus Cristo.
29- Tabuleiro, no qual Maria deitou o menino Jesus, envolto em panos.

Cruzadas da História de Jesus
Solução
Horizontais
2- Getsêmani; 4- Matias; 9- Gaspar; 10- Jordão; 11- Lebeu; 12- Jacó; 15- Pastores; 17- Mar; 21- Monte; 22- Lázaro; 24- Noite;
25- Lavoura; 26- Doze; 27- Páscoa; 29- Manjedoura.
Verticais
1- Justo; 2- Grande; 3- Jairo; 5- Orla; 6- Natanael; 7- Bodas; 8- Melquior; 13- Naim; 14- João; 16- Estrela; 18- Galileia;
19- Gólgota; 20- Nazaré; 23- Oitavo; 28- Céu.

Verticais
1- ‘Não entres na questão desse (?), porque num sonho muito sofri por causa dele’, recado recebido por
Pilatos, estando assentado no tribunal, enviado por sua mulher.
2- ‘A seara é realmente (?), mas poucos os ceifeiros’, dito por Jesus aos apóstolos.
3- Príncipe da sinagoga, cuja filha foi ressuscitada por Jesus.
5- (?) do vestido de Jesus, na qual tocou uma mulher com fluxo de sangue há doze anos, sendo logo curada.
6- Apóstolo ao qual Jesus se referiu dizendo ‘Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo’.
7- ‘As (?) de Caná’, na qual Jesus Cristo fez o 1ª milagre.
8- Saindo de Ur, terra dos Caldeus, foi ao leito do menino Jesus, para presenteá-lo com ouro.
13- ‘Viúva de (?)’, cujo filho morto foi ressuscitado por Jesus Cristo.
14- Apóstolo amado pelo Mestre, incumbido de cuidar da mãe de Jesus.
16- Guia dos Reis Magos, para os conduzirem ao leito do menino Jesus.
18- Província de Nazaré, na qual um anjo anunciou no sexto mês, o nascimento de Jesus, para uma mulher
virgem.
19- Nome hebraico do lugar chamado caveira, onde Jesus foi crucificado.
20- ‘Aldeia de (?)’, habitada por José e Maria, após a volta do Egito, na qual Jesus começou a frequentar a
escola.
23- Dia após o nascimento, no qual Jesus foi circundado.
28- Se abriu durante a oração de Jesus Cristo, após o seu batismo nas águas do Rio Jordão.

Rumilson Castro
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ENTRETENIMENTO

Condenado
O condenado à morte esperava a hora da execução,
quando chegou o padre: Meu
filho, vim trazer a palavra de
Deus para você.
Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco vou falar
com Ele, pessoalmente. Algum recado?
Maravilhas do Oriente
Dois amigos conversam sobre as maravilhas
do Oriente. Um deles diz:
Quando completei 25 anos
de casado, levei minha mulher ao Japão. Não diga? E o
que pensa fazer quando completarem 50? Volto lá para
buscá-la.

Separação
Dois amigos se encontram
depois de muitos anos. Casei,
separei e já fizemos a partilha
dos bens. E as crianças? O juiz
decidiu que ficariam com aquele que mais bens recebeu. Então ficaram com a mãe? Não,
ficaram com nosso advogado.
Eletricista
Um eletricista vai até a UTI
de um hospital, olha para os pacientes ligados a diversos tipos
de aparelhos e diz-lhes: Respirem fundo: vou trocar o fusível
Loira
P: Por que a loira fala ao
telefone deitada? R: Para não
cair a ligação!!.

CURIOSIDADES
10 Alimentos que soltam o seu intestino e você não sabia.
O intestino preso, também conhecido como prisão de ventre, é
uma doença provocada principalmente pelo consumo insuficiente de
fibras. Mas outros aspectos também
são importantes para manter um
bom funcionamento intestinal,
evitando essa e outras doenças de
origem gastrointestinal.Uma das
formas mais fáceis de combater o
intestino preso é se alimentando
de forma adequada. Sendo assim,
resolvemos fazer essa lista com os
10 alimentos que soltam o seu intestino e você não sabia, confiram.
1 - Brócolis - O brócolis é rico
em fibras e adiciona volume nas
fezes. Isso pode ajudar a induzir as
evacuações. Quando são consumidos
crus, o brócolis aumenta a quantidade
de fibra consumida e isso melhora a
regularidade do seu intestino.
2 - Aveia - A aveia é muito boa para
digestão. A fibra insolúvel acrescenta
volume nas fezes e ajuda os alimentos a passarem mais rapidamente
pelo estomago e intestinos. Enquanto
isso, a fibra solúvel se dissolve na
água e forma um material parecido
com gel. Mas os dois tipos de fibras
trabalham juntos para aumentar o
volume das vezes, facilitando sua
passagem.
3 - Espinafre - Da próxima vez que
você for comer algo pesado, considere
fazer espinafre para acompanhar.
Uma xícara de espinafre, por exemplo, tem 4 gramas de fibra e contém
também magnésio. Esse último citado
é um mineral que ajuda bastante quem
tem intestino preso. Sabia disso?
4 - Pêra - A pêra, caros amigos,
é uma fonte maravilhosa de água e
fibra. Uma boa maneira de combater seu problema é comendo pera e
outras frutas, como maçã e ameixa.

5 - Pipoca - Essa é novidade para
você? A pipoca, caros amigos, é um
lanche delicioso e dependendo da
maneira como é feita pode ser muito
calórica também. Mas a boa notícia
é que a pipoca tem bastante fibra.
Nossa matéria com os 7 benefícios
da pipoca que pouca gente conhece
pode te esclarecer mais coisas sobre
a pipoca.
6 - Iogurte - É claro que não é
todo iogurte que traz benefícios, na
verdade, alguns deles até pioram a
situação. Mas os iogurtes ‘orgânicos’,
sem aquelas grandes quantidades
de açúcar, pode não ter um gosto
muito doce, mas ajuda a regular seu
intestino.
7 - Abacate - Se você está procurando estimular a função saudável
de seus órgãos digestivos, o abacate
é uma boa escolha. Apenas um abacate tem muito betacaroteno, que é
um composto repleto de vitamina
A, essencial para a saúde do trato
digestivo.
8 - Batata doce
Em geral, as batatas ajudam a
aliviar a constipação, mas a batata
doce, além de deliciosa, tem um terço
da ingestão diária recomendada de
fibras. Sendo assim, você pode preparar batatas doces de várias maneiras.
9 - Kiwi
Se você tem problemas ao ir no
banheiro, caro amigo, coma kiwi.
Claro que a fruta não vai te curar
totalmente, mas é nutritiva e te ajudar
a ficar aliviado.
10 - Melancia
Além de refrescar, a melancia
hidrata muito bem. Tudo bem que
essa fruta não é muito rica em fibra,
mas os 92% de água estimulam o
movimento intestinal.

SETE ERROS
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HORÓSCOPO
Áries - O ariano também terá uma boa
fase em 2019. Com objetivos traçados e
bem definidos, tudo indica que as coisas vão
começar a sair do papel e novas oportunidades virão! Mas, claro, como tudo nessa vida,
isso exigirá muita paciência do ariano - o que
não é o forte deles, né? Controle sua impulsividade, ainda mais quando tem profissão
envolvida.
Touro - A área financeira é a que mais
vai pegar para os taurinos, mas nem é no
sentido ruim. É ano de aprendizados e essa
galerinha vai precisar ser persistente em
algumas coisas, tipo no trabalho - mas o
profissional será o ponto alto desse signo.
Aprender com erros do passado é essencial
nessa atual fase.
Gêmeos - Esse momento é decisivo
para saber o motivo no qual seus desejos
não são totalmente alcançados. Decisões do
passado virão à tona, então será necessário
colocar tudo em pratos limpos para tomar
um rumo. No amor, os solteiros precisam de
uma certa paciência caso queiram ingressar
num romance.
Câncer - Os últimos anos têm sido
meio conturbados para os cancerianos, né?
Mas tudo indica que essa fase vai passar
em 2019! Mudanças são necessárias, principalmente quando se trata de sair da zona
de conforto. Nem sempre ter uma boa ideia
renderá bons frutos, então não se frustre por
isso.
Leão - Tá na hora de pensar sobre suas
atitudes e chegar a algumas conclusões.
Para de se frustrar quando tudo não sai do
seu jeitinho! Num todo, o trabalho será reconhecido, mas cuidado para não acabar relaxando um pouco demais e acabar perdendo
a boa fase. Não confunda relações casuais
com algo sério, para não se magoar.
Virgem - As mudanças internas estão
chegando! Essa galera, que sempre é super controlada e gosta de uma rotina, vai
viver umas mudanças bem drásticas e que
começarão de dentro para fora. Aceite isso
da forma mais positiva que puder, aproveite
tudo que se transforma, porque isso será importante para você!
Libra - Os librianos sempre gostaram
de lidar com tudo de forma leve e com bom
humor, né? Mas, nessa fase, algumas coisas vão mudar. Mas isso indica novos começos, então não perca essa animação durante o percurso! Viva intensamente e talvez um
novo amor possa surgir por aí...
Escorpião - Não dependa do outro para
buscar ter uma base de segurança. Lembre-se: isso está dentro de você! Em 2019, o
escorpiano vai depender muito menos das
pessoas em volta, o que agradará. Antes de
começar um novo romance, faça uma análise dentro de si mesmo, como a percepção
de que o amor não é tudo o que basta para
um relacionamento dar certo.
Sagitário - As coisas começam agitadas para o sagitariano, mas tente manter a
calma para colher os frutos da melhor forma
possível. É preciso ter paciência! Os solteiros estarão dispostos a explorar coisas novas, principalmente no sexo. Quem namora,
esse momento mostra uma liberdade depois
de conversas.
Capricórnio - Como materialistas que
são, os capricornianos vão perceber que
isso não é o suficiente e vão buscar ampliar
os horizontes, tanto espiritualmente como
em outras áreas. O amor também está em
alta: a busca por relacionamentos sensíveis,
estáveis e longos é seu objetivo no momento. Quem já tem um par, sentirá uma necessidade de explorar coisas novas ao lado do
mozão.
Aquário - Ao contrário dos sagitarianos,
os aquarianos verão esse início de ano bem
lento. Você precisa agir de forma diferente
para as coisas caminharem para o lado que
você quer. Neste período, os nativos desse
signo terão uma enorme vontade de fugir da
solidão e do “tédio”. Os solteiros podem se
interessar por alguém próximo, às vezes até
um amigo mesmo.
Peixes - Esse será um ano muito bom
para os piscianos! Sabe todo aquele esforço
que você fez? Finalmente será recompensado! Você verá os resultados chegando perto.
Carreira vai decolar, os relacionamentos
terão uma base para permanecerem firmes
- pelo menos, eles se esforçarão para isso.
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Energisa Minas Gerais é eleita a melhor distribuidora do Brasil

A

Energisa
Minas
Gerais foi uma
das vencedoras do
Prêmio Abradee 2018 na
categoria Nacional até
500 mil consumidores,
entregue nesta quinta-feira (19), em Brasília. A
premiação anual realizada pela Associação Brasileira de Distribuidores de
Energia Elétrica reconhece as melhores empresas
do setor. A Energisa Minas Gerais também foi
finalista em Responsabilidade Social, Avaliação
pelo Cliente e Gestão
Operacional.
É uma satisfação enorme poder compartilhar
essa conquista com nossos clientes, funcionários
e acionistas. Esse prêmio
é resultado de rigorosa
escolha de investimentos criteriosos, prudentes
e arrojados e também da
dedicação de nossos co-

laboradores e do nosso
compromisso com as comunidades onde atuamos.
Este prêmio vem se unir
a uma outra importante
conquista que a Energisa
Minas Gerais alcançou
este ano, quando em mar-

ço foi eleita pela Aneel
(Agência Nacional de
Energia Elétrica) a melhor empresa do ranking
de continuidade dos serviços, o que significa que
temos os melhores indicadores de qualidade de

energia. Vamos continuar
trabalhando de forma incansável para que nossos
clientes tenham a melhor energia de Minas e
do Brasil. Queremos que
todos os nossos clientes,
tal qual nossos funcioná-

Concurso das cantineiras
premia melhores merendas
escolares de Manhuaçu
Na
sexta-feira
(15/12), foi realizada
entrega de premiação
do concurso das cantineiras, que trabalham
nos educandários municipais. O objetivo foi
promover a rica alimentação que é entregue
aos alunos das escolas
e creches de Manhuaçu.
No decorrer do ano
as cantineiras prepararam deliciosos pratos
que foram avaliados
por uma banca examinadora. Nove passaram
para a próxima etapa e
três chegaram à grande
final. De acordo com a
secretaria de Educação,
Luizaura Januário, todos os pratos finalistas
são saudáveis e serão
inclusos no cardápio
das escolas e creches.
“Cabe destacar que
todos os ingredientes
vieram da nossa agricultura familiar. Nenhum
produto industrializado
foi utilizado. Entendemos que a educação
alimentar começa na
escola. Queremos que
nossos alunos sejam

multiplicadores dessa
ideia também em casa”,
comentou Luizaura.
A idealizadora do
concurso, nutricionista
Ana Paula Soares, explica que além de valorizar o trabalho das
serventes escolares, a
proposta do concurso
também é oferecer uma
alimentação de melhor
qualidade para as crianças. “As receitas foram
desenvolvidas com qualidade nutricional muito
boas. Vamos incluí-las
no cardápio a partir do
primeiro semestre de
2019. Queremos continuar melhorando a
alimentação das nossas
crianças”, disse.
O secretário de Agricultura, Flânio Alves,
comemorou o concurso.
Segundo ele, além de
valorizar as cantineiras,
a ideia também exaltou
o trabalho realizado
pela agricultura familiar de Manhuaçu. “A
prefeita tem nos dado
total apoio para trabalhar com a família do
campo manhuaçuense.

Temos visto excelente trabalho e zelo do
agricultor. Aos poucos,
estamos
conseguindo
inserir esses produtos
na mesa das pessoas e
agora nas escolas e creches”, concluiu.
Além de premiações
para as três primeiras colocadas, todas as
nove finalistas receberam certificado de participação.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de Manhuaçu

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

rios, se sintam orgulhosos da nossa Energisa,
como nós temos orgulho
de servi-los diariamente
levando conforto e outros
benefícios que a energia
proporciona”, comemora
Eduardo Mantovani, diretor-presidente da Energisa Minas Gerais.
Na edição de 2018
da premiação, as empresas do Grupo Energisa
somaram 7 premiações.
Além da Energisa Minas
Gerais, a Energisa Nova
Friburgo e Borborema
também venceram na categoria nacional até 500
mil clientes. A Energisa
Borborema conquistou
no quesito Gestão Operacional. Entre as concessionárias com mais
de 500 mil consumidores, a Energisa Paraíba
foi laureada nos quesitos
melhor empresa do Nordeste e Gestão Econômi-

co Financeira, enquanto
no Norte/Centro-Oeste a
ganhadora foi a Energisa Mato Grosso. Para a
classificação no ranking,
a Abradee avalia aspectos como a satisfação do
cliente, gestão operacional, qualidade e responsabilidade da companhia.
O Prêmio Abradee é
realizado desde 1999 e
elege as melhores distribuidoras nas categorias: Prêmio Nacional,
Regional, Qualidade da
Gestão, Avaliação pelo
Cliente, Gestão Operacional e Econômico-financeira, Evolução
do Desempenho e Responsabilidade Social.
Todas as nove distribuidoras do Grupo
Energisa concorreram
ao prêmio, ao todo foram 21 indicações em
11 categorias.
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Os apresentadores mais bem pagos da TV brasileira em 2018
Ana Hickmann, Eliana, Luciano Huck , Xuxa
e Faustão. Eles brilharam na telinha da TV e fizeram o possível e o impossível para atrair a tão
desejada audiência dos
brasileiros que cada vez
mais migram para outros
veículos, principalmente
TV por streaming. Estrelas da Record, SBT e
Globo faturaram muito
bem para segurar a atenção de seus telespectadores confira os principais
salários.
Em 10º Ana Hickmann, a apresentadora da
Record entre merchandising e salário recebe
atualmente da Record
R$700 mil por mês.
Em 9º Eliana, a apresentadora do canal de
Silvio Santos desde 2009
se orgulha de ser a única
mulher ao comandar um
programa de auditório
aos domingos. Para todo
esse trabalho e empenho

a loira do SBT recebe
R$800 mil por mês.

o SBT no qual divide lucros e despesas do seu
programa, Ratinho segue
em alta na faixa noturna
do canal de Silvio Santos.
Seu programa em alguns
momentos encosta na audiência da Globo, principalmente ás quartas,
quando a Globo exibe os
tradicionais jogos de futebol. Ratinho então fatura R$ 2 milhões no SBT.

Em 8º Sabrina Sato,
a também estrela da Record, que se encontra de
licença a maternidade.
Sabrina Sato recebe da
Record R$1 milhão por
mês.
Em 7º Ana Maria Braga. Esse ano a loira das
manhãs da Globo resistiu
firme as temporadas de
copa do mundo e eleições
onde a Globo faz diversas
alterações em sua grade.
Ana Maria Braga poderá
então pedir um aumento
de salário que até o momento é de R$1.6 milhões.
Em 6º Luciano Huck,
o queridinho da publicidade nacional que transita
desde produtos de limpeza, carros, bancos e instituições de ensino, segue
firme com seu programa
aos sábados. Apesar da
crítica apontar uma estag-

nação de seu programa,
pela pouca inovação em
2018. O salário de Huck
em 2018 foi de R$1.8 milhões.
Em 5º Rodrigo Faro,
outra estrela da Record,
o apresentador teve um
bom ano. Na Record
ele já apresentou reality
show, programa de auditório no sábado e segue
firme aos domingos para
isso ele recebe a bagatela
de R$ 2 milhões.

Raul Gil passa a convidar apenas
artistas pró-Bolsonaro no SBT
Pelo terceiro sábado
seguido, o apresentador Raul Gil tem levado ao seu clássico Para
Quem Você Tira o Chapéu apenas artistas pró-Bolsonaro. Após o empresário Luciano Hang,
dono das lojas Havan,
e Nelson Rubens, apresentador do TV Fama,
foi a vez de Carlos Alberto de Nóbrega, de A
Praça é Nossa.
Ambos defenderam
seus pontos de vista
político no programa
de entretenimento do
SBT e não deixaram as
declarações polêmicas
em casa, fazendo com
que o público reagisse
imediatamente nas redes sociais. Neste sábado (22), Carlos Alberto
disparou: “Votei nele e

não me arrependo”.
“Esse homem ainda
não tomou posse e já
tá mudando o Brasil”,
completou o humorista,
que destacou o dinheiro dos investidores estrangeiros no Brasil e o
medo da criminalidade.
“Ele é uma esperança
para nós”, disse ainda o
contratado do SBT.
Já Nelson Rubens
abriu o jogo sobre Pa-

bllo Vittar transmitiu
uma fake news, falando que ela deixaria o
Brasil, caso Bolsonaro
fosse eleito: “Pabllo
Vittar começou na RedeTV com calça curta,
cantando música do Michel Jackson. Por causa
de algumas declarações
que ele deu, eu não tiro.
Ele falou que se o Jair
Bolsonaro se elegesse,
ele deixaria o Brasil”.

Em 4º Fátima Bernardes encerrou o ano muito
bem na Globo. E agora
ao que tudo indica terá
um novo desafio: encarar
as tardes engessadas da
emissora carioca. Fátima
demorou um tempinho
até achar a fórmula certa
para as manhãs da Globo. Por enquanto Fátima
Bernardes ganha R$ 2
milhões.
Em 3º Ratinho, em um
esquema de parceria com

Em 2º Xuxa Meneghel. Ela fez uma escolha
difícil, quando em 2016
optou trocar os quase 30
de Globo e se aventurar no “canal do bispo”.
Xuxa ralou até emplacar um formato na nova
casa. Seu programa nos
moldes Ellen DeGeneres, não agradou e agora ela está firme e forte
com o reality de talentos
Dancing Brasil, um programa com uma ótima
fotografia e acabamento.
Xuxa foi se impondo e se
mostrou mais do que uma
apresentadora de TP (te-

lepronter), ela se envolve
com os participantes, ri e
até dança. Para tudo isso
Xuxa Meneghel recebe
R$2 milhões.
Em 1º Fautão. Apresentador da Globo que
ano que vem comemora 30 anos de emissora
com o seu Domingão
do Faustão. O Apresentador segue líder nessa
lista há anos, o motivo
principal é a qualidade
de seus anúncios. Fausto tem apelo de público e não desgasta sua
imagem, aparece vez ou
outra em programas da
Globo e tem uma vida
pessoal o mais discreta
possível. Sua credibilidade e discrição faz com
que uma fila de produtos
se forme na Globo com
interesse em aparecer no
seu programa. Para toda
essa confiança e qualidade a Globo paga um dos
maiores salários de comunicadores do Brasil:
R$4 milhões.

Rafael Ilha deixa todos em choque e entrega
à Sonia Abrão o que recebeu na Fazenda

O A Tarde é Sua desta quinta-feira (20) foi
em homenagem ao vencedor de A Fazenda 10,
Rafael Ilha, que foi liberado pela Record para
comentar a grande final
do reality show no vespertino de Sonia Abrão.
Ele entrou no programa ao som de um funk,
com os participantes

cantando “tu tá maluco, respeite o moço”.
Recepcionado pelos integrantes da roda da fofoca, ele surpreendeu a
todos e fez uma entrega
inesperada à apresentadora.
A jornalista recebeu
nada menos que o envelope com a ficha que revelava Rafael Ilha como

o vencedor do reality
show, entregue a ele por
Marcos Mion. Inicialmente, Sonia não quis
aceitar, mas acabou recebendo.
Sua torcida foi essencial para a vitória do
participante, já que ela
fez uma grande campanha nas redes sociais.
Merecido, né?
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Feliz Aniversário

Bodas de Diamante 60 anos de casados
Margarida Mendes
Barcelos e Silvio Mendes comemoraram no
dia 24 de dezembro de
2018 60 anos de vida
conjugal Bodas de Diamante. A cerimônia foi
realizada na Igreja Sagrado Coração de Jesus
no bairro Jardim Panorama pelo padre Efferson. Dona Margarida líder católica, foi uma das
principais pessoas que
articularam a compra do
terreno e construção da
Igreja em que comemoraram 60 anos de casamento, para alegria dos
filhos Fernando, Ana
Lúcia e demais parentes
e amigos.

Por Devair G. Oliveira

Bodas de diamante é a
celebração dos 60 anos
de casamento.
O diamante é considerado um dos elementos mais
resistentes e estáveis de toda
a natureza. Por este motivo,

ao completar 60 anos de
união, o casal celebra as
bodas de diamante, ou seja,
atingiram um nível de total
consolidação do casamento.
A indestrutibilidade do
diamante é uma das carac-

terísticas que mais é associada ao sexagésimo ano de
matrimônio, quando todos
os obstáculos já foram ultrapassados pelo casal, que se
manteve unido para superar
todos os desafios.

6º Encontro da Família Totó
Por Devair G. Oliveira
Em julho de 2018
aconteceu mais um encontro da família Totó.
Família não foi criada
para: brigar, desrespeitar, odiar... Família
é para amar, respeitar
e ter muita alegria.
Totó é uma das
principais famílias do
distrito da Prata de
Lajinha/MG. Conforme escritura, foi o Sr.
Jerônimo Bernadino
de Souza o doador das
terras para a construção do inicio do povoado.

Os aniversários foram
nos dia 14 e 20 de dezembro de 2018, mas a homenagem é hoje registrada
aqui no Jornal das Montanhas. Ter vocês como netas
foram as melhores coisas
que aconteceram em minha vida, me fez sentir realizado.
Foi como plantar uma
semente, vê-la germinar,
crescer, florir e dar frutos.
Isso mesmo, vocês
são frutos da árvore que
eu plantei e como me orgulho disso, principalmente no dia 14 que você
Mahlu completou dois
aninhos e logo depois no
dia 20/12/2018 foi sua vez
Heloise de completar 13
anos e tudo isso me deixa
cheio de orgulho, não só
por vocês duas, mas pelos
demais netos Luhiene, Lucas, Thaís

Heloise e Mahlu
Kevyn, Bryan, Guilherme e Vinícius.
Tudo isso são bênçãos... Parabéns
Minhas netas! Que
vocês sejam felizes, que
a vida lhe tragam muitas
alegrias, realizações, muita
paz e sabedoria para administrar todos os seus dias.
De seu avô Devair G.
Oliveira.

O caminho de todos nós
Ninguém passa pela
vida sem que coisas lhe
aconteçam.
Tenha fé, paz, perseverança e mantenha Deus
no controle de sua vida.
Votos de um “Feliz Natal e um 2019 abençoadíssimo”. Xodó advogados e família

Um novo ano está se
aproximando. Desejo que
ele traga ainda mais saúde, alegria e novas conquistas pra você.

Julio Bolinha
VEREADOR

Desejamos a todos os
nossos leitores um Ano
Novo repleto de realizações, paz, alegria e prosperidade.
www.jm1.com.br

Devair Guimarães de Oliveira

