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EDITORIAL
Que Brasil renascerá após Dilma?

Por mais que queiramos ficar só nas matérias regionais, é impossível em momento histórico como o
que vivemos nestes dias com a discussão e votação
no domingo dia 17, que os deputados em uma votação histórica com 367 votos a favor do impedimento
contra 146 votos favoráveis a Dilma, 7 abstenções
e apenas duas faltas por motivo de saúde. Este resultado agora irá para o Senado Federal que dificilmente votará contra a mobilização do povo e irá
pesar bastante os 367 votos dos deputados. A partir
de agora começa uma nova história da política do
Brasil. O povo espera uma mudança de atitude dos
políticos brasileiros e que as investigações da Lava
Jato continuem e investiguem todos os envolvidos
nos crimes de corrupção. Há muitos anos que não se
via o povo tão mobilizado participando ativamente
nos debates da política nacional, e consequentemente desperta também maior atenção nas políticas das
nossas cidades. É lógico que vamos encontrar muita gente defendendo este ou aquele político, mesmo
estando preso e condenado, a desculpa de sempre é a
mesma, que fulano também roubou, que este roubou
mas fez. Quando a mídia mostra o quanto a corrupção prejudicou o país nos desvios do dinheiro público no mensalão, no Petrolão e os mais de 10 milhões
de desempregados, a crise econômica é geral, mas
em nosso país ela foi muito pior e está sendo por
causa dos bilhões que foram desviados dos cofres
públicos.
O Brasil necessita um
novo
caminho com noFale com a redação
vas
esperanças
diferente
contato@jm1.com.br /
do
atual
governo
Dilma,
(33)3331-8409
pois a presidenta perdeu
totalmente a credibilidade, para muitos o mais correto seria o STF ter agido antes e cassado a chapa
Dilma e Temer, mas eles foram um pouco políticos,
uma nova eleição daria mais força ao eleito, mas
infelizmente os três poderes estão contaminados e
se não fosse a mobilização do povo eles teriam massacrado o juiz Sérgio Moro e talvez até preso ele estaria. Mesmo Temer tomando posse as investigações
devam continuar e que todos os envolvidos sejam
punidos diferente de sua posição social, partidos políticos, a justiça deva ser para todos.
Muitas coisas precisam serem feitas, tudo o que
estamos vivendo deixou claro que o nosso sistema
político está falido, necessita urgentemente de uma
reforma política, um judiciário mais competente e
de juízes como Sergio Moro, sabemos que talvez
centenas de juízes sabiam das corrupções, mas preferiram fechar os olhos a fazer justiça cumprindo o
seu juramento e fazendo jus ao salário que recebem
para exercer a profissão que escolheram.
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CENOURA, OVO E CAFÉ

Uma filha se queixou a seu pai sobre sua vida e
de como as coisas estavam difíceis. Ela já não sabia
mais o que fazer e queria desistir. Estava cansada de
lutar e combater. Quando resolvia um problema, outro surgia.
Seu pai, um “chef”, levou-a até a cozinha dele. Encheu três panelas com água e colocou cada uma delas
em fogo alto. Logo, as panelas começaram a ferver.
Numa ele colocou cenouras, em outros ovos e, na última, pó de café. Em silêncio, deixou que tudo fervesse.
A filha deu um suspiro e esperou, imaginando o que
ele fazia.
Cerca de vinte minutos depois, ele apagou as bocas
de gás. Pescou as cenouras e colocou-as numa tigela.
Retirou os ovos e colocou-os em outra tigela. Então
pegou o café com uma concha e colocou-o numa xícara.
Virando-se para ela, perguntou:
– Querida, o que você está vendo?
– Cenouras, ovos e café - ela respondeu.
Ele pediu-lhe para experimentar as cenouras. Ela
obedeceu e notou que estavam macias. Então, pediu
que pegasse um ovo e o quebrasse. Ela obedeceu e
verificou que o ovo endurecera com a fervura. Finalmente, ele pediu que tomasse um gole do café. Ela
sorriu ao provar o aroma delicioso.
Então, ela perguntou humildemente:
– O que isto significa, pai?
Ele explicou que cada um deles havia enfrentado a
mesma adversidade, que era a água fervendo, mas que
cada um reagiu de maneira diferente.
A cenoura entrou forte, firme e inflexível. Mas, de-

pois de ter sido submetida à água fervendo, ela amoleceu e se tornou frágil. Os ovos eram frágeis. Sua casca
fina protegia o líquido interior. Mas depois de serem
colocados na água fervendo, seu interior se tornou rígido e mais resistente. Já o pó de café, ao ser posto na
água fervente, transformou-se completamente.
– Qual deles é você? - ele perguntou à sua filha.
Quando a adversidade bate à sua porta, como você
responde? Você é uma cenoura, um ovo ou um pó de
café?
******
E eu repasso essa mesma pergunta a vocês: quando
a dificuldade chega, o que você faz? Perde sua firmeza, igual à cenoura, tona-se mais forte, igual ao ovo,
ou se transforma, dando o melhor de si, como o pó de
café?
A verdade é que todos nós passamos por dificuldades. O próprio Cristo já havia nos alertado: “no mundo tereis aflições” (João 16:33). Só que depois ele
fala: “mas tende bom ânimo, eu venci o mundo”.
Gosto sempre de lembrar que mar calmo não faz
bons navegadores. Os melhores são forjados em meio
a tempestuosas águas.
E quando os problemas vierem, que sirvam para nos
deixar mais fortes e possibilitar que o melhor de nós
seja extraído.
Que Deus possa renovar as suas forças. Pedir a Deus
somente a sabedoria necessária para enfrentarmos os
problemas do dia a dia, é o pedido que fará a diferença
em nossas vidas!!!
Para reflexão!!!
Colaboração de Marcelo
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Serginho Correia abandona o PT

Vice-prefeito de Lajinha vai tentar a reeleição juntamente com
o prefeito Lúcio, agora
filiado ao PDT, partido
do deputado Mario Heringer um dos poucos
que quer a permanência
da presidenta Dilma no
poder.
O jovem Edson Medeiros ex assessor do Prefeito
Lucinho do Ozair (PSDB), assumiu no último dia 02
de abril a presidência do PDT da cidade de Lajinha.
O partido ainda recebeu como novo filiado o atual
vice-prefeito Serginho Correia que desfilou do PT, e
tentará continuar na vida pública pela sigla PDT. Edson Medeiros é pré-candidato a uma vaga na Câmara
Munipal.

Querem juntar o SAMAL com o SAAE

Foi só a notícia vasar para vir a desaprovação geral, muitos disseram estar estarrecidos em saber que
a administração atual juntamente com os diretores do
SAAE e SAMAL, decidiram fazer a junção das duas
autarquias. Já acabaram com a usina de reciclagem
e agora querem acabar com o SAMAL. Isso é uma
vergonha. Até quando meu Deus vamos ter que pagar
por tanta incompetência e desmando.

Lava Jato vai virar filme

A Netflix acaba
de anunciar uma
nova produção,
prevista para ir
ao ar em 2017,
baseada nas recentes investigações de corrupção da Operação
Lava Jato. As filmagens da série, ainda sem título, vão começar este
ano no Brasil.
Dirigida por José Padilha (Narcos, Tropa de Elite,
Robocop) e escrita por Elena Soares (Xingu, Filhos
do Carnaval, Casa de Areia), a nova produção será o
segundo original Netflix produzido no Brasil, seguido do thriller Sci-Fi pós-apocalíptico, "3%", que será
lançado até o final deste ano.
Segundo Padilha, a produção vai retratar os acontecimentos com imparcialidade. "Esse projeto vai
narrar a operação policial em si e mostrar detalhes
sobre o maior esquema de corrupção já visto no Brasil. Era fundamental que a série fosse produzida com
imparcialidade, e a Netflix é com certeza o melhor
parceiro para que isso possa ser concretizado", afirmou o diretor.

Vox Populi no caixa dois

O Vox Populi vendeu pesquisas para a
campanha de Dilma
Rousseff, em 2014.
As pesquisas foram
pagas com dinheiro de
propina da Andrade
Gutierrez, como denunciaram seus executivos.
A reportagem da Folha de S. Paulo explica:
“A prática configura caixa dois”. Os pagamentos
abrangidos pelo contrato ultrapassaram R$ 10 milhões.

Os repasses diretos da construtora ao instituto Vox
Populi não constam da prestação de contas da campanha nem da do PT.
“A informação sobre o contrato com o Vox Populi
não consta dos primeiros depoimentos da delação”.
Dilma Rousseff realmente conta com os desdobramentos da Lava Jato para voltar ao Palácio do Planalto? O melhor para ela é contar com um bom advogado para evitar a cadeia.
Fonte: O Antagonista – de 15/04/16

melhor.
Não vamos deixar que oportunistas se aproveitem
da coragem e da persistência do povo.
Essa vitória é sua.

Confirmada a pré-candidatura
de Cici Magalhães

Polícia Militar e Bombeiro

Mais uma vitória! Aprovada na CCJ do Senado a
PEC dos direitos políticos para PM e Bombeiros.
Na reunião da CCJ
do Senado de hoje,
15/4, conseguimos uma
importante vitória, a
Proposta de Emenda à
Constituição de minha
autoria que confere aos
policiais militares e bombeiros os mesmos direitos
políticos dos demais servidores públicos foi aprovada e agora segue para votação no Plenário do Senado,
o último passo para que a Proposta finalmente entre
em vigor.
A PEC, que tramitou na Câmara como número
7/2015 e foi o segundo tema da reforma política melhor votado pelos Deputados, tramita como número
113-A/2015 no Senado.
De acordo com o texto, todo policial e bombeiro
poderá se candidatar, independente do tempo de serviço, e, se não for reeleito, poderá voltar para as suas
atividades, assim como ocorre com os demais servidores públicos.
Com isso, poderemos contar com mais representantes atuando em defesa dos direitos da nossa categoria.
Capitão Augusto - Dep. Federal

PT cogita redução de mandato

Depois da votação em que 367 deputados votaram
a favor do afastamento de Dilma, o diretório do PT
quer que Dilma Rousseff envie ao Congresso Nacional proposta de redução do próprio mandato e
de convocação de eleições presidenciais ainda neste
ano, junto das eleições municipais do país. A informação é da colunista Monica Bergamo.
A ideia é que a presidente anuncie que abre mão de
dois anos de mandato mesmo que chegue a ser inocentada de crimes de responsabilidade pelo Senado.
Parece que chegou tarde esta ideia, a maioria dos
deputados não irão aceitar, se ela tivesse pensado antes seria uma boa saída.

Faltando apenas pouco mais de 5 meses para
as eleições municipais
de Manhuaçu, os pré-candidatos
aumentam
suas articulações é o que
está fazendo Cici Magalhães que está conversando com todos os grupos
políticos para uma ampla
coligação.
Cici já conversou com
o Sérgio Breder, Luiz Amorim e Renato da Banca, são
muitos os nomes que se apresentam para uma possível
composição, pelo menos 6 nomes desejam ser vice na
chapa dos Magalhães. Diante da atual situação econômica do país, não está fácil arcar com uma campanha a
prefeito de Manhuaçu, por este motivo as coligações é
uma ótima opção.
Do lado do Sérgio, estão os partidos PSDB, DEM,
PPS, PSB e PSD, um bom número de candidatos a
vereador e muito tempo de rádio e TV. O que se comenta na cidade é que na atual conjuntura as pré-candidaturas até o momento são mais fortes que o
atual prefeito Nailton Heringer, que não agrada muito a população.
Renato da Banca que foi o último colocado na eleição anterior, dizem estar animado, comenta também
a vontade de outros grupos lançarem candidatos.
O PMDB virá com força total apoiando Cici Magalhães, com o vice indicado por um outro grupo.

Deputada vota SIM em homenagem
ao marido que é preso no outro dia

A vitória é do povo

Esta vitória não é de Cunha, de Temer ou de qualquer outro político ou partido.
Esta vitória é do povo brasileiro que persistiu, se
mobilizou na internet, foi às ruas e lutou por um país

Dia 17 na votação do mpeachment de Dilma a deputada Raquel Muniz votou SIM e dedicou seu voto
ao seu marido e o combate “a essa maldita corrupção”. No dia seguinte dia 18 seu marido, o prefeito
de Montes Claros Ruy Muniz, foi preso pela Polícia
Federal..
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LEWANDOWSKI PODERÁ NÃO
PRESIDIR O JULGAMENTO
Se a oposição não quer ouvir falar no ministro Ricardo
Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, presidindo
a sessão de julgamento da presidente Dilma Rousseff,
terá de torcer para que esse “ato final” do impeachment
ocorra apenas a partir de 14 de setembro, data da posse
da futura presidente do STF, ministra Cármen Lúcia. O
mandato de Lewandowski na presidência da Corte expira
no dia 10 de setembro.
SEIS MESES
O Senado terá 180 dias para julgar Dilma. Se ela for
afastada em 4 de maio, como previsto, o julgamento terá
de ser feito até 4 de novembro.
BOLA COM O SENADO
Aprovado na Câmara, o impeachment será instaurado
após o referendo do Senado, por maioria simples, o que
deve ocorrer no dia 4.
PRECEDENTE
Em 1992, Fernando Collor foi julgado após 90 dias.
Nesse prazo, Dilma seria julgada em 2 de agosto. Com
Lewandowski presidindo a sessão.
APOSENTADORIA
Como esta coluna antecipou em fevereiro e Elio Gaspari escreveu ontem, Lewandowski pode se aposentar ao
final da sua presidência.
TEMER SERÁ O 22° ADVOGADO
A PRESIDIR O BRASIL
Michel Temer será o 22º advogado a presidir o País. O
Brasil já teve 41 presidentes e no início do século XX
chegou a ser chamado de “República dos Bacharéis”. Ao
contrário de ex-presidentes que se formaram em Direito,
mas não atuaram, como José Sarney e João Goulart, Temer tem longa experiência. Foi advogado e procurador do
Estado de São Paulo por mais de 20 anos, antes de entrar
na política.
CONSTITUCIONALISTA
Além da experiência profissional como advogado e procurador, Temer deu aulas de Direito Constitucional e escreveu livros sobre o assunto.
COMPROMISSO
A condição de jurista foi destacada pelo próprio Michel
Temer, no Twitter, ao reafirmar seu compromisso com a
Constituição
PREPARADO PARA A GUERRA
Eduardo Cunha previa o pior: mandou mais de 100 policiais legislativos ocuparem o Salão Negro. E tudo transcorreu na mais absoluta ordem.
FORA DO BARALHO
Tendo afirmado dias atrás que se consideraria “carta
fora do baralho”, caso fosse derrotada na Câmara neste
domingo, a oposição trabalha com a hipótese de renúncia
da presidente Dilma.
QUESTÃO DE TEMPO
Dilma se acha fora do jogo, a partir de agora, porque
sabe que (1) já há número de senadores dispostos a instaurar o processo e afastá-la do cargo. E (2) sua condenação no julgamento será incontornável.
COMO QUISER
O mensaleiro Valdemar Costa Neto, controlador do PR,
não quis ouvir as razões do deputado Alfredo Nascimento (AM): “Ou vota contra o impeachment ou renuncie à
presidência do partido”. Ele renunciou.
VOTO TARJA PRETA
O deputado Vinícius Gurgel (PR-AP), que se absteve de
votar no impeachment, foi aquele que admitiu fazer uso
de remédios controlados para explicar assinaturas diferentes no Conselho de Ética.

RENAN, O FIEL
A prioridade de Michel Temer é restabelecer relação de
camaradagem com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). O senador até concorda em bater papo,
mas se mantém fiel a Dilma.
OMISSÃO TUCANA
Aécio Neves (PSDB-MG) não desaponta quem o espera
em cima do muro. Ele avisou a aliados que os tucanos não
pretendem pleitear a relatoria ou a presidência da comissão do impeachment no Senado.
PUNIÇÃO AOS REBELDES
O PP poderá mesmo expulsar seus deputados que votaram contra o impeachment, apesar do fechamento de
questão. O caso do vice-presidente da Câmara, Waldir
Maranhão (MA), é mais grave em razão das suspeitas de
entendimentos para lá de suspeitos com o governo.
ANA AMÉLIA RELATORA
Ganhou força o nome da senadora Ana Amélia (PP-RS)
para relatar a comissão do impeachment no Senado. Ela é
respeitada pelos colegas, inclusive governistas. Mas terá
de combinar com o majoritário PMDB.
CADÊ O ZÉ?
Dilma deve ter amanhecido o dia tentado falar com deputados como José Guimarães (PT-CE), que prometeu
200 votos contra o impeachment.
DILMA FORA, MINISTROS CAIRÃO
NAS MÃOS DE MORO
Várias autoridades do governo Lula estão insones porque
a destituição da presidente Dilma Rousseff ocasionará perda dos seus cargos e, principalmente, de prerrogativas preciosas. Sem foro privilegiado, Lula e os ministros Jaques
Wagner, Aloizio Mercadante e Edinho Silva, citados em
delações premiadas da Operação Lava Jato, ficarão sujeitos
ao juiz federal Sergio Moro, implacável contra a corrupção.
LULA, O INIMPUTÁVEL
Dilma decidiu nomear Lula ministro, conforme denunciou a Procuradoria Geral da República, para livrá-lo do
juiz Sergio Moro.
OLHO DA RUA
O que tira o sono desses ministros enrolados é a certeza de que
serão demitidos, caso Michel Temer assuma o lugar de Dilma.
NO LIMBO
Sendo afastada do cargo, Dilma terá de coçar o bolso
para pagar sua própria defesa. A Advocacia-Geral da
União deve defender a União.
MEDO DE CADEIA
Apesar de receber metade do salário se for mesmo afastada, Dilma poderá usar uma residência oficial do Alvorada ou da Granja do Torto.
LULA FEZ VISITA A CRIMINALISTA
ÀS 6H DA MANHÃ
O ex-presidente Lula manteve reunião secreta com José
Gerardo Grossi, ex-ministro de Tribunal Superior Eleitoral e um dos mais requisitados criminalistas de Brasília.
O caráter sigiloso e urgente do encontro pode ser avaliado
pela hora que Lula chegou ao escritório do advogado, no
Lago Sul, em Brasília: antes das 6h da manhã. Os escritórios de Lula e de Grossi não informaram o motivo da
reunião.
FORA DA LISTA
José Gerardo Grossi não consta da lista de advogados
oficialmente contratados para promover a defesa de Lula,
na Lava Jato.
MÃO AMIGA
Grossi ajudou José Dirceu quando o ex-ministro de Lula
precisava de carteira assinada para se habilitar ao regime
semiaberto, na Papuda.

Amor e salvação

Deus enviou Seu Filho para salvar pecadores.
Não foi algo pequeno e nem simples. Foi algo de
proporções eternas e universais. O Criador tornou-se como uma de suas criações para resgatar
e restaurar. Veio e nos disse que veio por amor
e veio para salvar. Por isso a história dessa missão divina entre nós chama-se “Evangelho”, palavra grega que significa “Boas Notícias”. O modo
como os judeus compreenderam e expressaram
seu entendimento sobre como pecadores devem
se relacionar com Deus estava longe de ser uma
boa notícia. Jesus chegou a dizer que os ensinos
dos mestres judeus eram como fardos pesados
amarrados nos ombros das pessoas e que eles próprios não viviam o que ensinavam e exigiam dos
outros (Mt 23.4). Nada muito distante do que tantas vezes acontece hoje.
Se Jesus frequentasse nossas igrejas, o que Ele
diria sobre nossos ensinos e exigências? O cristianismo ao longo da história reeditou os líderes
judeus em seus ensinos e posturas, muitas vezes.
Temo que muito do evangelho, tantas vezes pregado, seja algo distante das “Boas Novas” que
Jesus nos trouxe. Parece-me que, muitas vezes, a
igreja não se torna na vida das pessoas um lugar
para serem sinceras e admitirem suas lutas. Mas
um lugar onde todos devem manter as aparências
e onde nossa humanidade não encontra muito espaço. E isso tem nos adoecido de várias formas.
Jesus declarou que veio, não para condenar! Mas,
tantas vezes, é essa a especialidade dos que se dizem Seus seguidores: condenar. Ele veio salvar e
é isso que seus seguidores devem proclamar: há
salvação ofertada a todos por Deus, que a todos
ama.
Jesus veio nos dizer que somos amados por
Deus e há perdão para nós. Porém a igreja tem
pressa em dizer e enfatizar que há condições.
“Deus perdoa, MAS você precisa mudar”. “Deus
AMA o pecador mas ODEIA o pecado”. E o que é
um pecador senão alguém vitimado pelo pecado?
O que um pecador faz? Peca! E Jesus veio nos
salvar justamente porque não conseguimos salvar
a nós mesmos! Não conseguimos nos livrar do pecado sozinhos. Jesus veio para nos dizer que Ele
é quem paga nossa conta. Ele nos ama com os
nossos pecados, como somos. Ele odeia o que o
pecado faz conosco e por isso nos abraça apesar
do que o pecado está fazendo conosco! Por isso,
concentre-se em dizer aos outros do amor e da
aceitação ofertadas por Deus em Cristo. Deixe o
restante com Deus! Ou achamos que nossa missão
é garantir que ninguém abuse do amor de Deus?
Fiquemos tranquilos: ninguém, jamais, abusará
de Deus.
ucs
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Polícia Federal realizou operação na
Prefeitura de Governador Valadares
Objetivo é desarticular organização criminosa instalada na prefeitura e SAAE

A Polícia Federal
realiza na manhã de
segunda-feira (11)
a operação "Mar de
Lama" em Governador Valadares (MG).
Segundo a PF, o objetivo é desarticular uma organização
criminosa instalada
na Prefeitura e no
Serviço Autônomo
de Água e Esgoto
(SAAE). De acordo
com as investigações, os envolvidos
teriam se aproveitado dos estragos causados pela chuva no
município em 2013
para fraudar licitações. O prejuízo aos
cofres públicos pode
chegar a R$ 1,5 bilhão.
A ação cumpriu
oito mandados de
prisão temporária,
63 mandados de
busca e apreensão,
20 ordens de afastamento de funções
públicas e 17 determinações de bloqueios de bens e valores.
As investigações
apontam que a quadrilha tenha praticado pelo menos 150
crimes, entre eles
corrupção
passiva
e ativa, peculato e
fraude em licitação.

Janaina Hermisdorff
Bordados Eletrônicos

WatsApp 0(28) 99910-1546

Tudo para seu bebê

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Congresso Técnico acerta últimos
detalhes para os JEMG 2016

O município de Manhuaçu sedia mais uma
vez a etapa microrregional dos JEMG 2016 - Jogos Escolares de Minas
Gerais. O Governo de
Manhuaçu, por meio da
Secretaria de Esportes,
se prepara para receber
os representantes dos
cerca de 20 municípios
que se reúnem aqui, entre
os dias 02 e 06 de maio,
para as competições, que
garantem vagas para as
etapas posteriores. Na
manhã desta quinta-feira,
14, durante o congresso
técnico, foram feitos os
últimos acertos.

"Tivemos aqui o chaveamento das provas sendo
concluído. Temos uma
empresa terceirizada pelo
Estado, que é a FEEMG Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais,
que coordena os jogos, e
eles estiveram aqui para
esse trabalho" - explica
o secretário de Esportes,
Victor Rocha. "Manhuaçu realiza mais uma vez
a etapa microrregional.
Temos essa responsabilidade de executar os jogos
nas modalidades de Xadrez, Futsal, Handebol,
Voleibol e Basquete, tudo
isso em módulos 1 e 2,

no masculino e feminino" - detalha Rocha. São
esperados para os dias de
jogos mais de 800 atletas,
além de professores e outros profissionais, que vão
trabalhar em alojamentos, cantinas etc. Os jogos
ocorrem nas quadras do

Poliesportivo
Oswaldo
Sad, Colégio Tiradentes,
AABB e Sesi.
"Estamos cuidando de
tudo para que seja uma
competição de muita responsabilidade e diversão.
Nossa intenção é buscar
alunos que pratiquem es-

portes e praticantes de esportes que virem alunos"
- finaliza Victor Rocha ao
deixar clara as intenções
dos JEMG de incentivo
não apenas ao esporte,
mas também à cidadania.
Adolescentes entre 12
e 17 anos vão competir.

Manhuaçu estará presente
em todas as modalidades
e será representada pelas
escolas Estadual de Manhuaçu (Polivalente), Estadual Salime Nacif, Colégio Tiradentes e Anglo.
Secretaria de Comunicação
Social de Manhuaçu

EDITAL DE PRACA. 2ª VARA CIVEL.COMARCA DE ABRE CAMPO-MG. ADVOGADOS:
DR. LINCOLN SOUZA DE MIRANDA, OAB/MG 75.217; DR. FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MONTEIRO JUNIOR, OAB/MG 79.246; DRA. WALKIRIA APARECIDA NETO, OAB/MG
110.664; DRA. LILIANE CARNEIRO DE CASTRO, OAB/MG 143.127. O Exmº. Sr. Dr. Mauricio
Simoes Coelho Junior, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Civel da Comarca de Abre Campo, Estado
de Minas Gerais, na forma da lei etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele o
conhecimento tiverem que no dia 01/06/2016, as 12: 45 horas, o Oficial Porteiro dos auditorios
deste Juizo trara a publico pregao de venda e arrematacao a quem mais der e melhor lance
oferecer em Hasta Publica o bem abaixo descrito nos autos de nº 000315.003829-1, que Banco
do Bradesco S/A, move em face de Deivison Quintao Ribeiro - ME e outro, a saber: uma area de
tres hectares de terras de culturas e pastos, de propriedade do executado DEIVISON QUINTAO
RIBEIRO, retiradas de uma area maior de 52.43.54 hectares, denominado Cava Alta e Romeiro
de Baixo, em divisas com Camilo Custodio Frade, Maria Selma Salgado, Maria Caetano Gomes
e a BR 262, que liga Abre Campo/MG a Rio Casca/MG, registrado no CRI de Abre Campo sob
matricula 10.529, livro 2, area de topografia montanhosa, com cerca de metade da area em mata
nativa, localizado acima do galpao de reciclagem de lixo, vinculado ao Banco Bradesco, cerca
de metade da area em mata nativa, avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Se o bem nao
alcancar lance superior a importancia da avaliacao sera levado novamente em 2ª Praca no dia
21/06/2016, as 12: 45 horas, oportunidade em que sera vendido a quem mais der e maior lance
oferecer. . E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados expediu-se o presente
que sera afixado e publicado de acordo com a lei. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade aos
08 de abril de 2016. A Escriva Simone Salgado Rodrigues Gomes,o digitei e assino. MM Juiz de
Direito Dr. Mauricio Simoes Coelho Junior.
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Câmara aprova prosseguimento do
Dia de Campo incentiva
processo de impeachment no Senado
sustentabilidade e participação
da mulher na cafeicultura

Nesta quinta-feira, 14,
Dia Internacional do Café,
o prefeito Nailton Heringer, acompanhado do
secretário de Agricultura,
Sandro Tavares, esteve
prestigiando uma capacitação promovida pela
ACEAS - Associação
Comunitária de Estudos e
Ação Social, em parceria
com a Coorpol, Emater
e outras instituições, no
Córrego dos Diniz, zona
rural de Manhuaçu. Esteve em pauta a importância
da participação da mulher
na busca por qualidade na
produção do café, e também a questão da sustentabilidade e responsabilidade ambiental.
"O objetivo é que ainda
nessa colheita a gente tenha um concurso de qualidade envolvendo principalmente as mulheres,
porque a gente sabe que

elas trabalham mais nessa questão. A gente busca
identificar o potencial que
a gente tem de qualidade
na região" - elucida o representante da ACEAS,
Flânio Alves, que comenta sobre a busca da produção sustentável nas comunidades que englobam a
Coorpol. "Quando a gente
trabalha a questão da certificação, a sustentabilidade é visada. Observamos
como a propriedade maneja a questão do lixo, do
agrotóxico, a gasolina das
roçadeiras, enfim, esse cuidado a gente tem para que,
em breve, tenhamos uma
produção totalmente sustentável" - finaliza Alves.
"Uma iniciativa louvável, que traz benefícios
para a comunidade, para
o meio ambiente, e traz
agregação de valores ao
café" - avalia o prefei-

to Nailton Heringer, que
enaltece o foco no público
feminino. "Esse encontro
é muito importante porque
a maioria dos atores nesse
processo são as mulheres,
que também estão sendo
preparadas para produzir
cafés de qualidade, que
serão vendidos através
delas" - conclui. "Nós sabemos da importância da
mulher no processo de
produção junto com sua
família, como parceira" faz coro o secretário Sandro Tavares. "Acho que é
de grande importância a
iniciativa e que ela possa introduzir ainda mais
e valorizar ainda mais a
mulher, que como a gente
sabe, pode contribuir em
muito para a melhoria da
qualidade do produto" elogia.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Deputados fizeram 3 dias e
2 noites de sessões de debates
e votação.
Processo seguirá para o
Senado, que decidirá se julga
denúncia.
Por 367 votos favoráveis e
137 contrários, a Câmara dos
Deputados aprovou às 23h47
de domingo (17) a autorização para ter prosseguimento
no Senado do processo de
impeachment da presidente
Dilma Rousseff. Houve sete
abstenções e somente dois
ausentes dentre os 513 deputados. A sessão durou 9 horas
e 47 minutos; a votação, seis
horas e dois minutos.
Às 23h08, pouco mais de
40 minutos antes do fim da
sessão, o voto do deputado
Bruno Araújo (PSDB-PE),
completou os 342 necessários
para a autorização do processo. Deputados pró-impeachment comemoraram intensamente no plenário; deputados
contrários ao impeachment
apontaram injustiça contra a
presidente
Deputados descumprem
orientação de PP, PDT e PR
sobre impeachment
Ao fechar questão, dirigentes disseram que avaliariam
traições caso a caso.
PR, que orientou contra,
mas sem punição, teve 65%
pró-impeachment.
Renan Ramalho
Parte dos deputados de
PDT, PP e PR desobedeceu
neste domingo (17) a orientação de seus partidos na
votação do impeachment da
presidente Dilma Rousseff na
Câmara.
Dos 19 deputados do PDT,
que fechou questão contra o
impeachment, 6 (31%) votaram a favor: Giovani Cherini
(RS), Hissa Abrahão (AM),
Flávia Morais (GO), Sergio
Vidigal (ES), Mário Heringer
(MG) e Subtenente Gonzaga
(MG).
Entre os 45 do PP, que
determinou voto a favor do
impeachment, votaram contra Waldir Maranhão (MA),
Macedo (CE), Roberto Britto (BA) e Ronaldo Carletto
(BA). Também favoreceram
Dilma, com abstenção, Beto
Salame (PA), Cacá Leão
(BA) e Mário Negromonte Jr.
(BA). No total, 7 (15%) contrariaram o partido, mantendo
apoio ao governo.

O PR, que orientou a bancada de 40 deputados a votar
contra o impeachment, teve
26 deputados votando a favor do afastamento (65%), 10
contra, 3 abstenções e 1 ausência. Entre os que votaram
a favor do impeachment, está
o próprio presidente da sigla,
Alfredo Nascimento (AM),
que, por discordar da decisão
do partido, renunciou à presidência da sigla.
PDT e PP decidiram fechar questão sobre o impeachment na última sexta (15),
com orientação válida tanto
para deputados quanto para
senadores. A decisão previu
punições para os infiéis, mas
os presidentes das duas siglas
disseram que avaliariam as
traições caso a caso.
A decisão da bancada do
PDT na Câmara contra o
impeachment já tinha sido
anunciada no dia 12 pelo líder da legenda na Casa, deputado Weverton Rocha (MA).
Como houve manifestações
contrárias de parlamentares,
a executiva se reuniu para
"aparar as arestas" do acordo.
Já o PP vinha demonstrando
racha na bancada nas últimas
semanas quanto ao processo
de impeachment e a cúpula
do partido negociava cargos
com o governo em troca de
apoio. O Planalto chegou a
cogitar entregar o Ministério
da Saúde à legenda, umas das
pastas mais cobiçadas por
causa do alto orçamento. No
entanto, parcela dos deputados pressionava fortemente
por um rompimento.
Processo no Senado
Se aprovado na Câmara,
o processo de impeachment
da presidente Dilma Rousseff chega ao Senado nesta
segunda-feira (18). Na Casa,
são previstas três votações
em plenário até a conclusão

do processo:
- Os senadores terão que
eleger uma comissão especial para analisar o caso. O
colegiado será formado por
21 senadores titulares e 21
suplentes.
- O colegiado tem até 48
horas para se reunir e eleger o
presidente. O relator terá prazo de dez dias para apresentar
um parecer pela admissibilidade ou não do processo.
- O parecer será ser votado
na comissão e depois irá ao
plenário, que precisa aprovar
por maioria simples (metade
dos presentes na sessão mais).
- Se aprovado o relatório
no plenário, será considerado instaurado o processo, e a
presidente será notificada. Ela
será afastada por até 180 dias
para que ocorra o julgamento,
e o vice-presidente assumirá
a Presidência da República.
- Neste período a presidente poderá se defender, e um
novo parecer da comissão especial deverá analisar a procedência da acusação, com
base na análise de provas.
De novo, esse parecer terá
que ser aprovado por maioria
simples
- Se aprovado o parecer,
inicia a fase de julgamento,
que é comandada pelo presidente do Supremo Tribunal
Federal.
- Para que a presidente perca o cargo, o impeachment
tem que ser aprovado por
dois terços dos senadores - 54
dos 81.
- Os prazos previstos para
cada etapa do processo poderão ser alterados de acordo
com decisão do presidente do
Senado.z
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Audiência Pública do Plano
Diretor acontece hoje

A

contece hoje, 19
de abril, a Audiência Pública do
Plano Diretor
de Manhuaçu. Trata-se de
mais uma etapa do processo de revisão do conjunto
de leis que regulamentam
o uso e ocupação dos espaços urbano e rural do
município. O Governo de
Manhuaçu, por meio da
Secretaria de Planejamento, conclama toda população para que se envolva
nos trabalhos. A audiência

ocorre no auditório da Câmara Municipal, com início às 18h30.
"Estamos convocando
não só os profissionais
das áreas da engenharia e
do urbanismo, mas toda
a população para comparecer à audiência" - diz o
secretário de Planejamento, Luís Carlos Rhodes.
"Na oportunidade será
apresentado o plano de
trabalho pela empresa responsável, apresentaremos
o núcleo gestor do municí-

Prefeitura Municipal de
Conceição de Ipanema - MG

MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG - PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PLPP PA. Nº. 0068 – 0004-0022-2015.
Objeto: Aquisição de Material didático e Material de Escritório
para as Secretarias do Município de Conceição, para ano 2016.
Contratante: MUNCIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
Contratados: Empresa (B) Perígolo e Oliveira Papelaria LTDA
- ME, inscrita no CNPJ: 65.369.001/0001-53, vencedora dos
Lotes; 01. Valor: Conforme Proposta apresentada ata. Vigência: 29.01.2016 á 31.12.2016. Dotação Orçamentária: SEMAF:
04.122.00042018.03.03.90.30.00 F:62. F. Recurso: 1.00.00
SEMEC: 12.361.0033.2033.03.03.90.30.00122-01.01.00. F: 122.
F. Recurso: 01.01.00.12.365.0031.2036.03.03.90.00 – F: 138 F. Recurso: 01.01.00.
13.392.0053.2038.03.03.90.30.00 – F. 150. F. Recurso: 01.00.00.
CRAS: 08.244.0081.2066-03.03.90.30.00 – F.308. F. Recurso:
1.29.00
. Conceição de Ipanema – MG, em 14.01.2016. Willfried Saar –
Prefeito Municipal.

pio, que acompanhará os
processos, e também será
o momento oportuno para
tirar dúvidas e estar vinculado a esse movimento" detalha Rhodes.
A Audiência Pública será o primeiro passo
desse trabalho, que deve
durar entre oito e nove
meses. Para a revisão do
Plano Diretor, foi realizada licitação e contratada
a empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria, do
Estado do Paraná. A licita-

ção seguiu os parâmetros
legais e orientações do
Ministério Público Estadual. A empresa vencedora tem amplo portfólio, é
responsável pela produção
de planos diretores em diversos municípios.
ENTENDA O PLANO
O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento
do Município. Sua principal finalidade é orientar a
atuação do poder público

Prefeitura Municipal de
Santana do Manhuaçu - MG
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 074/2016
Pregão Presencial Nº 022/2016
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a
abertura do Processo Licitatório nº 074/2016, na modalidade
Pregão nº 022/2016, na forma Presencial, tipo menor preço por
item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal
nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: Contratação de
Empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos Médicos e Odontológicos para a Secretaria de
Saúde do município de Santana do Manhuaçu-MG. Abertura da
Sessão Oficial do Pregão dia 05 de Maio de 2016 às 13h30min.
Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000 Santana
do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149,
das 13h00min às 17h00min horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/
MG, 15 de Abril de 2016. Joseane Caroline de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.

e da iniciativa privada na
construção dos espaços
urbano e rural na oferta
dos serviços públicos essenciais, visando assegurar melhores condições de
vida para a população. A
revisão vai promover um
completo levantamento e
o mapeamento do município. Junto com o Plano
Diretor, está incluída ainda a revisão dos códigos
de Postura e de Obras e
a elaboração dos planos
de Resíduos Sólidos, de
Mobilidade Urbana, do
Código Ambiental e da
Lei de Uso e Ocupação do
Solo, que vão dar o norte
para o desenvolvimento
organizado do município.
Após sua conclusão o trabalho vai dar origem a um
conjunto de instrumentos
que será encaminhado ao
poder legislativo para que
se transforme em lei.
"Nós temos uma legislação de 2006, mas ficou
sem exequibilidade porque não complementou

as peças legais que deveriam ser levadas a efeito
no período subsequente" - justifica Luís Carlos
Rhodes. "Então agora há a
necessidade, a legislação
exige que o Plano Diretor
seja revisado a cada cinco
anos. Em 2016 então precisamos fazer a revisão e
todo o trabalho de construção das normas, para
que nossa cidade se desenvolva de forma organizada e adequada e assim,
tenhamos um desenvolvimento e um crescimento
sustentável" - pontua.
A audiência pública
ocorre no dia 19 de abril
no auditório da Câmara
Municipal e tem início às
18h30, com recepção e
credenciamento. A abertura será às 19h com os pronunciamentos e, às 19h20
iniciam-se as apresentações do plano de trabalho.
O encerramento será às
20h com as considerações
finais. Toda população está
conclamada a participar.
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POLÍCIA

Vítima reage a assalto
e mata dois bandidos

Por volta de 13:hs de quinta-feira 14/04, moradores de
uma residência localizada
no córrego do Suspiro, zona
rural de Canaã, foram surpreendidos por três homens
armados e encapuzados, eles
utilizavam duas motocicletas
e entraram no quintal da casa
e efetuaram disparos aterrorizando as vítimas.
Na tentativa de entrar na
casa e render a família, os
autores chutaram as portas
da cozinha e da sala, e ainda
efetuaram um disparo contra
uma senhora que estava no
interior da residência, por sorte o tiro não acertou a vítima.
O proprietário da residência de 68 anos revidou os
disparos dos autores e atingiu dois deles, o primeiro
morreu na porta da sala ele
foi identificado como Gilsander Patric da Silva 25
anos natural de Urucânia-Mg, o segundo autor foi

alvejado e morreu na estrada
do lado de fora da residência, ele foi identificado como
Daniel Costa Pio de 19 anos
Natural de Ponte Nova.
O terceiro envolvido no assalto fugiu do local em uma
motocicleta Honda/Brós, ele
sofreu um acidente na estrada
que liga a cidade de Canaã,
ferido ele fugiu a pé e entrou
em um matagal.
Durante o rastreamento
pela região policiais deparam

com o terceiro suspeito em
uma estrada rural, ele efetuou
disparos contra os militares
que revidaram e conseguiram
prendê-lo em flagrante, com
ele foi encontrado um revolver 38 e uma quantidade de
maconha, ele estava com uma
fratura no braço. A polícia civil segue na investigação do
caso.
Matéria publicada pelo site
Viçosa Urgente - http://www.
vicosaurgente.com.br/

Idea furtado é encontrado incendiado

Polícia Militar localiza automóvel abandonado e incendiado na região da zona rural
de Ribeirão de São Domingos
em Santa Margarida.
No local foi constatado que
o veículo é produto de furto
ocorrido na cidade de Betim/
MG, trata-se de um veículo
clonado, pois nele estava fixada a placa NXY-1797, que
consta um Fiat/Idea, cor verde, emplacado na cidade de
Belo Horizonte.
Este veículo possivelmente foi o mesmo utilizado pela
quadrilha que explodiu os caixas eletrônicos do Banco do
Brasil em Santa Margarida.

POLÍCIA
Carro tomba no bairro Alfa Sul
Na tarde de quinta-feira,(14/04)
ocorreu
um acidente na Rua Benedito Von Randow, no
Bairro Alfasul, em Manhuaçu.
O veículo Strada descia a rua e perdeu o controle da direção.
Apesar do acidente,
ninguém se feriu.

Menor apreendido, homem preso e moto
incendiada no bairro Sagrada Família
Um menor e um homem
foram conduzidos para a
delegacia na quarta-feira,
13/04, após se envolverem
em ocorrência de lesão corporal e disparo de fogo de
artifício em via pública no
Bairro Sagrada Família, em
Manhuaçu. Uma motocicleta também foi incendiada.
A Polícia Militar foi
acionada por um cidadão
dizendo que havia sido
ameaçado por um menor e
este estava armado com um
facão.
Militares deslocaram-se
até a residência do denunciado onde o mesmo informou aos militares que foi
ameaçado pelo solicitante
com foguetes. O homem
disparou dois foguetes contra ele e um dos foguetes
acertou a perna de um vizinho, causando queimadu-

ras. O jovem pegou o facão
e saiu atrás do autor dos
disparos. O homem deixou
a motocicleta para trás e
fugiu.
O menor ateou fogo na
motocicleta e deu vários

golpes de machados na
mesma. A moto ficou totalmente destruída.
O menor foi apreendido
e o homem preso por lesão
corporal e soltar artefato
em via pública.

Motoboy é assassinado em Manhuaçu

Três menores apreendidos
após furto em escola

Por volta de 1h00 da madrugada desta quarta-feira,
13/04, Polícia Militar apreendeu três menores que furtaram diversos materiais da
Escola Estadual Cordovil
Pinto Coelho, no bairro Colina, em Manhuaçu.
Os militares receberam
informações de que indivíduos haviam entrado na
escola durante a noite. Rapidamente, uma equipe da
PM foi para o bairro.
Quando os policiais chegaram ao cruzamento das
Avenidas Barão do Rio
Branco e Centenário, depararam com os menores fazendo o transporte dos produtos furtados da escola.

9

Um deles que estava correndo com uma sacola na
mão, contendo duas impressoras. Dois infratores
saíram correndo e foram
abordados na rua São Simão, no bairro Santana,

com os demais objetos.
Os menores foram encaminhados para a delegacia
juntamente com o Conselheiro Tutelar e os materiais
recuperados para as demais
providências.

Por volta das 18h00 de
terça feira (12) foi encontrado o corpo de Sidinei de
Oliveira Almeida (Dinei),
numa trilha que liga o bairro Nossa Senhora Aparecida (antigo Campo de Avião)
ao bairro Bom Jardim. Segundo informações o mesmo saiu para fazer uma
entrega de Marmitex no
bairro Nossa Senhora Apa-

recida Por volta de 11:30 e
não voltou mais. O corpo
foi encontrado por duas testemunhas que acionaram a
Polícia. A perícia constatou
oito perfurações. O calibre
dos projéteis não foi confirmado. Um possível autor
do crime foi denunciado e
chamado a delegacia. As
Policias Civil e Militar seguem com as investigações.
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ENTRETENIMENTO
LABIRINTO
A Loira sabe fazer contas!
Uma loira entrou numa livraria e foi
direto à seção de livros de auto-ajuda e
logo encontrou um livro com um título
que lhe agradou muito:
-"Resolva todos os seus problemas"
era o título do livro.
Como ainda estava em dúvida, procurou o balconista:
-Por favor, moço, este livro resolve
mesmo todos os meus problemas?
-Todos eu acho que não. Digamos que
ele resolva metade dos seus problemas.
-Bom, se é assim, eu vou levar dois!
O Marido Durão!
O marido chega à conclusão que já
é hora mudar seu comportamento no
casamento. Decide ser maisdurão. À
tarde, ao chegar em casa, mete bronca
de macho e vai dando as ordens para a
mulher:
-Faça para mim uma refeição digna
dos deuses para o jantar, agora! Não
esqueça da sobremesa, tem que ser sublime! Depois de meu jantar, você vai
me fazer uma massagem e preparar a
banheira para que eu consiga relaxar.
Sabe de mais uma coisa? Adivinhe
quem vai me vestir e me pentear, depois
do banho?
Sem se alterar e nem tirar os olhos da
novela, a esposa responde:
-O homem da funerária!
Briga Boa
Não se sabe como, mas um Turco,
dono de uma loja de tecidos, na Ladeira
Porto Geral, conseguiu pegar dinheiro
emprestado de um Judeu, dono de um
atacado de tecidos lá na José Paulino.
Acontece que o Turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o Judeu nunca
deixava de receber o que lhe deviam.
O tempo passa, o Turco enrolando e o
Judeu atrás dele. Até que um dia eles
se cruzaram no bar de um Português, lá
na 25 de março e começaram uma discussão. O Turco, encurralado, não encontrou outra saída, pegou um revólver,
encostou na própria cabeça e disse:
- Eu posso ir para o inferno, mas não
pago esta dívida!
E puxou o gatilho, caindo morto no
chão.
O Judeu não quis deixar por menos,
pegou o revólver do chão, encostou na
sua cabeça e disse:
- Eu vou receber esta dívida, nem que
seja no inferno!
E puxou o gatilho, caindo morto no
chão.
O Português, que observava tudo, pegou o revólver do chão, encostou na sua
cabeça e disse:
- Pois eu não perco esta briga por
nada!

HORÓSCOPO
ÁRIES: Talvez hoje as perspectivas pareçam inatingíveis e dê certo desânimo por isso. Essa condição
será passageira, logo mais as coisas continuarão como
vinham, complicadas e intrincadas, porém, em franco
avanço.
TOURO: Hoje é um dia estranho, no qual palavras
ditas com boa vontade e clareza podem chegar aos ouvidos de forma distorcida e, por isso, provocar reações
envenenadas. É preciso ter cuidado sem, contudo, ter
medo de nada.
GÊMEOS: Você pode até achar que é inteligente
manobrar para testar o caráter das pessoas. Porém, em
cada armadilha que você monta sua alma fica um pouco presa, porque cria uma teia de suspeitas que mina o
bom relacionamento.
CÂNCER: Muitas pessoas acham que demonstrar
que trabalham seria o mesmo que ficar apontando tudo
que está errado e funcionando mal. Elas trabalhariam
se, em vez de criticar, se dedicassem a arrumar tudo
que funciona mal.

sete erros

LEÃO: Pessoas diferentes podem conviver bem,
mas é necessário que elas desenvolvam boa vontade
suficiente para tanto. As diferenças são potencialmente
capazes de enriquecer as pessoas que fazem parte do
relacionamento.
VIRGEM: O progresso não se desenvolveria com
você andando sempre por terreno seguro. O progresso
requer atrevimento e, eventualmente, dar passos maiores do que o tamanho de suas pernas. Assim aconteceria o progresso.
LIBRA: Mesmo tudo andando bastante bem, a mente parece teimar em embrenhar-se em preocupações
ácidas que corroem os bons sentimentos. A experiência humana é mesmo complexa, tudo está igual, mas a
alma difere de tudo.
ESCORPIÃO: Mesmo que você não queira, as intromissões acontecem e provocam insegurança, já que
deixam claro que não há nada sagrado, tudo pode ser
violado. Não há privacidade que possa ser considerada
totalmente segura.
SAGITÁRIO: A qualquer momento, porém, o mais
rapidamente possível, você terá de intervir nos acontecimentos, antes de tudo virar uma bagunça irreparável.
Para isso será necessário foco e atenção, além de muito
boa vontade.

CURIOSIDADES

ACABAR EM PIZZA

Para quem não sabe, essa expressão foi criada por um jornalista esportivo chamado Milton
Peruzzi, que trabalhava na Gazeta Esportiva.
Tudo começou na década de
1960, quando uma série de conturbações gerou uma grave crise
entre os dirigentes da Sociedade
Esportiva Palmeiras. O caso era
tão grave que uma reunião de
mais de quatorze horas foi realizada para que as questões do
time de futebol fossem resolvidas de uma vez por todas.

Em uma reunião tão longa assim
era normal que a fome acabasse
incomodando aquele bando de
cartolas nervosos. Foi então que,
pela praticidade e a própria descendência italiana dos dirigentes,
eles fizeram um pedido de dezoito
pizzas gigantes, muito chope e vinho para sustentar aquela jornada
de debates. Ao fim do bate-boca
e da comilança, parece que tudo
chegou a um acordo. Dado o desfecho, Milton Peruzzi publicou uma
notícia com o seguinte título: “Crise
do Palmeiras termina em pizza”.

CAPRICÓRNIO: Satisfação seria você realizar o
que pretende. Porém, isso não depende apenas de sua
firme vontade de ir em frente, mas também de as circunstâncias serem favoráveis, pois, num ambiente hostil isso seria impossível.
AQUÁRIO: A intromissão das pessoas em assuntos que você considera exclusivamente seus não seria,
com certeza, uma situação agradável. Considere que,
talvez, essa intromissão não acontece intencionalmente, mas por acaso.
PEIXES: OS desentendimentos precisam ser tratados com cuidado, pois, não representam verdadeiros
perigos, são muito mais provocados por especulações
do que por fatos concretos. É importante não exagerar
na dose.
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Enzo Celulari faz 19 anos e ganha homenagem
da mãe, Cláudia Raia: 'Orgulho'
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diária! É incrível ter você por perto. Te amo! Feliz aniversário!', escreveu Claudia Raia para o filho
Enzo Celualari, completando com as hashtags 'filhos,
o melhor da vida', 'orgulho' e 'amor de mãe''Estou
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Grazi Massafera arrasa ao posar
pelas ruas de São Paulo

Grazi Massafera ostentou seu charme e glamour total ao participar
de uma sessão fotográfica em São Paulo. A atriz
foi vista na Rua da Consolação, bem conhecida
dos paulistas, e distribuiu
beleza.
A atriz foi clicada para
a próxima edição da Vogue e não economizou
nas poses e no carisma.
Com direito a sacola da
Dolce&Gabbana,
ela
‘desfilou’ por São Paulo,
dando um show.
Na noite da última
quinta-feira (14), ela
marcou presença em uma
festa organizada por Stefano Gabbana e Domenico Dolce para a editora-chefe da Vogue Japão, Anna
Della Russo, e arrasou no look, no carão e na pose.

acesse: www.jm1.com.br

Munik Nunes fala de
mudança para o
Rio de Janeiro na web

Os últimos dias realmente têm sido de muita correria na vida de
Munik Nunes, mas nem
por isso a vencedora do
BBB16 deixa de usar as
redes sociais e aplicativos para interagir com os
milhares de fãs que conquistou, com a participação no programa.
Ainda na noite da última quinta-feira (14), a goiana
decidiu usar o perfil que possui no Instagram para
falar um pouco sobre o atual momento de sua vida,
esclarecendo, de certa maneira, alguns dos mais recentes acontecimentos, que vêm movimentando sua
rotina, cada dia mais.
Entre os cuidados que está tendo com seu visual,
ela decidiu tirar, de uma só vez, seus quatro dentes
do siso e impressionou não só pela rápida recuperação, mas também por não ter ficado com o rosto
super inchado, consequência bem comum, quando se
trata deste tipo de procedimento.
Tudo está sendo realizado, ao que tudo indica, antes que Munik se mude, de vez, para o Rio de Janeiro, onde deve dar vários grandes passos em sua
vida profissional, conforme já comentava, durante o
confinamento.
"Gente, estou me recuperando, tomando os cuidados devidos para não sofrer muito e meu rosto não
inchar tanto. Estou resolvendo tudo que tenho pra resolver em Goiânia pra ir embora para o Rio de vez e,
como vocês sabem, mudança não é fácil. Sou muito
orgulhosa dos meus fãs! E peço um pouco de paciência. Amo vocês, de verdade", escreveu a ex-sister,
na rede social, antes de, mais uma vez, receber total
apoio de seus admiradores da internet.

Beto Malfacini leva Aryane para
curtir descanso em Búzios

Com a espera
do primeiro filho,
Beto Malfacini e
Aryane Steinkopf têm aproveitado parte do tempo para curtirem
a companhia um
do outro e, claro,
descansarem, tudo
com direito a muito romance.
Nesta sexta-feira (15), com a proximidade do fim
de semana, o casal decidiu curtir belos passeios por
Búzios, litoral do Rio de Janeiro, registrando tudo,
claro, com belas e caprichadas fotos, que estão indo
parar nas principais redes sociais, como o Instagram.
"Fim de semana com a minha rainha", chegou a escrever Beto, para legendar uma das imagens, em que
aparece já aproveitando o calor e o relaxamento, na
companhia da esposa, que, aliás, publicou uma foto
bem parecida com a dele, em seu próprio perfil na
rede social.
Desde que anunciou que está grávida, a loira, aliás,
se tornou ainda mais fã das selfies, usando também a
internet para compartilhar, quase que diariamente, a
evolução de sua barriga na gestação com os admiradores.
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Netinho celebra após check-up:
'Resultados excelentes'

Netinho parece só estar
tendo motivos para comemorar atualmente. Depois
de passar dois dias em São
Paulo, fazendo um check-up no Hospital Sírio Libanês, o cantor aproveitou a
tarde desta sexta-feira (15)
para, por meio do Facebook, dividir com os fãs
informações sobre sua vida, principalmente de sua saúde,
cheio de otimismo e alegria.
"Já estou em casa, depois de dois dias em São Paulo,
onde fiz meu checkup médico anual, no Hospital Sirio
Libanês. Agradeço mais uma vez ao Dr. Kalil e toda a
sua equipe, queridos médicos, enfermeiros, técnicos e
todos do hospital. Estou muito feliz, pois todos os resultados dos exames foram excelentes. Quanto à tontura
que persiste, estive fora do hospital com Dra. Cristiana,
neurologista especialista neste assunto, que, após exames
no meu corpo, detectou algo que já começamos a tratar.
Estou muito animado com isso. Depois de dois retornos
aos shows, em 2014 e 2015, eu precisei parar tudo, pois
a tontura aumentou muito e passei mal. Este ano, voltarei
aos shows e espero que seja de forma definitiva. Tenho
me preparado pra isso de todas as formas, seguindo os
tratamentos, inclusive as incríveis terapias para reabilitação no Hospital Sarah Kubitschek, em Salvador. Me
sinto cada dia melhor. Falta esta tontura ir embora, me
devolvendo a capacidade para trabalhar com a música,
razão maior da minha vida. Obrigado ao amigo Dr. David
Uip, que me recebeu em seu consultório para um papo
sobre como fiquei vivo no Sírio Libanês em 2013. Obrigado a Dr. Mateus Trindade, amigo que tem acompanhado minha recuperação. Obrigado linda Paula Hertel, nutricionista que atenciosamente me atendeu para remontar
minha dieta", escreveu o artista, na rede social.

Lucas Lucco e Biel enlouquecem
fãs mostrando ‘tanquinhos’

Na madrugada desta sexta-feira (15), Lucas Lucco e
Biel resolveram deixar as fãs babando em suas redes
sociais. Eles postaram uma foto em que apareceram
sem camisa, exibindo seus tanquinhos, em uma pausa
durante os exercícios físicos.
“Fechando com meu irmão”, escreveu Lucco na rede
social. “Aprendizado hoje com o irmão Lucas Lucco”,
retribuiu Biel.
“Quero o sem camisa”, disse uma seguidora com
bom humor. “Meu Deus! Duas coisas maravilhosas
dessas juntas?! É muita beleza em uma foto só!”, disse outra admiradora. Além disso, os elogios de praxe
como “Gostosos”, “Lindos”, “Deuses”, “Gatos” também apareceram nos mais de 2 mil comentários.
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Vacinação contra a influenza começa dia 30 em Manhuaçu

O Governo de Manhuaçu,
por meio da Secretaria de
Saúde e a Diretoria de Vigilância em Saúde e Coordenação da Atenção Básica,
prepara a realização da 18ª
Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza.
Realizada em parceria com
o Ministério da Saúde, por
meio da Coordenação Geral do Programa Nacional
de Imunizações, a campanha será desenvolvida entre
os dias 30 de abril a 20 de
maio.
Durante o período, todas as unidades de saúde
de Manhuaçu, sendo 26 no
total, distribuídas no município, nas áreas urbana e rural, atendendo sempre entre
8 às 17 horas, fornecerão a
vacina. A campanha prevê
ainda a realização do dia
“D” de mobilização nacional, no sábado, 30 de abril,
quando todas as unidades
de saúde estarão funcionando. A meta da campanha é
vacinar 80% da população
alvo, que em Minas Gerais
chega a 3 milhões e 800 mil
pessoas.

Serão vacinadas na campanha as pessoas com 60
anos ou mais e ainda as
crianças na faixa etária de 6
meses a menores de 5 anos
de idade (4 anos, 11 meses
e 29 dias), as gestantes, as
puérperas (até 45 dias após
o parto), trabalhadores de
saúde; povos indígenas e
pessoas com doenças crônicas como diabetes, asma,
bronquite, por exemplo, e
outras condições clínicas
especiais, como pessoas
transplantadas.
Também devem ser vacinados os adolescentes e
jovens de 12 a 21 anos de
idade sob medidas socioeducativas, os grupos portadores de doenças crônicas
não transmissíveis e outras
condições clínicas especiais, a população privada
de liberdade e os funcionários do sistema prisional.

DOENÇA TRAZ
COMPLICAÇÕES
A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, e é um
problema de saúde pública

evitar tocar os olhos, boca
e nariz após contato com
superfícies; não compartilhar objetos de uso pessoal
e manter os ambientes bem
ventilados.

no Brasil. Esta patologia
pode levar a complicações
graves e ao óbito, especialmente nos grupos de alto
risco para as complicações
da infecção viral. A cada
ano a gripe pode se apresentar de forma diferente, assim como a infecção
pode afetar diferentemente
as pessoas.
A vacinação é a princi-

pal intervenção preventiva
para este agravo. A campanha anual, realizada desde
1999, entre os meses de
abril e maio, vem contribuindo ao longo dos anos
para a prevenção da gripe
nos grupos vacinados, além
de apresentar impacto na
redução das internações
hospitalares, gastos com
medicamentos para trata-

mento de infecções secundárias e mortes evitáveis.
Além da vacinação, outras recomendações para
evitar a doença são medidas de higiene como lavar
bem as mãos com água e
sabão, com frequência; utilizar o antebraço ou o lenço
de papel quando for tossir
ou espirrar (evitando assim
cobrir a boca com as mãos);

DISTRIBUIÇÃO
DA VACINA
O Estado de Minas Gerais
recebeu na última semana
1,319.600 milhão de doses
da vacina contra a gripe. O
quantitativo, enviado pelo
Ministério da Saúde, corresponde a 25% do total e
será enviado agora às Regionais de Saúde que, por
sua vez, farão a distribuição
aos municípios.
Segundo o cronograma
do Ministério da Saúde, a
distribuição das vacinas
ocorrerá em seis etapas durante os meses de abril e
maio, com respectivas redistribuições às Regionais
de Saúde pela Secretaria
de Estado de Saúde (SES-MG).
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Combate ao Aedes: Vigilância inicia aplicação
de Inseticida BV Pesado em Manhuaçu

O Governo de Manhuaçu, por meio da Vigilância Ambiental, dá início
nesta segunda-feira, 18, à
aplicação do BV Pesado,
inseticida de combate ao
Aedes aplicado por meio
de canhão em veículo.
Além da cidade, Vilanova, que é o distrito com
maior número de focos e
notificações de casos neste ano, será contemplada.
A aplicação tem início na
madrugada desta segunda.
“O carro foi solicitado pelo município em
fevereiro e foi disponibilizado em março pelo
Estado, mas até então
estávamos aguardando
a liberação do inseticida
pelo Ministério da Saúde” – comenta a coordenadora da Vigilância
Ambiental, Emilce Estanislau. “Apesar disso,
desde setembro temos
percorrido os bairros e
distritos com o BV Leve,
que é feito com as bombas costais que, aliás,
é um trabalho até mais
eficiente, na nossa visão,
por ser mais pontual” acrescenta. “Mas agora,
com a liberação do BV
pesado, vamos aplicar
para conter o avanço da

- Os pais devem ter cuidado especial no sentido
de manter crianças longes
do veículo, já que é natural que elas possam ter a
curiosidade de querer ver
a aplicação, ou se aproximar do canhão com o jato
de inseticida.
Confira abaixo o cronograma de aplicação:

Veículo começa a circular pelas vias da cidade na madrugada desta segunda, 18
epidemia” – diz Estanislau, que ainda faz um
alerta. “Queremos lembrar à população que não
adianta apenas aplicarmos o inseticida, porque
ele elimina o mosquito
adulto, mas por outro
lado ele já pode ter deixado milhares de descendentes no ambiente. Então o cuidado diário, nas
casas, tem que persistir
para que a gente tenha
resultado” - afirma.

A Vigilância Ambiental seguirá uma escala
de aplicação, feita de
modo com que o trânsito
não fique prejudicado,
já que o veículo transita em baixa velocidade
e, em alguns locais, será
necessário o tráfego pela
contramão. Regiões com
maior número de notificações serão priorizadas. A Vigilância ainda
alerta para cuidados importantes:

- As janelas e portas devem estar abertas;
- Alimentos devem ser
protegidos;
- Água e alimentos de
animais, bem como os
próprios animais, também
devem ser protegidos;
- Roupas devem ser retiradas de varais;
- Pessoas com problemas respiratórios devem
se manter afastadas, principalmente crianças e
idosos;

Segunda-feira dia
18/04/2016
Manhã –
Santo Antônio
Santa Luzia
Todos os Santos
Tarde –
Lajinha
Bela Vista
Vila Deolinda
Ponte da Aldeia
Terça-feira dia
19/04/2016
Manhã –
Centro
Tarde Bom Jardim
São Jorge
Nossa Senhora Aparecida
Quarta-feira dia
20/04/2016
Manhã Rua Olímpio Vargas
Petrina
Sagrada Família

Tarde –
Bom Pastor
Matinha
Pinheiro

Quinta – feira dia
21/04/2016
Manhã Coqueiro
Catuaí
Colina
Operários
Tarde –
Vila Nova
Sexta – feira –
22/04/2016
Manhã –
São Francisco de Assis
Alfa Sul
São Vicente
Tarde Vila Nova
Sábado – 23/04/2016
Manhã Santana
Baixada
Santa Terezinha
Engenho da Serra
Caso haja mudanças nesta
programação, será divulgado com antecedência.
Secretaria Municipal de
Comunicação Social de
Manhuaçu

