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EDITORIAL

Se for dirigir, não
jogue Pókemon Go

CHARGE

Segundo estudo do Centro de
Tecnologia Allianz, um terço dos acidentes
é causado por falta de atenção

O

s monstrinhos que viciaram uma geração de crianças
e adolescentes estão de volta. A boa notícia é que
eles seguiram a tecnologia e é possível caçá-los pela
cidade com recursos de realidade
Fale com a redação
aumentada. A má é que a distração
contato@jm1.com.br dos jogadores tem causado aciden(33)3331-8409
tes, inclusive no trânsito.
De acordo com o Centro de
Tecnologia Allianz, AZT, muitos motoristas subestimam
o perigo de fazer ligações, contudo, outras fontes de distração estão escondidas em atividades como, por exemplo,
acessar o celular todas as vezes que é avisado de um novo
Pokémon. A pesquisa ainda aponta que, ações como essas,
que distraem o motorista, consomem um quinto do tempo
de direção.
Ainda segundo especialistas do AZT, ao menos três
quartos dos entrevistados da pesquisa admitiram divagar
enquanto estão dirigindo ou ficaram bravos e extremamente
estressados, o que acarretou em acidentes do tipo “olhei,
mas não vi”. O grau de subestimação dos motoristas com
relação aos riscos é surpreendente. Eles acham que fontes
de distração vindas de fora do veículo são muito mais sérias
do que uma perda de atenção provocada por seu próprio
comportamento. No estudo, 72% dos motoristas disseram
sentir-se distraídos por eventos ocorrendo fora do carro ou
por pessoas. Apesar dos motoristas considerarem distrações
de fora do veículo sérias, o estudo apontou que movimentos
das mãos involuntários são muito mais perigosos que um
outdoor na rua, por exemplo.
A pesquisa concluiu que o risco de ocorrer um acidente
aumenta a partir do momento em que os olhos se desviam
da via à frente, as mãos ficam fora do volante e os pensamentos se dispersam do que está acontecendo no trânsito.
Muitas destas atividades e distrações não são consideradas
sérias e, muitas vezes, acontecem casualmente e é isso que
as tornam tão perigosas. Elas podem aumentar em três
vezes o risco de acidentes.
As estatísticas do Observatório Nacional de Segurança Viária, o ONSV, reforçam a pesquisa e mostram que
quando o motorista se distrai durante seis segundos numa
velocidade de 100km/h equivale a 227 metros até conseguir
parar totalmente o veículo.
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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

DE BEM COM A VIDA! MUITO LEGAL!

Há muito aprendi que é preciso comer devagar, mastigar bastante e
sempre sair da mesa sem comer de forma exagerada. Isso é importante
para emagrecer e para manter sua saúde!
Sair da mesa, ainda com um pouquinho de fome, é sábio...
Uma determinada ocasião, ainda na década de noventa, estava eu
hospedado no Le Méridien Montparnasse, em Paris, e após um dia
de negócios, declinei de convites formais, e decidi jantar sózinho no
restaurante principal do próprio hotel.
Curti o tempo comigo mesmo, e permaneci mais de duas horas na
mesa, e saboreei diversas iguarias. Tudo com equilíbrio, bom senso,
e absolutamente sem nenhuma pressa.
Os franceses são magistrais quando o assunto é comida.
Sempre pequenas porções. Sempre sabores inusitados e surpreendentes.
Na França, segundo ouvi, demora-se em média sessenta minutos
para almoçar ou jantar. No Brasil, em média, menos de vinte minutos.
Muita diferença, não é mesmo?
E os franceses são bem mais magros, (e mais saudáveis), que os
brasileiros, ou que os norte-americanos, apenas para exemplificar.
Os fast foods são práticos, mas não são obviamente, interessantes
para sua saúde e seu bem estar. Eles comprovadamente, não são
saudáveis!
Mastigar muitas vezes, saborear cada garfada, sentir o prazeroso
sabor de cada iguaria, é sábio e muito interessante para sua saúde,
seu sistema digestivo, e para sua beleza. Interna e externa!

Eu também acho legal brincar com a mente, e com muita frequência
levo meu cérebro passear. Aprendi com Albert Einstein, e gosto de
copiar hábitos bons de cientistas, de amigos, ou de quem quer que seja.
Brincar com a mente é criar fantasias que nos alegram, que façam
nossa alma mais feliz. Por exemplo, quando como um pedaço de
brócolis quase insípido, ou pouco apetitoso, imagino minhas células
felizes porque elas sabem que está chegando um providencial aporte de vitaminas e minerais, necessários para múltiplas funções de
metabolismo. Imagino minhas células felizes e fico mais feliz. Bem
simples! Bem prático!
Ou fantasio que aquele naco de brócolis está envolto em calda de
chocolate... Aí a boca se enche de saliva, e torna-se bem mais fácil
engolir... E comer precisa ser ação lenta. Lenta e calmamente. Como
tudo na natureza...
Lembre-se, se nossa alimentação for desregrada, os medicamentos
que ingerimos NÃO surtirão o efeito desejado.
Se nossa alimentação for bem balanceada, os medicamentos não
se farão necessários.
Hipócrates, o pai da medicina, cerca de trezentos anos antes de
Cristo, já apregoava: “Que a alimentação seja o teu único remédio.”
Ora, nada mais cristalino, porque nós somos o que nós comemos...
Cuide-se, meu prezado!
João Antonio Pagliosa
www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br
Curitiba, 13 de agosto de 2016.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Humor para todos os gostos
Eu fiquei mais indignado no episódio dos nadadores americanos, por eles terem inventado uma história, colocando
em dúvida a eficiência dos criminosos cariocas. Ser roubado
e voltar para casa com carteira, relógio, tênis... onde já se
viu?! Me senti, particularmente insultado, porque nossos
criminosos estão entre os mais eficientes do mundo.

É tempo de refletir para
não votar errado
As câmaras municipais em suas
reuniões têm pouca audiência. A
maioria do povo não tem tempo ou
não acredita nos políticos, não se
sentem representados. Está aí a baixa
frequência dos munícipes as reuniões
das Câmara Municipais.
Alguns políticos erram e não querem ver nos jornais relatos de seu despreparo para a função,
e acabam escolhendo o pior caminho para se defenderem.
Usam as reuniões para falar mal da imprensa, exatamente
porque deu visibilidade aquilo que estava restrito a poucos
que assistiram a reunião.
Nossas notícias chegam a milhares de leitores, em algumas semanas atingimos um número de leitores maior que a
população ativa de alguns municípios onde circulam o nosso
jornal. A função da imprensa é dar visibilidade aos acontecimentos e principalmente a dos nossos gestores: legislativo,
executivo e judiciário. O que acontecem nos fóruns, nas prefeituras e nas câmaras devem ser de conhecimento público.
Infelizmente o jornal é assim, você divulga boas notícias de
um gestor, elogia as boas ações, eles nunca agradecem e as
vezes nem toma conhecimento, porque não leem, mas quando
você publica algo negativo do político, centenas de pessoas
comentam e chega ao conhecimento do mesmo. Ao invés
de procurar o órgão de imprensa e dar sua versão, dialogar,
usar a própria imprensa para se desculpar ou dar sua versão,
não, alguns poucos políticos acham melhor desqualificar o
órgão de imprensa que deu visibilidade a sua infeliz fala,
ou má gestão que ocorre no âmbito da Câmara. Não vou
dizer que não erramos, mas nada que um bom diálogo não
possa resolver.

Aqui você fica bem informado
Vamos continuar informando aos nossos leitores
tudo que acontecem nos municípios, vamos publicar pesquisas registradas e informar
as possibilidades de cada
coligação, e se for o caso,
até mesmo dar nossa opinião
sobre o que achamos melhor
para o município. Temos publicadas várias pesquisas ao
longo das últimas eleições e
temos acertado bastante. Na
eleição passada a três dias
das eleições publicamos
em nosso jornal matérias
dizendo que o deputado
João Magalhães teria mais de 12 mil votos em Manhuaçu, teve
12.800, dissemos que Misael seria o deputado mais votado em
Manhuaçu e acertamos, dissemos que o candidato Davi Costa
seria o estadual mais votado em Manhuaçu e acertamos, também acertamos a votação do deputado federal Mário Heringer.
Também acetamos quando dissemos que o deputado Paulo
Abi-Ackel teria uma votação ruim em Manhuaçu.
Fomos nós que dissemos antes das eleições de 2010 que
Lael Varella iria desbancar os três deputados mais votados de
Manhuaçu João Magalhães, Paulo Abi-Ackel e Mário Heringer.
A votação de Lael Varella foi de 14.490, mais que a soma dos
três. Lael saiu de pouco mais de mil votos na eleição anterior,
para arrebentar as urnas em 2010. O Jornal das Montanhas tem
credibilidade nas sondagens e pesquisas, agora com parceria
com outro grande órgão de pesquisa o “INOVE”.

As leis como ferramentas
de boa gestão municipal

“Eu estou trabalhando para a minha campanha há muito
tempo, esta semana já levei minha vizinha ao hospital, paguei
a conta de luz de uma moradora que ficou desempregada”,
disse um vereador.
A maioria dos municípios têm uma ou outra carência de
leis, basta conversar um pouco com as pessoas para perceber,
o quanto os municípios necessitam de boas leis, as vezes um
serviço necessita de uma regulamentação. Os funcionários
públicos necessitam de leis que regulamenta cada setor. Tem
cidades que nada funcionam direito por falta de leis que regulamenta cada serviço e setor. Lajinha é uma cidade abençoada, tem duas cooperativas que orgulham os lajinhenses, por
conta disso centenas de pessoas tem um emprego, sábado dia
20 encerrou a Coocafest, feira do porte dessa só vemos em
grandes cidades. Mas temos também carência e uma delas é
a falta de regulamentar um estacionamento rotativo da cidade,
para beneficiar a todos e não a minoria que usam as ruas para
deixar seus veículos o dia todo. Já tentou no horário comercial
estacionar seu veículo em Lajinha.
Quais os benefícios do estacionamento rotativo, são muitos
além de disciplinar o uso das vagas nas ruas, vão dar emprego
para muitos jovens. As pessoas que visitam a cidade ficam
indignados por não encontrar local nas ruas para estacionar,
se cobrarem R$ 2,00 por hora, vai gerar renda e ajudar outras
pessoas, além de mostrar uma cidade mais organizada. Nesta
eleição o número de vereadores passará de 9 para 11, tomará
que os próximos enxergam esta necessidade.

produtor.
Em Minas, o
aporte já autorizado
pelo governo pode
ser de até 10%,
conforme determina o convênio, com
isso o preço poderá
chegar a R$ 1,24. Já
para os laticínios e
cooperativas que
fazem a captação
e o beneficiamento
do leite, o preço sairá de R$ 0,70 para R$ 0,84. Os novos
preços começarão a valer a partir da publicação no Diário
Oficial da União.
O diretor do Idene, Ricardo Campos, acredita que, para
atingir a meta de atender 130 mil pessoas por dia – número
de beneficiários cadastrados em 193 municípios do Estado – é
preciso fortalecer a base do programa. “Quando compra o
leite do pequeno produtor (obrigatoriamente pronafiano) para
distribuir a famílias em situação de vulnerabilidade social,
o governo está também gerando renda no campo. Esse é um
dos grandes benefícios que o Leite pela Vida proporciona”,
destacou.

Lajinha: O Sapo e o Jacaré

"Caro amigo Fidel,
Parabéns pelos 90 anos de uma vida tão intensa; uma vida
que marcou a história de Cuba e de todo o mundo. Obrigado
pelas pontes de solidariedade que construiu na América Latina, pelo apoio à independência de tantos países africanos.
Obrigado por ter mostrado ao mundo que todos os países
conquistam o respeito quando seu povo se faz respeitar.
Mesmo diante de tantos desafios e dificuldades materiais,
diante de um bloqueio cruel ao longo de décadas, Cuba é
exemplo de generosidade: um país que exporta médicos e conhecimento, enquanto outros exportam armas e intolerância.
Este é o legado do qual você, nesta data, deve sentir muito
orgulho e alegria.
Muita saúde e muitos anos de vida.
Do amigo
Luiz Inácio Lula da Silva"
Observe a retórica tipicamente petista. Cuba se
apresenta e é reverenciada
pelos comunistas do mundo
inteiro como um país altivo
cuja autonomia deve ser
respeitada apesar de estar,
há 57 anos, sob um regime
tirânico no qual não há
oposição, nem liberdade
de imprensa e onde prosseguem, numa sequência infindável,
as intimidações e as prisões políticas. No entanto, a ditadura cubana interveio na autonomia e patrocinou revoluções
comunistas e luta armada em mais de uma dezena de países
da América Ibérica e da África, Brasil incluído. E é a essas
intervenções que Lula denomina pontes de solidariedade e
apoio a lutas por independência.
Deus seja louvado, pois tudo indica que desse mal maior
nos livramos pelas melhores portas: a vontade popular, a
democracia e a Constituição.

Governo mineiro reajusta
o preço do leite
Além do aumento do valor contratado, que vai passar de
R$ 0,97 para R$ 1,13 o litro, Governo de Minas pretende
garantir reajuste de mais 10%. O reajuste visa atender reivindicação dos pequenos produtores de leite que estão deixando
de fornecer para o programa Leite pela Vida devido ao baixo
preço pago. Por isso, o Comitê Gestor Nacional do programa
autorizou, na quinta (11/08), o aumento do valor pago ao

Esta semana vamos falar de dois vereadores de Lajinha
o Paulo Cesar (PMDB) do lado do Sapo e Renatinho do
(PSDB) do lado do Jacaré. Eles estão em campanha política
para suas reeleições. Ficamos muito à vontade, porque um
é oposição e o outro é da situação, mas ambos já experimentaram os dois lados: o da oposição e o de ser situação.
Estamos falando de dois vereadores que sabem como ninguém exercer as suas funções. Ambos prestaram um grande
serviço à Câmara Municipal de Lajinha, tanto Renato quanto
Paulo Cesar, foram presidente da câmara. Paulo Cesar é um
grande conhecedor do Regimento Interno e da Lei Orgânica
Municipal, sendo um dos mais antigos vereadores de Lajinha.
Renato, também por ocasião em que foi eleito presidente da
câmara procurou estudar bastante a Lei maior do município
e o Regimento Interno, de maneira que usa sua função com
responsabilidade, se tiver de criticar seu prefeito o faz, só
com o intuito de fazer o melhor para o município. De maneira
que acompanhando os trabalhos dos dois podemos afirmar
que a Câmara de Lajinha estará bem servida com a reeleição
dos dois e quem ganhará com isso será o povo de Lajinha.

Discussão por causa de política termina
em morte em Matipó
A Técnica em Enfermagem, Carmem
Lopes Pereira Brandão, 27 anos, foi
morta na noite de domingo, 21/08, em
Matipó. A confusão foi iniciada numa
discussão com outra mulher num bar
no bairro da Palhada.
De acordo com a Polícia Militar,
Carmem e a mulher começaram a brigar por conta de divergências políticas,
já que as duas eram simpatizantes de candidatos diferentes
à prefeitura. Em determinado momento, o esposo da mulher
sacou de uma arma de fogo e efetuou cinco disparos contra
Carmem. Ela foi socorrida ao Hospital Cristo Rei, em Matipó,
mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
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"a CPI virou um debate ideológico”.

O deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA), que integra a comissão, chegou à conclusão de sonho das ONGs

PF VAI SEGUIR COM INVESTIGAÇÕES
DE CPI ‘ABAFADA’
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
pode sepultar a CPI da Funai e do Incra,
apesar do requerimento que a prorroga ter
sido assinado por 200 deputados. A Polícia
Federal vai seguir investigando crimes de
corrupção e até de morte, na reforma agrária. Maia teria prometido ao PT acabar com a CPI, ao pedir
apoio à sua eleição. O PT é suspeito de conluio com ONGs,
por isso jamais permite que sejam investigadas.
PASSOU BATIDO
As ONGs Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e Isa (Instituto Sócio Ambiental ISA), foram ao STF para impedir a investigação da CPI.
FAVORECIMENTO
A CPI da Funai e Incra descobriu favorecimento pessoal na
distribuição de lotes para reforma agrária e no financiamento
de invasões de terras.
SEM EXPLICAÇÕES

CRIME COMPENSADOR
Condenada por aplicar golpe em Paris, a ONG “Fazer Brasil”
é acusada de conluio com Apex (agência exportadora), que
a fomentou com R$11 milhões, fazendo parecer que o crime
compensa: uma década depois, ainda não pagou o que deve.
E ainda criou outra ONG, Abexa, para driblar a execução,
conforme confissão à polícia. O caso está no STJ.
QUASE UM ALIADO
É dura a vida de Dilma Rousseff. Diversos petistas aderem
a votações do governo Michel Temer. Em 58 votações, o deputado Caetano (PT-BA) apoiou o governo 25 vezes (64%).
Votou contra em outras 14.
TAPETE VERMELHO PARA ELA
Desembarca em Brasília na terça (23) a brasileira Thais Aleluia, vice-presidente do Alliance Bernstein, o 3º maior fundo
de investimento do mundo. O fundo admite dobrar investimentos de US$15 bilhões no País, mas quer se certificar de
segurança jurídica e normas legislativas.
CURITIBA COMO DESTINO

Procurado, o deputado Nilson Leitão (PSDB-MS), relator da
CPI, não se deu ao trabalho de responder aos questionamentos da coluna.

O deputado Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) não acredita
que Eduardo Cunha será beneficiado na Câmara. Segundo
ele, no momento em que o processo for a votação, “ele iniciará sua jornada para Curitiba”.

DEIXA ESTAR

CONDIÇÃO ESSENCIAL

O deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA), que integra a comissão,
chegou à conclusão de sonho das ONGs: “a CPI virou um
debate ideológico”.

O líder do governo na Câmara, André Moura (PSC-SE), avisou que, para a economia voltar a crescer, é preciso aprovar
a renegociação da dívida dos Estados, o pré-sal e o limite dos
gastos públicos.

GOVERNADORA DE RORAIMA
NOMEOU 19 FAMILIARES
A governadora de Roraima, Suely Campos (PP), mulher
do ex-governador e presidiário Neudo Campos, é alvo da
Reclamação 23515 do Ministério Público Estadual ao Supremo Tribunal Federal (STF), por tornar obesa a sua renda familiar com a nomeação de 19 parentes para cargos
de confiança. Ela é acusada de violar a Súmula Vinculante
nº 13 do STF, que colocou o nepotismo na ilegalidade em
definitivo.

PERGUNTA NO PÓDIO
Cadê o terrorismo, o zika virus, a dengue, o cinkungunya e
a sujeira que adoeceria os atletas no mar do Rio, durante as
Olimpíadas?
CPI INVESTIGA SE ‘FUNDO
AMAZÔNIA’ BANCA INVASÕES

O marido da governadora, Neudo Campos, está preso em razão do desvio de dinheiro público conhecido por “escândalo
dos gafanhotos”.

Sem saber, países como Noruega e Alemanha podem ter
financiado invasões de terras por organizações como MST,
com suas doações milionárias ao Fundo Amazônia. A suspeita é da CPI da Funai/Incra, que enfrenta dificuldades para
investigar o papel de ONGs na violência no campo. Pela primeira vez, uma liminar do STF proíbe uma CPI de examinar
quebras de sigilo de ONGs que devem ter muito a esconder.

ILEGALIDADE PERMANECE

INVASÃO DISFARÇADA

A Reclamação do MP chegou ao STF em março e até agora
os 19 parentes continuam recebendo seus vencimentos ilegais normalmente.

ONGs investigadas são pagas com de dinheiro do Fundo
Amazônia para promover “Retomada de Áreas Tradicionais”,
disfarce de invasão.

RENDA OBESA

MONTANHA DE DINHEIRO

A governadora nomeou, duas filhas, irmã, cinco sobrinhos,
nora, sogro cunhado da filha... No total, a renda familiar chega a R$398 mil.

Somente a Noruega fez doações 1,02 bilhão de dólares, equivalentes a R$3,3 bilhões ao Fundo Amazônia, que é administrado pelo BNDES.

NEGÓCIO RENTÁVEL

SEU DINHEIRINHO

O Fundo Amazônia, que abastece ONGs que não querem
ser investigadas, é gerenciado pelo BNDES e possui R$2 bilhões em ativos doados pelo setor privado e pelo governo.
Banca 104 projetos.

Apenas um dos projetos financiados pelo Fundo Amazônia
rendeu à ONG ISA (Instituto Socioambiental), por exemplo,
R$ 11,7 milhões.

SRA. GAFANHOTO

UM POUQUINHO DE BRASIL
As cerimônias da olimpíada no Maracanã, espetaculares,
devem ter sido um aprendizado até para o cineasta que as
dirigiu, Fernando Meirelles, um dos nossos orgulhos. Descobriram que há no Brasil muito mais que favelas e traficantes
que tanto encantam o cinema nacional.
FACA E QUEIJO NAS MÃOS
Quando secretário de Segurança paulista, o ministro Alexandre Morais (Justiça) culpava a omissão do governo federal no
tráfico de armas nas fronteiras. Está na hora de ele mostrar
que sua queixa era procedente.

BLÁ BLÁ BLÁ
Um projeto para “apoiar o fortalecimento das cadeias de valor da sociobiodiversidade”, seja lá o que signifique, rendeu
R$8,02 milhões.
SEDE DO GOVERNO DO DF
VIROU UM QUARTEL DA PM
A pretexto da segurança do governador Rodrigo Rollemberg
(PSB) e familiares, a Casa Militar do governo do Distrito Federal se transformou em um verdadeiro quartel da Polícia Militar
dentro do Palácio do Buriti. “Batalhão” maior que os de cidades como Ceilândia e São Sebastião. Os 387 funcionários
da Casa Militar, na maioria policiais militares, fazem falta nas
ruas de Brasília, onde criminalidade só faz crescer.

Falsas Vitórias

Aos 27 anos, o atleta canadense Ben Johnson estava perto de realizar o sonho de sua vida: ganhar a
medalha de ouro nos jogos olímpicos. E conseguiu.
Foi no sábado, 24 de setembro de 1988, em Seul, na
Coreia do Sul, ao vencer a corrida dos 100 metros.
Venceu, e ainda quebrou um recorde. Correu 100
metros em 9 segundos e 79 décimos. Fantástico! O
próprio primeiro-ministro do Canadá conversou com
Johnson na noite do sábado, pela televisão, dizendo
que ele era motivo de orgulho para o país.
Menos de 24 horas depois, o choque. O laboratório revelou que o atleta usara anabolizantes, drogas
para melhorar o seu desempenho, o que é proibido.
A medalha de ouro foi retirada de Johnson, que, envergonhado, deixou a Coreia, logo na segunda-feira
pela manhã. A festa acabara para ele. Tudo por causa
da infidelidade do atleta às normas da competição
olímpica.
Onde há infidelidade, até as vitórias serão falsas.
A palavra “fidelidade vem do latim fidelitas... e é o
atributo ou a qualidade de quem ou do que é fiel (do
latim fidelis), para significar quem ou o que conserva,
mantém ou preserva suas características originais, ou
quem ou o que se mantém fiel à referência”, diz a Wikipédia. Sendo Deus a suprema referência do cristão,
este desejará ser-lhe fiel em tudo. A Bíblia diz que a
fidelidade de Deus não apenas não se esgota, como faz
ainda mais: ‘renova-se cada manhã’ (Lm 3.22b). Não
é só remédio ou comida que tem prazo de validade.
Tudo na terra tem seus dias contados. Há um tempo
fixado para cada coisa deixar de existir. Um dia, todos os seres deixarão de ser. Mas há algo que, em se
renovando a cada manhã, jamais envelhece: são as
misericórdias do Senhor. Observe que a palavra está no
plural, justamente porque são múltiplas e variadas as
manifestações dessas misericórdias. Para cada miséria
que nos ameaça, há uma misericórdia que nos abraça.
Ora, um Deus fiel assim merece a nossa estrita e
eterna fidelidade. Seja fiel!

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Definida a propaganda eleitoral de Manhuaçu

MANHUAÇU (MG) - O juiz eleitoral, Dr.
Vinícius Dias Paes Ristori, promoveu reunião
com representantes dos partidos políticos que
disputam as prefeituras das seis cidades da
167ª Zona Eleitoral de Manhuaçu para tratar
da propaganda eleitoral gratuita.
O encontro foi realizado no cartório eleitoral com a presença dos representantes das
emissoras de rádio, servidores do cartório
eleitoral e do Ministério Público.
O objetivo da audiência convocada pela
Justiça Eleitoral foi para definir com os representantes dos partidos políticos e emissoras
de rádio as regras para entrega de materiais
de campanha e o sorteio da ordem de transmissão do horário eleitoral gratuito. Ainda
será divulgado o tempo dos candidatos e das
coligações.
Devidos as alterações feita pela Reforma
Eleitoral de 2015, o tempo de propaganda
eleitoral no rádio e televisão foi reduzido de
45 para 35 dias – portanto só começa no dia
Edição do Alerta Total –
www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@
alertatotal.net

G

uga para Presidente da
República do Brasil?
Eis a grande surpresa
armada, com superantecedência,
para a ainda distante eleição presidencial de 2018. Com o impeachment da Dilma Rousseff mais
garantido que uma medalha
olímpica de ouro, o ambicioso
plano de megaempresários brasileiros, com o apoio subliminar
da máquina da Rede Globo, é
fabricar um candidato imbatível para a sucessão de Michel
Temer. O nome do jovem, simpático e carismático campeão
de tênis Gustavo Kuerten, que
não é político tradicional, deve
ser levado a sério. "O labrador
humano" - apelido qwue ganhou da torcida brasileira - tem
pegada de liderança e vitória.
#GugaPresidente vai bombar...
Aos 39 anos, sempre alegre,
otimista e irreverente, Guga

26/08. O tempo será de 10 minutos por dia
para os candidatos a prefeito às 7 da manhã
e ao meio-dia no rádio.
Os candidatos a Prefeito e a Vereador terão direito, ainda, a divulgação de inserções
(propagandas).
Para isso, cada emissora de rádio destinará
70 minutos diários. Este tempo será dividido
ao longo da programação, de segunda-feira a
domingo, das 05:00 as 24:00 horas, e serão
utilizados 60% pelos candidatos a Prefeito
e 40% pelos candidatos a Vereador. Cada
inserção poderá ter 30 ou 60 segundos.
A distribuição deste tempo levará em conta
os blocos de audiência entre as cinco e as
onze horas, as onze e as dezoito horas, e as
dezoito e as vinte e quatro horas.
Ficou definido que nas cidades em que
houver mais de uma emissora de rádio, a
geradora do programa eleitoral será a mais
antiga. Além disso, foram acertados horários
para entrega do material.

aproveita todas as oportunidades
que tem para alfinetar a incompetente politicagem tupiniquim.
Ele foi uma das principais atrações e brilhou no chamado "time
de ouro" de comentaristas da
Globo na Rio 2016. Nas redes
sociais, Guga fez tanto sucesso
quanto o astro jamaicano Usain
Bolt. O nome de Guga é tido,
estrategicamente, como a "surpresa perfeita" para conquistar o
eleitorado jovem, cada vez mais
insatisfeito com os políticos
tradicionais. Ni imaginário popular, todos são envolvidos com
corrupção. Por isso, o candidato
ideal a presidente em 2018 deve
ter imagem desvinculada da
política partidária.
Guga, sempre que tem oportunidade, tem sido o porta-voz
espontâneo da bronca dos brasileiros com a desqualificada
classe política. Nas aparições
globais durante transmissões
da Rio 2016, Guga deu várias
raquetadas nessa direção e sentido. Seu recado mais incisivo e
famoso foi em 17 de dezembro
de 2015, em discurso durante

homenagem que recebeu na
entrega do Prêmio Brasil Olímpico. Guga cobrou dos políticos:
"Sejam honestos. Sejam brasileiros de verdade. Esqueçam um
pouco o partido, ou a penelinha
ou a própria pessoa. Lutem pelo
Brasil, por favor".
O embaixador do Hall da
Fama do Tênis Internacional
tem tudo para marcar um match-point se apostar na carreira
política. Estão escancaradas
as pré-condições psicossociais
para uma candidatura presidencial desvinculada da politicagem
tradicional. Além disso, estrategistas políticos avaliam que
o eleitorado brasileiro precisa
de um líder de verdade. Ainda
mais depois que a imagem de
liderança carismática e popular
foi criminosamente maculada
por Luiz Inácio Lula da Silva
- enroladíssimo no noticiário
jurídico-policial. Pode anotar:
Guga vem aí... A imagem dele
tem plena condição de simbolizar as mudanças pelas quais o
Brasil precisa passar.
Guga ganhou de presente um

ORDEM DOS PROGRAMAS

A ordem dos programas foi definida por
sorteio. A partir do primeiro dia, os programas se alternam.
Manhuaçu
(1º) Um novo caminho.
(2º) De novo o governo do povo
(3º) PSC
(4º) Construir juntos a cidade de todos
(5º) PDT.
Em Luisburgo
(1º) Coligação União
(2º) Coligação A volta do progresso.
Reduto
(1º) Unidos por Reduto.
filhote de labrador. O triste do
sábado olímpico foi ver a "edição especial" do Jornal Nacional
exaltando as mil maravilhas dos
Jogos do Rio de Janeiro, com
direito a entrevista promocional
com o prefeito Eduardo Paes,
que ainda sonha em ser candidato a senador ou presidente
(quem sabe) em 2018... Paes
não tem chance presidencial...
Quase ninguém tem... Michel
Temer precisa ter muita sorte
na gestão econômica para se
viabilizar como candidato à
reeleição. Henrique Meirelles,
sonho dourado da zelite rentista
tupiniquim, vai pelo mesmo
caminho na complicada rota
rumo ao Palácio do Planalto.
Os tucanos (Aécio Neves, José
Serra ou Geraldo Alckmin)
estão com o filme queimado...
Marina Silva é vista como uma
mera petista pintada de verde...
Jair Bolsonaro tem dificuldades
de articulações partidárias para
decolar...
Guga é um nome de alta
viabilidade. Pronto para ser
moldado a um discurso políti-

(2º) Um novo caminho para Reduto.
Santana do Manhuaçu

(1º) Juntos pelo Progresso de Santana.
(2º) Unidos pelo Progresso.
São João do Manhuaçu
(1º) Coligação Renovação com Paz e
Progresso.
(2º) Renova São João”.
Simonésia
(1º) Experiência, trabalho e transparência.
(2º) Renova Simonésia.
(1º) Para o trabalho continuar.
As emissoras deverão apresentar no cartório eleitoral a documentação referente a
sua autorização legal de funcionamento e
regularidade fiscal.

co. Os segmentos esclarecidos
da sociedade brasileira, que
lutam por mudanças de verdade,
deveriam procurá-lo para uma
conversa séria, antes que o façam
os canalhas e oportunistas da
tradicional oligarquia, a nossa
intragável "zelite". A aposta em
Guga, como porta-voz do bom
exemplo e das coisas certas em
um Brasil "carente por vitórias",
tem tudo para ser a surpresa política do monento presente futuro.
Guga para Presidente!? Vamos aguardar os próximos capítulos...
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5ª Feira de Negócios Coocafé em Lajinha

O

correu no dia
20/08/2016 a 5ª Feira
de Negócios da Coocafé com grandes negócios e
encerrada no domingo com
um Show com Victor & Leo.
O presidente Fernando falou a
nossa reportagem sobre o desenvolvimento e perspectivas
futuras: “Estamos realizando
nossa 5ª Feira de negócios, e
graças a Deus estamos sendo
abençoados de ter um público
cada vez maior. O objetivo da
feira é dar oportunidade aos
produtores da região, de em
dois dias e meio fazerem bons
negócios, isso é nosso foco, te-

mos aqui bons produtos, bons
preços, boas condições de
vendas, troca de cafés e temos
tudo que o produtor precisa, de
maquinários a adubo, produtos
para pecuária e cafeicultura, e
isso tem sido muito importante, esperamos passar por aqui
um público de 10 mil pessoas
este ano, como foi o ano passado e estamos sendo abençoado
com um público muito grande
aqui hoje.” Destaca.
Segundo Fernando o sucesso é sempre uma surpresa
agradável a 1ª Feira foi feita
como experiência e como deu
certo resolveram intensificar

esforços para realizar um empreendimento de mais vulto,
e hoje esta feira e a principal
feira regional focada em negócios. “Hoje estamos com cerca
de 8 mil associados da Coocafé espalhados em mais de 35
municípios de Minas Gerais,
Espírito Santo e um pedacinho
do Rio de Janeiro. Estamos
hoje com 370 funcionários
direitos, fora os indiretos. ”
Explica Fernando. Falando sobre projetos futuros Fernando
disse de um que foi antecipado, que foi a fábrica de ração
inaugurada o ano passado com
grande sucesso. Dentre os
projetos de crescimentos está
a abertura de novas filiais e tal
vez entrar em novos negócios
que está cedo para anunciar. ”
Disse Fernando.
Em suas considerações finais Fernando disse: “O sucesso que temos hoje da Cooperativa se deve principalmente
pela participação do produtor,
pois cooperativa sem produtor
não existe, e se não participarem a cooperativa não se torna
interessante para ele. Segundo
ponto: temos uma gestão mui-

Pesquisas eleitorais para
controle interno e registradas

(33) 3331-8409 *98887-8409

to profissional, onde tratamos
a cooperativa como cooperativa sem deixar de ser empresa,
e como empresa sem deixar
de ser uma cooperativa, este
equilíbrio faz com que temos
um crescimento saudável. ”
Durante o show do Victor &
Léo Fernando também esteve
no palco: “Este ano o público
da feira comprou muito mais
com muito menos dinheiro,
e conseguimos parcerias que
iremos adquirir verbas para
investir nos próximos três
anos. Hoje o nosso desafio
é preservar a natureza para
as nossas gerações futuras.”
Completou.

23 de agosto / 2016

acesse: www.jm1.com.br

7

As medalhas do Brasil: conheça os atletas
que subiram ao pódio na Rio 2016

A Olimpíada Rio 2016 vai entrar para a história do Brasil
não só por ter sido a primeira no país (além da primeira na
América Latina), mas porque, em casa, o time olímpico
brasileiro alcançou sua melhor marca de medalhas nos Jogos
Olímpicos. Ao fim da Olimpíada, a delegação brasileira somou 19 medalhas: 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Veja
quais foram as medalhas do Brasil na Olimpíada Rio 2016:

Isaquias Queiroz, canoagem de
velocidade
O baiano de 22 anos era uma das
grandes promessas de medalha pra
o Brasil e não decepcionou. Ele foi
o primeiro atleta brasileiro a ganhar
três medalhas em uma só Olimpíada.
Conquistou a prata na prova de 1.000
metros de canoagem individual,
o bronze nos 200m e mais uma prata nas prova dos
1.000m de duplas.
Thiago Braz, atletismo
Ouro no salto com vara aos 22
anos, Thiago Braz venceu na final o
francês Renaud Lavillenie, campeão
olímpico em Londres e recordista
mundial, e conquistou o lugar mais
alto do pódio. De quebra, o jovem,
de Marília, no interior de São Paulo,
ainda estabeleceu novo recorde olímpico: 6,03 metros.
Rafael Silva, judô
Mais conhecido pelo apelido de
Baby, Rafael Silva quase não disputa
os Jogos do Rio por conta de uma
lesão, mas não só coneguiu competir
como repetiu seu desempenho em
Londres 2012: bronze na categoria
peso-pesado.
Robson Conceição, boxe
Aos 27 anos, Robson Conceição,
natural de Salvador, conquistou a inédita medalha de ouro para o Brasil na
categoria leve (até 60 kg). A história
de Robson com o boxe começou aos
13 anos.
Alison e Bruno, vôlei de praia
A dupla brasileira Alison e Bruno
Schmidt, atual campeã mundial de
vôlei de praia, bateu os italianos
Nicolai e Lupo por 2 sets a 0 e garantiu a quinta medalha de ouro da
Rio 2016 para o Brasil.

Rafaela Silva, judô
O primeiro ouro do Brasil na
Olimpíada 2016 é a cara do país:
negra, pobre e silva. Rafaela Silva,
24 anos, da Cidade de Deus, no Rio
de Janeiro, campeã olímpica no judô,
na categoria peso leve.

Mayra Aguiar, judô
Aos 25 anos, Mayra Aguiar conquistou seu segundo bronze olímpico
na categoria meio-pesado: o primeiro
foi em Londres 2012. O segundo, na
Rio 2016, terceira olimpíada de que
a atleta participou.
Arthur Zanetti,
ginástica artística
Quatro anos após se tornar o primeiro campeão olímpico do Brasil
em Londres na ginástica artística,
Arthur Zanetti conquistou a prata,
também nas argolas, novamente
fazendo história. É o primeiro ginasta brasileiro a conquistar duas medalhas olímpicas.
Poliana Okimoto, maratona
aquática
A paulistana Poliana Okimoto, 33
anos, chegou em quarto na maratona
aquática feminina, mas ficou com o
bronze após a desclassificação de
uma atleta da França, penalizada por
atrapalhar a chegada da rival italiana. A nadadora compete pela seleção brasileira desde
os 13 anos. Foi sua terceira olimpíada.
Arthur Nory e Diego Hypolito, ginástica
artística
Pela primeira vez,
dois atletas da ginástica do Brasil subiram
no pódio ao mesmo
tempo: Diego Hypolito,
para receber a prata, e
Arthur Mariano Nory, para levar o bronze na ginástica
de solo masculina. As medalhas coroam histórias distintas: a de superação e autocontrole de Hypolito e a
de insistência e performance surpreendente de Nory.
Felipe Wu, tiro esportivo
Aos 24 anos, o discreto Felipe Wu garantiu a primei-

ra medalha do Brasil na Olimpíada
2016: prata no tiro esportivo, na
modalidade pistola de ar 10 m.

Martine Grael e Kahena
Kunze, vela
Martine Grael e Kahena Kunze conquistaram a
quarta medalha dourada dos
Jogos Olímpicos do Rio.
A dupla venceu a regata
decisiva da classe 49er FX
com um desempenho brilhante do começo ao fim e as
duas saíram da Baía de Guanabara carregadas pelos
torcedores.
Ágatha e Bárbara, vôlei de praia
Estreantes em jogos olímpicos,
Ágatha e Bárbara estavam longe
de serem favoritas, conquistaram a
medalha de prata no vôlei de praia
feminino. Promessa de mais medalhas em jogos futuros.
Seleção masculina de futebol
O futebol brasileiro superou a desconfiança que pairava sobre o time
no começo da Olimpíada, cresceu ao
longo da competição e, em uma final
suada contra a Alemanha, garantiu o
ouro inédito nos pênatils.
Maicon de Andrade Siqueira,
taekwondo
Uma das medalhas mais inesperadas do Brasil nos Jogos Olímpicos,
veio de Maicon Andrade. Aos 23
anos e sem sequer estar no ranking
dos 10 melhores de sua modalidade,
garantiu o bronze inédito.
Seleção masculina de
vôlei
Incontestavelmente uma
das melhores equipes do
mundo, a seleção de vôlei
masculina não ficava com o
ouro olímpico desde Atenas
2004. A tão almejada medalha veio este ano. A competição não começou bem para
a seleção que amargou resultados ruins nas primeiras
partidas. Na semifinal e na final, contudo, atropelou
Rússia e Itália, seus adversários, para ficar com o ouro.
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Veteranos' de Olimpíada comparam Rio 2016 com outros jogos olímpicos
Reportagem feita pelo G1 perguntou a opinião de pessoas que já estiveram em outros
jogos. Distância para arenas, filas e a receptividade do brasileiro foram citados.

Os espanhóis Juan Chust, 76, Javier
Serralvo, 50, e Hector Suárez, 44,
que já foram a várias olimpíadas
(Foto: Flávia Mantovani/G1)
Loucos
pelos Jogos Olímpicos, os
espanhóis
Javier Serralvo, 50,
Juan Chust,
76, e Hector Suárez,
44, já estiveram em vários. Com os do Rio,
são seis para Javier e Juan e cinco para Hector. E os três já planejam os próximos: a ideia
é comemorar o aniversário de 80 anos de Juan
em Tóquio. "O clima de uma Olimpíada é
único", dizem.
O G1 pediu aos espanhóis e a outras pessoas que já estiveram em ao menos outra
Olimpíada que comparassem a Rio 2016 com
os jogos anteriores.
Muitos citaram como ponto negativo a
distância até as arenas. A sensação de insegurança e as filas para comprar comida também
foram mencionadas. Os pontos positivos vão
dos copos colecionáveis à facilidade para
comprar ingressos com antecedência - além
da receptividade dos brasileiros, elogiada
por quase todos.
Segundo o comitê Rio 2016, pesquisas
feitas no dia 13 de agosto mostraram um nível
de satisfação geral do público de 9,3 em uma
escala de 10. No dia 6, a nota foi 7,9. Em 15
de agosto, 93% dos entrevistados acreditam
que os Jogos Olímpicos superaram a expectativa, ainda de acordo com dados do comitê.
Holly Couch
País: EUA
Número de Olimpíadas: 6
A americana Holly Couch, que já
esteve em 6 olimpíadas (Foto: Flávia
Mantovani/G1)
“Achei que
aqui está mais
fácil comprar
ingressos para
os jogos. Consegui comprar
no sábado
uma entrada
para um jogo
no domingo.
Isso em Londres seria impossível. Também
achei que as pessoas aqui me receberam melhor. Trabalho divulgando panfletos religiosos e os brasileiros são o povo mais receptivo
que conheci. Eles recebem com um sorriso
e ainda pedem mais. Outra coisa: achei que
aqui tem mais voluntários para ajudar a se
locomover no Parque Olímpico. Em Pequim
especialmente achei que faltou informação,
aqui estamos mais bem informados.”
Manon Reiche
País: Holanda
Número de Olimpíadas: 4
Manon (Foto: Arquivo pessoal/Manon Reiche)

“No Rio tive a
impressão de que
os brasileiros não
gostam de muitos
esportes. O estádio
de hockey fica quase
vazio, por exemplo.
Já o vôlei de praia é
a melhor coisa, porque o pessoal aqui
realmente ama esse
esporte. Achei os estádios aqui grandes
e muito bons, mas demora bem mais para
chegar até eles do que nos outros Jogos
Olímpicos em que já estive. E a organização
dentro das arenas poderia ser melhor. Quando
você quer beber algo, demora 20 minutos
para conseguir comprar.Outra coisa ruim é
que aqui não nos sentimos seguros todo dia.
Muita gente nos aborda, pede dinheiro etc.,
então é difícil relaxar. A diferença principal
são as pessoas. Os brasileiros fazem tudo
com paixão, cantam, dançam. Amo isso.
Outra coisa boa é que no Rio a gente pode ir
aos jogos e também curtir as praias, que são
lindas. É um ótimo mix.”
Javier Serralvo
País: Espanha
Número de Olimpíadas: 6
O espanhol Javier Serralvo, que já
esteve em seis Olimpíadas (Foto:
Flávia Mantovani/G1)
“Minha Olimpíada
preferida foi a de
Sydney. Achei que lá
dava para sentir mais
o clima olímpico em
todo lugar, provavelmente porque é
uma cidade menor,
mais concentrada do
que o Rio. Até por
causa disso, achei
tudo aqui mais longe.
Demoro duas horas para chegar da Zona Sul
até o Parque Olímpico na Barra da Tijuca e
duas horas e meia para ir até o complexo de
Deodoro. Em Londres, por exemplo, o transporte era mais fácil. Aqui o que é melhor é
a festa. São as melhores festas de todas. Os
estádios também estão melhores do que eu
esperava.”
Colin Mansland
País: Inglaterra
Número de Olimpíadas: 2
O britânico Colin Mansland, que foi
aos jogos de Londres e veio para o
Rio (Foto: Cristina Boeckel/G1)
“Aqui alguns dos
estádios são distantes uns dos outros e
isso é complicado para
uma pessoa mais velha,
como eu. É preciso
caminhar muito. Isso
pode ser negativo se
levarmos em consideração que acontecerá
uma Paralimpíada aqui

também, com muitas pessoas com limitações
de movimentos. Mas o evento está adorável,
com pessoas adoráveis.”
Claudio Madrazo
País: EUA
Número de Olimpíadas: 3
O americano
Claudio Madrazo
(Foto: Cristina
Boeckel/G1)
“Estive nos jogos
de Londres e acho que
prefiro os daqui. O
clima está bem melhor
do que em Londres
e o nível é o mesmo,
quiçá melhor. Óbvio
que aparecem alguns
problemas, mas isso acontece. Já a arquitetura da Vila Olímpica e as construções no
geral eu achei parecidas com as dos jogos de
inverno em Sochi [2014], na Rússia.”
Kimberly Bennett
País: Inglaterra
Número de Olimpíadas: 2
A britânica Kimberly
Bennett, que gostou
das músicas e do
BRT (Foto: Cristina
Boeckel/G1)
“Acho que aqui tocam
mais músicas, tem muitas coisas acontecendo.
Achei tudo muito organizado. Gosto da possibilidade de andar em
um ônibus sem tráfego
[BRT].”
Hector Suárez
País: Espanha
Número de Olimpíadas: 5
O espanhol Hector
Suárez, que gostou
dos copos colecionáveis (Foto: Flávia
Mantovani/G1)
“Os copos de cerveja
colecionáveis foram uma
excelente ideia, porque as
pessoas levam para casa
de recordação e com isso

diminui-se a quantidade de lixo. Em outras
Olimpíadas não tinha isso.
Outra coisa que se destaca aqui é o clima
de camaradagem, que é um espetáculo. Não
há outro lugar no mundo onde se respeite
tanto os demais. O caráter das pessoas aqui
é o melhor.
O ruim é que o metrô deveria vir até o Parque Olímpico. Demora muito para chegar.”
Richard Palmiter e Matthew Saunders
País: Inglaterra
Número de Olimpíadas: 2
Matthew Saunders e Richard Palmiter, que estiveram em Londres
(Foto: Cristina Boeckel/G1)
“Achamos
seguro, bem organizado. Tão
bom como em
Londres. Não
temos nenhuma reclamação.
Gostamos da
possibilidade de
comprar ingressos de um dia para o outro,
para continuar aproveitando os eventos.”
Rafael Kitauchi e Bruno Borba Leite
País: Brasil
Número de Olimpíadas: 2
Os brasileiros Bruno Borba Leite
e Rafael Kitauchi (Foto: Cristina
Boeckel/G1)
Rafael: "Aqui
tem uma cultura
muito forte do
futebol, então o
pessoal vai para
o jogo de tênis
com camisa de
futebol e fica gritando nome de
time. Acho desrespeitoso com o
atleta. Cada um com seu esporte. É constrangedor. Estava preocupado com as notícias de
que as obras estavam incompletas, mas nossa
expectativa foi superada. O clima é bacana,
é clima de Olimpíada. Você vê que a cidade
muda " Bruno: "Aqui o metrô fecha cedo,
tivemos as filas e faltou comida. Isso não teve
em Londres. Mas eu acho que a estrutura da
cidade melhorou bastante. Está fácil chegar
ao Parque Olímpico."
Cristina Boeckel e Flávia MantovaniDo G1, no Rio
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Motorista capota o carro e morre em Lajinha

Por volta de 4 horas da
madrugada de domingo,
21/08 o motorista Norival
Vieira Pereira, 33 anos,
morreu em um acidente no
km 207 da MG-108, entre
Lajinha e Mutum. Segundo
a Polícia Militar Rodoviária, Norival seguia em seu
Fiat Uno de Lajinha para
Mutum. Após realizar uma

curva à esquerda, na altura
do Km 207, perdeu o controle de direção do veículo,
vindo a bater em uma cerca,
arrebentá-la, capotar várias
vezes por uma distância
aproximada de 15 metros e
bater em uma árvore.
O motorista e o irmão
dele, Cleberson Vieira Pereira, 36 anos, foram jogados

para fora do veículo, sendo
socorridos ao Pronto Atendimento de Municipal (PAM)
de Lajinha. O condutor já
chegou ao serviço de emergência sem vida e seu irmão
teve ferimentos graves.
A perícia da Polícia Civil
compareceu ao local e realizou os trabalhos sobre o
acidente.

Criança de sete anos
morre atropelada

Divino/MG. Uma criança de sete anos morreu
atropelada na frente da
casa dele, no trecho da
MG-265, em Divino, no
final da tarde de segunda-feira, 15/08.
A motorista do veículo
contou que, após passar
o quebra-molas, o garoto
tentou atravessar a pista.
Ela disse que buscou frear o
carro, mas não foi suficiente.
O menino atropelado foi
arrastado por cerca de 30
metros até o veículo parar
totalmente. Populares e o
pai da criança ajudaram a
levantar o carro e retirar a
criança.
O garotinho foi socorrido

Briga termina em morte em Divino
para o serviço de saúde em
Divino, mas não resistiu e
morreu.
A motorista contou que

seguia de São João do Manhuaçu para Carangola com
os familiares no carro.
Carlos Henrique Cruz

Acidente com boi na pista na
saída de Manhuaçu para Reduto

A Polícia Rodoviá ria
Federal e o Corpo de Bombeiros registraram acidente
envolvendo animal solto
na pista na BR-262, em
Manhuaçu, em frente a
entrada da Usina de Lixo
e da Predalle, por volta
de 20 horas. Segundo os
Bombeiros, o veículo trafegava sentido Reduto para
Manhuaçu e deparou com
um boi que atravessava a
rodovia. O motorista não
conseguiu evitar o atropelamento do animal.
Dos quatro ocupantes

do carro, três sofreram
ferimentos leves e foram
conduzidos pelo Corpo de
Bombeiros para a Unidade
de Pronto Atendimento

(UPA) de Manhuaçu para
maiores avaliações.
O animal ficou morto às
margens da rodovia.
Carlos Henrique Cruz

Pedro Paulo da Silva, 53
anos, morreu depois de sofrer intensas agressões durante um desentendimento
entre família na madruga
deste domingo(14/08) na
cidade de Divino.
O fato foi registrado
por volta das 03 horas da
madrugada, na rua Rita
Nicolau Portes. Policiais
Militares foram chamados
e encontraram a vítima
caída ao solo com sangue
ao redor da cabeça - já
sem vida.
Todos os envolvidos estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas, momento
que a vítima se desentendeu com a mãe da autora.
A filha, de 22 anos, vendo
a briga da mãe começou a
agredir fisicamente Pedro
Paulo com empurrões e
puxões de cabelo. Como
se não bastasse, o amásio
dela, de 27 anos, também
entrou na briga ajudando
a bater.
Diante das agressões, a
vítima caiu ao solo, todavia o casal continuou com

socos e chutes, causando a morte de
Pedro Paulo.
A autora
confessou
aos policiais
a autoria do
crime, relatando que
teve ajuda
do amásio
que fugiu do
local e que
provavelmente estaria
escondido na
casa de um
irmão. Entretanto, até o momento não
foi localizado.
No momento da prisão
da suspeita, esta mantinha em seus braços a
filha de oito meses que
foi deixada aos cuidados
do Conselho Tutelar . Por
ser cadeirante, a mãe da
autora não pode acompanhar a guarnição da PM
até a Delegacia de Plantão
em Muriaé. Ela ficou em
observação no Hospital

Divinense, sendo atendida
pelo médico plantonista.
A perícia esteve no local
constatando no corpo da
vítima afundamento de
caixa torácica caracterizando intensas agressões .
Diversos tufos de cabelos
da vitima estavam espalhados pela casa .
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e após liberado
para sepultamento.
Jornal O Campeão
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

Na Bahia
Uma pesquisadora do IBGE bate
à porta de um sitiozinho perdido no
interior.
- Essa terra dá mandioca?
- Não, senhora - responde o capiau.
- Dá batata?
- Também não, senhora!
- Dá feijão?
- Nunca deu!
- Arroz?
- De jeito nenhum!
- Milho?
- Nem brincando!
- Quer dizer que por aqui não adianta
plantar nada?
- Ah! Se plantar é diferente...

GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: Neste final de semana, em especial, há um
clima literal para encontrar soluções, dar prosseguimento e contornar possíveis problemas, se é que tudo isso exista em sua vida. Agora, também, o
olhar fica voltado à família e à valorização do lar. Parcerias à vista.
BENS E FINANÇAS: a carreira pode estar passando por instabilidade, mas
será apenas por um tempo, pois soluções estão a caminho e você vai tirar
proveito das oportunidades com Saturno dianteiro desde o dia 14. A carreira
profissional pede um novo olhar e aproveite para estudar, se preparar para
provas, entre outros.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Busque mais atenção em atividades que requeiram detalhamentos. Será necessário equilibrar as forças, por exemplo, do
bem-estar emocional com as atividades da carreira profissional. Esse equilíbrio é uma arte e você tem tudo para conseguir marcar pontos importantes.
BENS E FINANÇAS: se estiver no ramo privado ou se for a proprietária de
algum empreendimento, terá de se adaptar a uma nova atividade ou visão
de seu negócio. Mudanças inesperadas podem ocorrer. Se for empregada
ou servidora pública, procure agir com profissionalismo para evoluir esteja
onde estiver.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: Inicia um momento de grande possibilidade de
prosperar. Esse processo será diferenciado e individualizado. Os detalhes
devem ser observados e a ansiedade deve ser controlada, incluindo a fala e
as ações extemporâneas. Há sorte, determinação e incentivo no ar.
BENS E FINANÇAS: boas ideias e a tendência à prosperidade a partir do
dia 22 de agosto podem lhe ajudar bastante a encontrar saídas e solucionar
problemas de ordem financeira. Com Mercúrio retrógrado os dividendos vêm,
mas podem ser mais lentos. No geral, você está bem na foto.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Há uma lentidão que deve estar incomodando
diante de incertezas provenientes do lado profissional como do lado pessoal. Definições e expansão podem facilitar a vida, sobretudo desafogar o
coração. Acontece que a partir do dia 22 de agosto tudo se transformará,
inclusive suas atitudes.
BENS E FINANÇAS: a comunicação e a vontade de fazer e acontecer
podem interferir positivamente no campo do trabalho. A carreira tende à
expansão e será possível contabilizar num futuro próximo, bons dividendos.
A base do lar pode interferir no campo profissional.

sete erros

Catarata

LIBRA – de 23/9 a 22/10: Há um sentimento de maior responsabilidade e
necessidade de construir ou reforçar as bases. Até o sentimento de solidariedade, possivelmente ajudando entidades ou pessoas, em especial, estão
em pauta. O desenvolvimento nunca vem somente de um lado, mas a partir
de um todo cultural, psicológico e de afirmação do ser.
BENS E FINANÇAS: nesse período há responsabilidade para lidar com
as finanças e para dirimir possíveis dúvidas a respeito do assunto, mas
observe e leia as letrinhas de contratos e procure ajuda para interpretar, se
for o caso, termos jurídicos etc.

Dois caipiras se encontram.
- Cê tá sabenu que o Belarmino morreu? - Pergunta o
primeiro.
- Mai Morreu dú que homi?
- Catarata!
- Catarata !? Mai inté onde eu sei ,
catarata num mata!
- Mais é qui empurraram ele!

ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Agora com maior inclinação para o fechamento do mês, coincidentemente há incentivo para se conduzir dificuldades
ou para realizar trabalhos importantes. A solução para o cotidiano está na
sua mão, basta fazer. Limitações devem ser superadas.
BENS E FINANÇAS: soluções financeiras começam a aparecer e você tem
tudo para estabelecer novas metas financeiras a partir de oportunidades surgidas. A dica é usar os recursos de forma exemplar para não ter de remediar.

Amigo
Certo dia saíram para caçar dois amigos,
mas a mata era muito perigosa e apareceu
uma enorme onça. Então os dois como
foram pegos de surpresa não viram outra
saída a não ser correr; e correram muito
da onça; um deles era mais esperto e ao
correr começou a deixar os chinelos para
trás, quando o outro disse:
- Mais cumpadi! Ocê tá perdendo os
seus chinelos.
O outro disse:
- Não perdi, cumpadi! Eu tirei eles
para correr mais rápido.
O outro achando que não ia adiantar
muito tirar os chinelos disse:
- Mais cumpadi, o sinhô acha que
sem os chinelos vai correr mais que
essa onça?
Respondeu ele:
- Não, cumpadi! Não pretendo correr
mais que a onça, só pretendo correr
mais que o sinhô!

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: Se conseguir adequar interesses a sua autoestima, percebendo que pode realizar
e executar tarefas, por exemplo, com prazer e determinação, poderá colher bons frutos nos campos profissional
e pessoal. Momento também de planejar e reorganizar,
se for o caso, o cotidiano.
BENS E FINANÇAS: várias oportunidades estão na crista da onda. Você
pode ficar meio confusa, mas com a aproximação do Sol em Virgem, seu
poder analítico poderá ajudar bastante nesse exercício de reflexão.
TOURO – de 21/4 a 20/5: Maior positividade às taurinas, sobretudo agora
com o posicionamento de Vênus, Mercúrio e Plutão. Há um espírito de solidariedade e de alegria em poder ajudar familiares e valorizar pessoas de
sua intimidade. Observe com atenção os pagamentos de taxas e impostos.
BENS E FINANÇAS: transações financeiras de ordem geral podem comprometer o orçamento. Acontece que neste momento bastante promissor
você estará com um olhar mais crítico, sistemático e prático ao seu redor.
Há dinamismo e perseverança no que faz.

Mineiro
Um mineiro, estava prestes a morrer
quando, sente um ótimo cheiro. Manda
chamar o filho mais velho e pede:
- Fio, vai pega um pão de quejim pra
mim, vai...
Passado algum tempo, e lá esta o
filho de novo:
- Uai! Ocê, num troxe meu pão de
quejim, por que?
- Ara! A mãe mando dizê, que é pra
hora do funeral...

HORÓSCOPO

SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12: O sentimento de novidade, de realizações
e de fé mexe com o coração expansivo e lutador das sagitarianas. Reflexões
e guinadas em projetos ajudarão a repensar posicionamentos. O período
está excelente para realizar trabalhos com excelência e ter o reconhecimento
de quem precisa.
BENS E FINANÇAS: o período estará próspero até o dia 22 com a entrada
do Sol em Virgem, inclusive poderá com ajuda externa para questões mais
imediatistas nas finanças. Depois do dia 23 poderá encontrar dificuldades
no equilíbrio entre a carreira e os dividendos. Use sua sabedoria para
encontrar saídas.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: O período continua forte no calor das
emoções, nos pensamentos mais individuais e transformadores que podem
fazer a diferença. Há incentivo para realizar trabalhos e fazer a diferença.
Boas ideias podem surgir: não se esqueça de registrá-las para momentos
futuros.
BENS E FINANÇAS: os dividendos tendem a ficar bem até o dia 22 de
agosto. Depois desse dia, é melhor manter o equilíbrio com as pequenas
dificuldades para não descambar de vez para problemas maiores. O foco
deve ser a resolução de problemas e não as adjacências.

CURIOSIDADES
CAFÉ - Em 1727, Francisco de
Melo Palheta foi enviado à Guiana
Francesa para conseguir mudas de
café para serem plantadas no Brasil.
ANESTESIA - Em 1844 o dentista
americano Horácio Wells usou o chamado “gás hilariante”, cujo nome científico é anidrido nitroso, para diminuir
a dor causada pela retirada de dente
em seus pacientes, surgindo assim a
primeira forma de anestesia conhecida.

RIO DE JANEIRO - A baía do Rio
de Janeiro foi descoberta em 1º de
janeiro de 1501, por André Gonçalves.
ANHANGUERA - O Bandeirante
Bartolomeu Bueno da Silva era chamado de Anhanguera – “diabo velho”.
HAMBÚRGUER - O hambúrguer
chegou ao Brasil em 1904 pelos
imigrantes alemães. Primeiro foi
chamado de “hamburguer steak” e
era considerado um alimento rústico.

AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Dificuldades com as atividades profissionais,
talvez por não conseguir colocar em prática as ideias por interferência de
terceiros, podem te irritar. A grande alegria será em estabelecer ações para
conseguir resultados práticos a partir do dia 22 deste mês, sem estresses.
BENS E FINANÇAS: rendimentos, contratos, negócios e os resultados
tendem a aparecer um pouco mais lentamente a partir de agora. Observe
sempre os detalhes de cada contrato antes de assinar. Mais trabalho e mais
responsabilidades para evitar dificuldades.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Período de escolhas e opções importantes na
área profissional. Volta o interesse no cotidiano e nas relações com empregados ou com patrões. As relações pessoais ficam em evidência a partir de
segunda-feira e você poderá ser um diferencial na vida de outras pessoas.
BENS E FINANÇAS: as ações da carreira estão mais contundentes a partir
desta semana e poderão levantar o astral para outras ou novas possibilidades. O melhor é o pensamento expansionista que ajuda a abrir o leque de
oportunidades. Clima de compensação e de ganhos futuros.
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Por falta de confiança, Joelma
demite assessora pessoal
Joelma tem conquistado bastante sucesso na
nova fase profissional, agora como cantora solo,
mas ainda precisa resolver muito nos bastidores. E
seu desafio mais recente foi lidar com a assessora
pessoal, Gigi Sorriso.
Segundo o jornal "Extra", a cantora precisou demitir a profissional. Rumores indicam que ela contava detalhes da rotina da artista a
Ximbinha, ex-marido da loira e vocalista.
Além disso, como vingança, Gigi vazou diversas fotos inéditas
da famosa. No entanto, o material não deve comprometer o trabalho
que Joelma tem realizado.

Esposa de Marcos Mion revela câncer de
mama e faz desabafo ao lado do
apresentador, saiba mais!
Marcos Mion e sua esposa, Suzana Gullo, surpreenderam os seguidores e fãs na tarde do último sábado, dia 20, nas redes sociais,
quando compartilharam em um longo texto o drama vivido pela
família nos últimos seis meses. O apresentador do Legendários revelou que Suzana está enfrentando um câncer de mama, descoberto
por ele.
O desabafo de Suzana acontece no mesmo fim de semana em que
a morena completa 40 anos de idade. Domingo, dia 21, ela voltou
as redes sociais para celebrar o aniversário com uma foto para lá
de animada e escreveu: Aniversário da garota! E hoje completo 40
anos! Quem diria heim! Sempre tive medo dessa data, não queria
que chegasse nunca... Mas como a vida nos ensina tantas coisas,
hoje comemoro com muita alegria e felicidade meus 40 e agradeço
demais por todos os dias da minha vida! Beijos e um bom domingo
abençoado para vocês!

Indignada com revelação de Latino,
Mendigata esculhamba o cantor
Antes eles eram melhores amigos, mas agora o que tudo indica é
que a amizade entre o cantor Latino e Fernanda Lacerda, a Mendigata, está mesmo abalada.
De acordo o EGO, o artista
gravou uma 'homenagem' exibida
no aniversário da modelo em que
revela um namoro escondido dos
dois e conta que o vídeo íntimo vazado dela era pra ele.
O clima esquentou e a modelo ficou indignada com a revelação
sobre o relacionamento dos dois que até então era às escondidas.
Segundo Latino, Fernanda mandou mensagem para o celular dele
dizendo poucas e boas. A situação levou ao rompimento da relação
profissional da modelo com a empresária dela que incentivou Latino
a gravar o vídeo. "Fiz um depoimento para alegrá-la e por toda a
consideração e história que vivemos. Não imaginava tamanha revolta e ingratidão por eu ter falado a verdade sobre o nosso relacionamento, escondido da época. Até porque, hoje em dia, é fácil falar
porque não existe mais nada a não ser carinho. Isso não daria motivo
para ela brigar com a empresária, ao ponto até de separarem. Eu não
mandei ninguém vir buscar um depoimento meu e nem fui atrás para
fazer isso. Deixei bem claro para a empresária dela que se viessem
eu falaria toda a verdade, porque odeio mentiras", falou Latino.

Leonardo DiCaprio sofre
acidente de carro com a
namorada
Leonardo DiCaprio passou por um
susto daqueles no último sábado (20), durante um passeio de carro pelos Hamptons, área luxuosa de casas de
veraneio nas proximidades de Nova York, Estados Unidos.
O ator, que estava acompanhado da nova namorada, a modelo
Nina Agdal, se envolveu em um acidente de trânsito, segundo a revista "People". O casal estava em um veículo de amigos, um Mini
Cooper, e não sofreu ferimentos. A polícia foi acionada e ambulâncias chegaram ao local do acidente, mas apenas por precaução. Apesar do ocorrido, os pombinhos passam bem - o galã, inclusive, fez
questão de garantir que todos os envolvidos estivessem bem.

Após balada, Bolt é flagrado em momento
íntimo com brasileira
Depois de comemorar seu aniversário em uma boate da Barra da
Tijuca, no Rio, o velocista Usain Bolt teve um momento reservado

com uma brasileira na madrugada de domingo
(21). Segundo informações da coluna de Leo
Dias, do jornal O Dia, o nome da escolhida seria
Jady Duarte. O blog do jornalista publicou duas
fotografias em que o atleta posa ao lado da brasileira no que parece ser uma cama. O celular
da jovem teria permanecido desligado durante
todo o dia, diz a coluna. Polêmica De acordo
com o jornal Daily Mail, o velocista namora a
jamaicana Kasi Bennet, de 26 anos, desde 2014.
Eles teriam revelado o relacionamento na última sexta-feira (19).
Em entrevista ao jornal The Sun, a irmã do atleta, Christine Bolt-Hylton, 32, disse que havia "grande possibilidade de que os dois se
casassem" quando ele voltar da Olimpíada do Rio.

Ximbinha vai se casar com
pivô de sua separação
Depois do divórcio turbulento com Joelma, Ximbinha decidiu subir ao altar novamente. O guitarrista se casará com Karen
Kethlen Fernandes Silva, apontada como o
pivô de sua separação.
A cerimônia será realizada no condomínio em que o músico mora
em Belém, no Pará, onde ele morava com a ex-esposa, segundo o
blog da jornalista Fabíola Reipert.
A jovem já estava morando o apartamento desde junho. Pessoas
próximas ao casal afirmaram que Karen deu um ultimato para que
os dois oficializem a união.
Vale lembrar que Joelma citou o nome da moça em depoimento
judicial como amante do ex-marido. A cantora teria descoberto a
traição e dado um ponto final no casamento.

William Waack ameaçou não entrar no ar
após briga com Cris Dias, diz colunista
William Waack e Cris Dias se
desentenderam na quarta-feira (17),
durante o "Jornal da Globo", e o
aparente clima pesado repercutiu
na web. Não demorou muito para a
apresentadora do "Esporte Espetacular" usar o Instagram para abafar
o caso, postando um vídeo em que
aparece em clima de descontração
com o jornalista, que fez o mesmo
nas redes sociais. Mas, de acordo
com Fabíola Reipert, do "R7", o que se viu no ar foi resultado de
uma discussão que havia acontecido nos bastidores do telejornal.
Fontes da colunista disseram ainda que o âncora chegou a ameaçar
não entrar no ar.
Convencido a mudar de ideia, Waack apresentou o "Jornal da
Globo", mas as ironias e alfinetadas trocadas com Cris evidenciaram
que a relação não é das melhores. Segundo a colunista, o jornalista
não se conforma em ter que dividir a apresentação do telejornal com
a mulher de Thiago Rodrigues e que se incomoda porque ela corta as
suas falas. Os dois, inclusive, teriam sido chamados a atenção pela
direção da emissora. Em meio a toda essa polêmica, nesta quinta-feira (18), o âncora fez questão de dar "boa noite" para a colega de
trabalho.

Filha de Bebeto nega ser
pivô da separação de
Luana Piovani
O fim do casamento de Luana Piovani
pode ter nome e sobrenome. Rumores
dão conta de que Stephannie Oliveira, filha do ex-jogador Bebeto, teria sido pivô
da crise na relação da atriz com Pedro
Scooby. Por sua vez, a modelo nega ter
tido qualquer envolvimento com o surfista. “Então, eu não sei de onde surgiu isso, não é verdade", disse
ao jornal "Extra".
A gata ressaltou que é comprometida. Há dois anos, a morena
namora o jogador de futebol Leonardo Bonatini: "Todo mundo que
convive comigo e me acompanha no Snapchat sabe disso”.
Os rumores de um suposto envolvimento entre o casal surgiram
nas redes sociais. Desde que vazou a notícia da separação de Piovani, internautas apontam que a amiga de Bruna Marquezine seria
culpada pelo rompimento.
Uma seguidora do atleta chegou a afirmar que viu Scooby acompanhando a modelo ao culto de uma igreja evangélica.
“Inclusive, nem tenho estado no Brasil nesse último tempo por
conta da minha agenda de trabalhos e missões e por estar sempre
com ele [o namorado]. Por conta disso, nem tenho conseguido ir à
minha igreja direito”, garantiu a moça.
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Simony detona Record e diz que emissora
escondeu sua doença
A Record não tomou os cuidados necessários e deixou que uma
participante do reality “Power
Couple” participasse do programa
mesmo ela estando com infecção
urinária. A cantora Simony, que foi
uma das integrantes mais polêmicas do reality de casais, disse que,
após passar mal na final do reality
e ser atendida por bombeiros, ainda passou mal por quatro dias.
Em entrevista ao “TV Fama”, Simony afirmou que o seu médico
alegou que ela não poderia ter participado do “Power Couple”, uma
vez que ela não estava bem de saúde, já que estava com infecção urinária, de acordo com exames obrigatórios que ela fez antes de virar
uma das integrantes do programa da Record. Exames esses que ela
afirma que a emissora viu e não a avisou sobre a doença.
A ex-integrante do grupo musical “Balão Mágico” disse também
que o reality não acrescentou em nada em sua carreira e não serviu
para que o público a conhecesse melhor, uma vez que ela disse que
achou a edição tendenciosa e mostraram apenas o que queriam mostrar, para que o público visse a pessoa “da maneira que eles querem
que você veja”. Por fim, ela disse achar melhor que o programa seja
ao vivo e não todo previamente gravado, alegando que “uma coisa
editada é muito perigosa”.

Após ouro, Neymar discute e xinga
torcedores no Maracanã
A conquista do ouro inédito
no futebol não acalmou Neymar. Além de dizer a famosa
frase "Vão ter que me engolir", um vídeo revelado neste
domingo mostra o capitão da
seleção brasileira discutindo
com alguns torcedores após
o jogo contra a Alemanha, no
Maracanã.
A discussão teria acontecido com dois torcedores que, após um
lance na primeira etapa da decisão contra a Alemanha, teriam cobrado "raça" de Neymar.
Mais de uma hora depois do acontecido, com a disputa da prorrogação, pênaltis e até a cerimônia da entrega das medalhas, o jogador
reconheceu os torcedores na arquibancada e foi tirar satisfação.
Nesta segunda-feira, o técnico Tite anuncia sua primeira lista de
convocados para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de
2018, onde o Brasil ocupa a 6ª posição, após seis rodadas, com nove
pontos conquistados. Neymar pediu para não ser mais o capitão da
equipe.

Pedro Bial fica aliviado ao
se livrar do BBB
Quem trabalha com Pedro Bial na
Globo sabe muito bem que ele estava
cansado do Big Brother Brasil e queria respirar novos ares. Agora ele está aliviado, pois vivia reclamando nos bastidores e dando sinais de exaustão no ar.
Após 14 anos apresentando o reality show, deixará o comando do
programa e o passará para Tiago Leifert.
Bial vai ocupar o lugar do Programa do Jô a partir do ano que
vem, na Globo.
Quem queria a vaga do Jô era Marcelo Adnet, mas como o humorista ficou com a imagem arranhada por pular a cerca em público,
resolveram dar o horário para Bial que tem mais credibilidade.
Tiago Leifert deixará de fazer parte do programa É de Casa, aos
sábados.

Zeca Camargo finge que gosta de sertanejo
para abafar confusão com Cristiano Araújo
Em uma enquete na internet sobre quem os famosos gostariam de
ver no encerramento da Olimpíada, Zeca Camargo citou o nome da
cantora sertaneja Marilia Mendonça (e de seu Jorge).
Isso foi uma forma de tentar amenizar um pouco a rejeição que
ele ganhou do público depois de detonar Cristiano Araújo logo após
a morte do cantor sertanejo. Não gostar deste estilo musical, tudo
bem, é direito dele. Mas Zequinha disse que não entendia tanta comoção diante da morte do rapaz somente por não gostar da música
dele... Além de estar respondendo a um processo na Justiça, movido
pela família de Cristiano, Zeca Camargo atraiu a antipatia de outros
sertanejos que vivem recusando convite do programa É de Casa para
não dar de cara com o apresentador.
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Manhumirim instala 229ª Subsecção da OAB-MG

M

anhumirim passa a ter sua
própria subseção da OAB-MG
(Ordem dos Advogados do
Brasil), a partir de agora. Na tarde desta
segunda-feira, 15, foi realizada a sessão
solene de instalação da 229° subseção da
OAB/MG, juntamente com a cerimônia
de posse da diretoria da entidade, para
o triênio 2016-2018. O pedido para a
criação desta nova subseção foi aprovado
no último mês de Abril, e, nestes últimos
meses, ocorreram os preparativos para
a consolidação desta conquista para os
profissionais do Direito da região. A sede
está localizada na Avenida Teófilo Tostes,
235, no centro, bem próximo ao Fórum
– o que facilita ainda mais o acesso dos
advogados.
A concorrida solenidade contou com
a presença do Presidente da OAB/MG
(Ordem dos Advogados do Brasil), Dr.
Antônio Fabrício de Matos Gonçalves;
Presidente nomeado para a primeira diretoria da 229ª Subsecção da OAB-MG/

Manhumirim, Dr. Fernando Cézar Miranda, juntamente com os demais integrantes
da Mesa Diretora; Prefeita Darci Braga,
acompanhada dos Assessores Jurídicos
do Município, Dra. Raquel Gomes Moreira e Dr. Isac Pacheco; representantes
do Judiciário e Ministério Público, além
de profissionais e demais autoridades da
região. A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais também teve
representação nesta cerimônia inaugural.
O pedido para a criação da subsecção
da OAB-MG em Manhumirim havia sido
protocolado pela diretoria da 54ª Subseção
da OAB/MG (Manhuaçu) junto ao Conselho Seccional da OAB de Minas Gerais.
Com a aprovação, e, agora, com a efetiva
instalação, a 229ª Subsecção da OAB-MG
em Manhumirim atenderá, além dos advogados do município, os profissionais das
cidades de Alto Caparaó, Alto Jequitibá,
Durandé e Martins Soares.
(Thomaz Júnior/ Fotos: Danielle
Xavier – CAA-MG)

