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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Cici Magalhães
comemora vitória
e desabafa
PÁGs.
06 e 07

Confira os vereadores e
prefeitos eleitos em
toda a região
VEJA OS PREFEITOS
E VEREADORES ELEITOS
EM TODA A REGIÃO
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EDITORIAL

O recado das urnas

“O povo fala, reclama, mas é ouvido, nas eleições ele tem a
oportunidade de mudar, e nestas eleições quis dizer que não quer
mais governos mentirosos, arrogantes e corruptos”.
Analistas interpretam a eleição de João Dória Junior à Prefeitura de São Paulo, já no primeiro turno, com uma séria reflexão
do atual sistema político. Demonstra que o povo da maior cidade
do país, pela vontade de mudar, resolveu tomar as rédeas do
poder e deixou de ouvir aqueles que insistem falar em seu nome.
Bem analisado, o resultado paulistano é mais do que a simples
e carcomida luta entre esquerda e direita. O eleitor, que nem
sempre entende o que é ser de um lado ou do outro, e nem se
interessa por isso, preferiu depositar
sua esperança em propostas para a
Fale com a redação
contato@jm1.com.br solução dos problemas que vive.
A proposta de melhor gerir os
(33)3331-8409
recursos públicos para com eles se
prestar mais serviços, especialmente na Saúde e na Educação,
por certo teve um peso grande na decisão do voto. Da mesma
forma, que a promessa de que o novo governo não terá o malfadado loteamento de cargos em troca de votos parlamentares
ou de apoio de grupos de pressão.
E isso ocorreu de norte a sul e de leste a oeste, o desejo de
mudança foi expressado nos resultados de todo o país. Isso pode
significar que em 2018 poderemos ter um presidente eleito que
venha sem o carimbo dos grandes partidos, o grande número
de votos nulos, brancos e os que não foram votarem fica evidente o descontentamento do povo por este modelo nefasto de
apadrinhamento político.
Em Manhuaçu leste de Minas cidade polo, foi eleita Cici
Magalhães (PMDB) que fez uma campanha sem muito barulho,
sem carreatas, preferiu as caminhadas visitando todos os bairros
e distritos ouvindo as pessoas que moram em Manhuaçu e em
seu discurso na comemoração emocionada fez um desabafo.
"Há 16 anos, exatamente no dia 02 de outubro, eu estava
no hospital sentindo dores no nascimento da minha filha e os
nossos adversários soltavam foguetes em cima de mim. Eu
passei 16 anos, lutando, amadurecendo e pedindo a Deus que
me desse essa oportunidade para mostrar que eu não sou o que
ficaram falando de mim nesse tempo. Volto para a prefeitura
muito mais madura. Nós não temos direito de errar". A prefeita
eleita reafirmou sua disposição de fazer o melhor para a cidade
e disse que quer ouvir o povo. Os novos prefeitos e vereadores
terão de ouvir essa potente voz que vem do eleitorado, devem
se preparar para responder aos desafios dos novos tempos. Esquecer o nepotismo, amigos e cabos eleitorais – lógico que cada
gestor governa com os amigos e apoiadores, mas observando a
capacidade de cada um.
Há de se entender que a administração pública carece de
eficiência e possui poucos recursos diante das necessidades
colocadas à sua frente. O gestor público precisa encontrar meios
e formas de atender às demandas, e já está provado que do jeito
que se fez nos últimos tempos não é o mais indicado. As práticas
que nos levaram à crise têm de ser eliminadas definitivamente.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

Câmara dos Deputados
RBCOM_0299/2016

CARTA DOS LEITORES

JORNAL DAS MONTANHAS
Prezados(as) Senhores(as),
Com meus cumprimentos, comunico
que atendendo ao nosso pedido, o(a)
MINISTÉRIO DA SAÚDE autorizou
o Empenho da Emenda Individual nº
27650007, de minha autoria, indicada
para o(a) HOSPITAL CÉSAR LEITE
junto ao Orçamento Geral da União
2016, no valor de R$ 100.000,00 (cem
mil reais), conforme Nota de Empenho
nº 2016NE802516 anexa, emitida em
30/09/2016.
A Emenda em questão tem como objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
EM SAÚDE .
Na certeza de estar atuando decisivamente para o desenvolvimento do
Município de Manhuaçu, coloco-me à
disposição.
Atenciosamente,
RENZO BRAZ Deputado Federal - PP/MG

__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
03/10/16 18:57
USUARIO : JOSE APARECIDO
DATA EMISSAO : 30Set16
NUMERO : 2016NE802516
UG EMITENTE : 257001 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 22263081/0001-55 - HOSPITAL CESAR LEITE
TAXA:
OBSERVACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR
PI
VALOR
401091 2 125281 6100000000 445042
100.000,00
TIPO: GLOBAL
SISTEMA DE ORIGEM: PORTALCONV
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : NAO SE APLICA
AMPARO :
INCISO :
PROCESSO :
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : MG
MUNICIPIO BENEF. : 4787
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF: 836566
LANCADO POR : 03581874199 - CAIO
UG : 257001 30Set16 16:46
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Agora, quem pode mais chora menos
É assim que funciona nos municípios onde há uma grande rivalidade, em nossa região há algumas
cidades que como dizem por aí,
o bicho pega. Vamos citar duas
cidades São João do Manhuaçu e
Lajinha, onde para a maioria dos
eleitores não interessa os nomes
dos candidatos nem tão pouco,
as propostas, e sim o nome dos
bichos.
Em São João do Manhuaçu
existem dois grupos: o Jacaré 15
(PMDB) e o grupo Tucano 45,
(PSDB) não importa os partidos
ligados em cada grupo, os eleitores só levam a sério os dois
mascotes, ou seja, o Jacaré e o
Tucano e aí sobra criatividades, na campanha e na vitória.
As brigas são constantes durante a campanha e já aconteceu
até mortes por causa da política. Há oito anos São João do
Manhuaçu é governado pelo Tucano e nesta eleição de 2016
o Jacaré virou com Sérgio Camilo com 3. 768 contra 3.717
do candidato Lia do Carmindo Tucano 45, com apenas 51
votos de frente
Em Lajinha há muitos anos existem dois grupos, de um
lado o Jacaré que é o 45 (PSDB) e o outro grupo o Sapo que
é o 15, (PMDB), quando a lei proibiu a contratação de artistas
em comícios, em muitas localidades acabaram, porém em
Lajinha os dois grupos continuam fazendo comícios e é bem
concorridos basta marcar o dia e entorno de 6 mil pessoas
comparecem tanto de um
lado quanto do outro, e
a briga é para ver quem
apresenta o maior número
de pessoas, como não há
uma divulgação oficial fica
a briga nas redes sociais de
fotos comparando um grupo com o outro. Há muitas
irregularidades dos dois
lados, mas como ninguém
denuncia fica o dito pelo
não dito. Tanto em São
João como em Lajinha é
um grupo vigiando o outro,
na tentativa de pegar as irregularidades de compra de votos.
Há as famosas concentrações se um grupo faz uma concentração em uma localidade o grupo adversário reúne-se em
uma fazenda para um churrasco e retira todos os aliados da
localidade para que eles não fiquem tentados pelas propostas
do outro e vice-versa.
Na eleição de 2012 o Jacaré venceu o Sapo com 7.074, com
1.099 votos de frente e agora no dia 2 de outubro de 2016 o
Sapo vence com 6.640 contra 6.510 do Jacaré, com 130 votos
de frente. Lembrando que o PT na eleição passada apoiou o
Jacaré e nesta o partido apoiou o Sapo. Pode se dizer que o
PT nas duas eleições foi o fiel da balança.
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É uma questão de sabedoria

O brasileiro está aprendendo a votar

Em todas as competições
você faz uma escolha, um
ganha e outro perde, o
importante é você saber
lidar tanto com a vitória
e derrota, ficar lamentando, xingando, provocando
não vai resolver nada, a
mudança que queremos
deve começar a partir de
nós mesmos. Nos Estados
Unidos tem dois grandes
partidos, o Democrata e o
Republicano, mas ambos
trabalham em prol do bem
estar do país, assim deve ser nossa cidade, não é porque você
perdeu que irá boicotar o bom andamento do governo que
ganhou. Não será torcendo pelo quanto pior que iremos ajudar a nossa cidade. Você já imaginou o dia que os perdedores
também arregaçar as mangas e ajudar os vencedores, afinal
todos nós moramos na mesma cidade e a melhoria beneficiam
a todos, a vida só será melhor quando todos trabalham com
o mesmo objetivo. O melhor amigo não é seu parente que
está longe, e sim seu vizinho que está perto. Devemos cultivar o amor, o respeito e a fraternidade buscando a melhoria
coletiva. Que Deus abençoe as novas lideranças! Parabéns
a todos que venceram as eleições.

Candidatos de Renan Calheiros (PMDB) a prefeito
em Maceió e nos oito maiores municípios de Alagoas
foram derrotados. Ele até evitou os palanques, para não
“queimar” os aliados, mas foi inútil. Já no berço do PT
em São Bernardo do Campo, onde mora o ex-presidente
Lula. Uma pergunta no ABC.
Após não conseguir eleger nem mesmo o filho vereador
em São Bernardo, o ex-presidente Lula ainda se acha o
rei da cocada preta?

Prefeita eleita de Manhuaçu
Cici Magalhães
“Encerrando mais
uma etapa, quero
agradecer à Deus por
ter nos abençoado e a
cada pessoa que carinhosamente nos acolheu nessa campanha.
Estou muito tranquila
e feliz, tenho uma família maravilhosa que
apoia e cuida. Tenho
também os melhores
amigos, que se sacrificaram para estar
comigo, não mediram esforços e também acreditaram numa
mudança de verdade. Manhuaçu tem jeito! Apertou o 15 e
confirmou! Forte abraço! ” Cici Magalhães

Desempenho dos partidos nas câmaras
PT perde quase metade dos vereadores
PSDB................ 5.146................... 5.355..................... 4,1%
PP...................... 4.840................... 4.730....................-2,3%
PSD................... 4.570................... 4.623........................ 1,2
PDT................... 3.563................... 3.756........................ 5,4
PSB................... 3.484................... 3.625..................... 4,0%
PTB................... 3.484................... 3.042..................-12,7%

Dilma afundou o gênero:
Caiu o Nº de prefeitas
O governo desastroso de Dilma Rousseff (PT) não resultou
apenas em seu próprio impeachment e na derrota histórica do
PT, nas eleições de domingo (2): fez o Brasil retroceder ou ao
menos paralisar no processo de ocupação de cargos públicos
por mulheres: em 2008, foram eleitas 504 prefeitas, que
saltaram para 664 em 2012. Analistas atribuem ao “desastre
Dilma” a queda para apenas 637 mulheres eleitas em 2016.
Apenas 11,6% dos 5.506 municípios serão chefiados por
mulheres, apesar da “cota” que obriga partidos ao mínimo
de 30% de candidatas.
A maior representação feminina é no Rio Grande do Norte:
28,1% dos eleitos domingo são mulheres. O pior resultado é
capixaba: 5,4%. Claudio Humberto

Valadares: Câmara tem
renovação histórica
A Câmara Municipal terá 76% de renovação no próximo ano, com apenas 5 vereadores reeleitos, considerando
os 21 que iniciaram como titulares a 17ª Legislatura.
Posteriormente, em abril deste ano, 11 suplentes tomaram
posse porque os titulares da vagas foram afastados pela
Justiça Federal por envolvimento na Operação Mar de
Lama. Desses 11 suplentes, apenas 4 conseguiram se
reeleger. Então, com a atual composição da Câmara, somados os titulares e os vereadores suplentes empossados,
o percentual de renovação foi de 57%, ou seja, dos 21,
apenas 9 vão continuar na vereança.
A grande maioria dos eleitores que disseram sim à
mudança no Executivo municipal entenderam e, com os
votos nas urnas, decidiram que merecem ter 12 novos
representantes. Alguns são conhecidos no meio político,
mas a maioria é “novata” e vai ocupar, pela primeira vez,
uma vaga no Legislativo Municipal.

Músico Célio Ramos morre no estado
do Rio de Janeiro
Faleceu na terça-feira,
04/10, o músico Célio
Ramos, Celinho, de Manhuaçu, vítima de infarto, em Cabo Frio (RJ)
onde estava residindo e
fazia apresentações nos
bares e eventos.
Muito conhecido em
Manhuaçu, o músico era
bastante apreciado pelo
seu carisma e simpatia.
O corpo foi sendo velado na Igreja Assembléia de Deus
no morro da cabocla.
O sepultamento será no cemitério princesa Isabel em
Arraial do Cabo, nesta quarta-feira, 09:30.

Vereador preso é o mais votado em
cidade da região
O vereador eleito com o maior
número de votos em Ibatiba, no Sul
do Espírito Santo, está preso deste
o dia 6 de setembro, no Centro de
Detenção Provisória de Viana II, na
Grande Vitória. Carlos Alberto dos
Santos, o Beto da Saúde, é do PSD
e, mesmo na cadeia, acusado de improbidade administrativa e crimes de
corrupção, ele recebeu 999 votos nas
eleições deste domingo. Ele já era vereador, foi reeleito
e pode ser diplomado porque não é preso condenado.
O Ministério Público Estadual (MP-ES) disse que
Beto da Saúde é acusado de corrupção eleitoral visando
compra de votos, associação criminosa e peculato.
As investigações do MP-ES apontam que ele foi preso num processo em que é investigado por facilitar o
agendamento de consultas, exames, encaminhamento de
pacientes para cirurgia ou internação em troca de votos.
"A conduta criminosa se intensifica no período eleitoral, como comprovaram interceptações telefônicas
autorizadas pela Justiça durante a apuração", afirmou
o MP-ES.
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
"Se o primeiro não passar, será uma sinalização ruim para os demais”.

Michel Temer atendeu pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Será um “tema polêmico” de cada vez.

DEPUTADO GASTA À VONTADE E
GANHA ‘RESSARCIMENTO’
A crise financeira afeta os brasileiros, mas não chega aos
deputados federais. Entre janeiro e 15 de setembro, eles
foram ressarcidos em R$ 136,65 milhões de quaisquer
“despesas” que realizaram nesse período, de farras gastronômicas a mordomias em geral. Trata-se da Cota para
o Exercício da Atividade Parlamentar, o “cotão”. Em 2015,
R$ 203,57 milhões “ressarciram despesas” de suas excelências.
VERBA PRECIOSA
O dinheiro gasto pelos deputados federais no “cotão” seria
suficiente para construir 2 mil casas populares, padrão “Minha Casa, Minha Vida”.
SACO SEM FUNDO
O saco sem fundo chamado cotão não inclui o salário de
R$ 33,7 mil por mês de cada deputado federal, que em
breve passará a R$ 39 mil.
CAMPEÕES DE GASTOS
Só o deputado Rocha (PSDB-AC) foi reembolsado em R$
421 mil, Hiran Gonçalves (PP-RR) R$ 392 mil e Zeinaide Maia
(PR-RN), R$ 385 mil.
NA OUTRA CASA
Exatos 81 senadores já consumiram dos contribuintes
mais de R$ 12 milhões em “ressarcimento de despesas”,
somente este ano.
DIPLOMATAS COMEMORAM O FIM DA ‘BAIXARIA PT’
Diplomatas brasileiros comemoram, mundo afora, o fim da
baixaria que marcou as viagens internacionais dos governos do PT. As comitivas oficiais, de Lula ou de Dilma, tratavam os diplomatas como “criados”. E ainda deixavam para
trás problemas para as embaixadas resolverem, como
quando uma nora do ex-presidente Lula achou de meter
na mala ricas toalhas e lençóis do hotel. Pagos, depois,
pelo contribuinte, claro.
ELA NÃO GOSTA DELES
No exterior, a ex-presidente Dilma costumava humilhar
diplomatas, referindo-se a eles com ironia até diante de
próceres estrangeiros.
OVOS CAIPIRAS À MESA
Dilma usava diplomatas, como ocorreu em Londres e
Oslo, ordenando até que lhe fritassem ovos “caipiras”, que
sempre levava na bagagem.
LAMBUZANDO-SE NO MELADO
Em hotéis de luxo, era frequente membros das comitivas
presidenciais implicarem até com a mobília, exigindo sua
troca. Sempre aos gritos.
EX-TESTEMUNHA É PARA SEMPRE
Luciana, alagoana que vive na Itália, anunciou retorno ao
Brasil só para armar o maior barraco contra o banqueiro
Daniel Dantas. Ex-tradutora, ela foi testemunha contra a
TIM, em tribunal arbitral em Paris, na ação em que ele exige da empresa italiana indenização de 1 bilhão de euros.
JESUS DÁ VOTOS
Defensor dos direitos LGBT e com parlamentares gay, o
PSOL não resiste ao oportunismo: coligou-se em 695 candidaturas com PSDC, PSC e PRB, partidos ligados a igrejas que acusa de “homofóbicos”.
ESQUISITICE
Ex-chefe de gabinete de Antônio Palocci, Juscelino Dourado era tido como sujeito esquisito, no Ministério da Fazenda. Tinha o hábito de repreender quem o tratava de “Dr.
Juscelino”, assim, como todo mundo fala. Ele exigia que se

destacasse a primeira sílaba: “Jusssscelino”.
SAUDADE DAS REGALIAS
Os servidores da Câmara estão chateados com o reduzido
número de sessões de plenário, em setembro. Com isso, o
contracheque não será tão recheado sem as horas-extras.
BOCA LIVRE
O candidato Celso Russomanno (PRB) recebe R$ 33,7 mil
como deputado, mas ao consumir R$ 38 por uma salada e
R$ 49 por meia picanha, ele fez a Câmara pagar, na cota
de “atividade parlamentar”.
TRABALHO VOLUNTÁRIO
Voluntárias, como mulheres de ministros do Superior Tribunal Militar, sonham apresentar a primeira-dama Marcela
Temer o trabalho que realizam no Hospital Materno Infantil
de Brasília (HMIB), confeccionando e doando kits de enxoval a mães e bebês pobres.
FANTASMA NO SENADO
O MPF denunciou uma ex-servidora, Teresa Nunes de Barros Mendes, por haver acumulado por 25 anos os cargos
de analista do Senado e escrivã do Tribunal de Justiça do
Piauí. Terá de devolver uma fortuna.
ALÍVIO
Deputados agradeceram aos ministros pelo governo Temer
não ter enviado as propostas de reformas trabalhista e previdenciária. Dizem que seriam “alvo fácil” de petistas na
eleição municipal deste domingo.
PENSANDO BEM...
...o PT poderia aproveitar seu time de ilustres desocupados, presos em Curitiba, para montar o “governo paralelo”
anunciado por Lula.
PSOL SE ALIA A DEM E PSDB EM 165 CANDIDATURAS
Nascido de dissidência do PT, o PSOL se orgulha de ser
“de esquerda, socialista”, como diz a missão do partido,
mas para aumentar a chance de eleição de seus candidatos, colocou a ideologia de lado e se aliou a partidos
do lado oposto do espectro político. Apenas com o DEM,
ex-PFL, de ACM Neto e Ronaldo Caiado, e PSDB de Aécio
e Fernando Henrique Cardoso, o PSOL decidiu apoiar 165
candidaturas este ano.

jsfonseca@pibrj.org.br

Um amigo que é amigo
fala de Jesus!

Neste último trimestre de 2016 nossa igreja escolheu como
ênfase o tema Proclamação. Na vida cristã é esperado que o
crente proclame o Evangelho. Mesmo não sendo orador ou
evangelista, ele pode proclamar. As atitudes, por exemplo, são
uma forma de proclamar. Assim como testemunhar sobre como
o Evangelho ajuda a resolver as questões do cotidiano. Há quem
afirme que 90% das pessoas, que são levadas a frequentar uma
igreja por um amigo, lá permanecem. Convite é outra maneira
de proclamação pessoal.
Uma das formas mais eficazes do crente comum evangelizar
é fazer amizades autênticas e dar atenção a elas. A narrativa de
João 4.4-39 mostra como Jesus estabelece amizade com uma
mulher samaritana à beira de um poço, permitindo com isso
que ela e muitos samaritanos conhecessem a salvação em Cristo
Jesus. Dessa narrativa, aprendemos quatro pontos que podem
nos ajudar a proclamar o Evangelho através de amizades:
Esteja disponível. Dê prioridade para os outros (João 4.4-6).
Apesar de cansado, e com sede, Jesus se mostrou interessado
em falar com a mulher.
Estabeleça um ponto comum ou um contraste (João 4.7-9).
Jesus buscava água, e a mulher também. A sede era o ponto
comum entre ambos. O contraste é que ela possuía um utensílio
para pegar água, e ele, não. Tudo isso foi usado como motivo
para o diálogo.
Não discrimine; aceite as pessoas como são. Apesar de
culturalmente separados Jesus ignora a barreira e estabelece a
conversa com a samaritana.
Revele-se gradualmente (João 4.10). A conversa se inicia
com a sede e com a água do poço, passa pela vida familiar,
pela revelação de quem era Jesus e chega ao tema da salvação,
a Água da Vida.
Nosso desejo é que nesse trimestre possamos ser, como igreja
e individualmente, mais sensíveis à proclamação do Evangelho.
Se algo nos impede de fazer isso, vale tentar saber o porquê
e mudar. Proclamar deve ser mais uma questão de atitude do
que de planejamento. As oportunidades estão ao nosso alcance.
Amizade verdadeira nutre a vida espiritual. O que você tem
para proclamar? Faça amizades e cultive-as. Um amigo que é
amigo fala de Jesus!
Lincoln A. A. Oliveira
1º Vice Presidente da PIBRJ

BOM FILHO
A maior aliança do PSOL nas eleições deste ano é com
o partido que o originou: a coligação com o PT tem 1.123
candidaturas pelo País.
QUASE COMUNISTAS
Outros grandes aliados dos ‘psolistas’ são o PCdoB e o
PCB. São 830 e 705 candidaturas coligadas, respectivamente.
PSOL COM ‘GOLPISTAS’
O PSOL dá destaque à campanha “Fora, Temer” em todos
seus meios de comunicação, mas se uniu ao PMDB em 96
candidaturas.
UNHA E CARNE
O PSOL se coligou ao PPS, que fez forte oposição a Dilma
e foi grande defensor do impeachment, para apoiar 238
candidatos este ano.
HERANÇA DE DILMA: UMA BOLÍVIA
DE DESEMPREGADOS
O IBGE anunciou nesta sexta-feira (30) os números do desemprego no Brasil, em 2016: oficialmente são 12 milhões
de desempregados, equivalente à população da Bolívia.
Quando foi afastada do cargo em maio, a ex-presidente
Dilma Rousseff deixou ao sucessor Michel Temer o País
com a economia destroçada e 11,1 milhões de pessoas
sem empregos. Em apenas 4 meses, mais 800 mil ficaram
desempregados.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Programa de Preparação para a Reserva
reúne policiais militares no 11º Batalhão.

N

a manhã do dia 28 de setembro, foi realizada a abertura
do Programa de Preparação
para a Reserva (PPR) 2016, no auditório da 195ª Cia de Ensino e Treinamento, instalada no 11º Batalhão
da Polícia Militar em Manhuaçu.
O objetivo do programa é preparar

Policiais Militares que estão perto de
se aposentar para essa nova fase da
vida deles, a inatividade.
Nesta quarta-feira, o Reverendo
André Estaneck Portes, pastor auxiliar da 1ª Igreja Presbiteriana de
Manhuaçu, ministrou uma palestra
sobre qualidade de vida e trouxe

reflexões sobre vida saudável, convivio familiar, descanso e outros
assuntos pertinentes a esta fase que
os policiais integrantes do PPR estão
vivendo.
Em seguida, o Tenente Adilson Junior, chefe da Assessoria de Comunicação do 11º Batalhão, explicou

sobre os objetivos e a dinâmica do
programa que tem duração aproximada de um ano com reuniões mensais, sempre com atividades voltadas
para a reflexão sobre o bem-estar
fisico e emocional daqueles que
dedicaram tantos anos de suas vidas
ao serviço policial militar.

Produção de café cresce 15% em MG e retoma nível histórico

D

epois de quatro anos
de seca, a safra do café
surpreende em 2016.
Com um crescimento de 15%
em relação ao ano passado,
a produção mineira retomou
os patamares de 2012, antes
dos efeitos da crise hídrica,
que minguaram as lavouras.
Segundo a previsão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Estado será
responsável por 28,94 milhões
das 49,94 milhões de sacas do
país. “Historicamente, Minas
sempre foi o maior produtor,
mas neste ano vai chegar perto
dos 60% da produção nacional. Desde 2013, as lavouras
sofreram muito com a falta
de chuvas e ainda sentimos
um pouco o efeito da seca,
mas o impacto foi bem menos
agressivo e melhorou muito”,
explica a analista de agrone-

gócio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado
de Minas Gerais (Faemg), Ana
Carolina Gomes.
Altos e baixos. A especialista em café explica que
a preocupação agora é em
relação ao ano que vem. O
café alterna ciclos altos e
baixos, no fenômeno chamado
bienalidade. “É natural que o
ano que vem seja de menor
produção, pois pela própria
natureza da planta acontece
um enfraquecimento. Portanto, o planejamento do produtor vai ser essencial”, destaca
Ana Carolina.
O produtor Jefferson Salomão Fadallah colheu 1.055
sacas neste ano. “Em 2015
foram 855 sacas, agora foi
muito melhor do que o esperado. Certamente foi o melhor
resultado dos últimos quatro

anos. Agora temos que nos
preparar para o ano que vem,
devido ao estresse da lavoura
para a próxima safra. A alternativa é segurar os gastos e
cortar investimentos. Vamos
aproveitar bem a chuva e
trabalhar com adubação”,
ressalta.
Segundo ele, ainda é cedo
para prever preços. Entretanto, a expectativa é que, com a
oferta menor, os valores pagos
ao produtor possam subir.
Até 2015, o preço médio da
saca de café estava em torno
de R$ 450. Hoje está na faixa
de R$ 500. “O custo de produção aumenta constantemente.
A indústria acaba segurando
um pouco os repasses, mas
pelo menos alguma parte o
consumidor absorve”, explica.
Para o presidente das Comissões de Cafeicultura da

Faemg e da Confederação
da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), Breno Mesquita, além do planejamento e
gestão, os cafés diferenciados
são uma boa alternativa para
driblar o ciclo de baixa que
virá em 2017. “Uma grande
oportunidade é a produção de

cafés diferenciados, comercializados fora da lógica do café
commodity. O que era nicho
há alguns anos hoje virou
tendência, e o Brasil através
da diversificação que é marca
forte de sua cafeicultura, pode
e deve ocupar esse espaço no
cenário mundial”, destaca.
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Prefeita eleita de Manhuaç
Magalhães comemora vitória e

C

ici Magalhães comemora vitória em
Manhuaçu e desabafa
emocionada: "Há 16 anos,
exatamente no dia 02 de
outubro, eu estava no hospital sentindo dores no nascimento da minha filha e os
nossos adversários soltavam
foguetes em cima de mim.
Eu passei 16 anos, lutando,
amadurecendo e pedindo
a Deus que me desse essa
oportunidade para mostrar
que eu não sou o que ficaram
falando de mim nesse tempo.
Volto para a prefeitura muito
mais madura. Nós não temos
direito de errar".
O discurso de Cici Magalhães, ao ser eleita prefeita
de Manhuaçu na noite deste
domingo, foi marcado por
emoção e alegria. Acompanhada do esposo Alexandre
Leitão, dos filhos Luigi e
Luísa, do vice-prefeito eleito
Renato da Banca e do deputado João Magalhães, ela foi
carregada pela praça Cinco
de Novembro até a estátua
do Bandeirante.
Cici Magalhães foi eleita
prefeita de Manhuaçu com
14.345 votos, o que corresponde a 41,70% da votação.
Em seu discurso, a prefeita
eleita disse que foi injustiçada e humilhada nesses anos
todos. "Fizeram boletins
para me criticar, tentaram
me desanimar, mas eu não
desisti do meu povo de Manhuaçu, porque tenho amor
por Manhuaçu. Eu não sou
ficha suja, nunca fui, apenas
tentaram me transformar em
uma pessoa que eu não era.
Eu não vou levar ódio no coração, não vou levar mágoa,
absolutamente, isso tudo fica
para trás, mas isso vai me
fazer ser uma prefeita ainda
muito melhor", afirmou.
Ao discursar, ela também
lembrou que foi uma campanha em que tudo foi planejado diferente, sem muito barulho e com muita humildade.
"A população está cansada
de foguetes, carreatas. Nós
colocamos o pé na estrada
e fomos aos bairros e comunidades. Percorremos todo
o município e foi a melhor
forma de conhecer os problemas do povo. Vimos de perto
o que a nossa população está
precisando".
Cici Magalhães admitiu
que sabia que seria uma
eleição muito disputada, já
que havia cinco candidatos
muito conhecidos na cidade
e enfrentava um prefeito que
queria a reeleição e tinha a
máquina administrativa a

seu favor.
AGRADECIMENTO:
Em seu agradecimento, ela
prometeu honrar cada voto:
"Agradeço primeiramente a Deus, ao meu marido
Alexandre Leitão, aos meus
filhos, enfim todos os meus
familiares, ao meu vice-prefeito Renato da Banca,
aos 130 candidatos a vereador, aos dez partidos que
nos apoiaram e ao meu irmão
deputado João Magalhães,
que esteve conosco em toda
essa caminhada. A presença
dele foi fundamental importância".
De uma forma especial,
Cici também prestou uma
homenagem ao ex-prefeito
Eduardo Xavier. "É um saudoso amigo que sofreu mais
do que eu, em 2012, quando
perdi a eleição. Quero aqui
lembrar a memória dele. O
ex-prefeito Eduardo Xavier,
dois dias antes do acidente
em que ele morreu, tinha me
visitado e falava comigo que
o sonho dele era me ver no
cargo de prefeita. Eu dedico
também essa conquista à
memória do Eduardo e aos
familiares dele".
PROJETOS: Cici Magalhães pontuou ainda que seu
compromisso de campanha
é ouvir as pessoas para governar, implantando uma
gestão moderna, eficiente e,
principalmente, participativa
em Manhuaçu.
"Eu assumi um compromisso primeiro com Deus de
olhar pelas pessoas necessitadas dessa cidade. Vamos
governar com muita humildade, de portas abertas, com
total transparência", pontuou.
Ela ainda explicou que
sabe que enfrentará grandes
desafios à frente da prefeitura
e irá buscar recursos, emendas de deputados e apoio dos
Governos Estadual e Federal.
RENATO DA BANCA:
O vice-prefeito eleito Renato
da Banca também concedeu
entrevista e falou sobre a
campanha vitoriosa encerrada neste domingo. Ele
lembrou o apoio fundamental
de sua esposa Elaine e de sua
família, agradeceu o carinho
recebido nas caminhadas
durante o período eleitoral e
garantiu que Manhuaçu vai
iniciar uma nova fase de sua
história.
"Nossa cidade vai mudar.
Nossa caminhada foi à pé,
sem dar um litro de gasolina,
sem carreatas. Nós mudamos
a história de Manhuaçu. As
falácias morreram com eles.
Hoje existe uma prefeita

que vai honrar as mulheres
no poder, que tem uma família digna, tem um esposo
dedicado, um irmão que já
faz muito por Manhuaçu e
não vai deixar por menos e
temos grandes companheiros que estão ao nosso lado.
Obrigado por essa confiança.
Nós vamos fazer muito para
compensar todo apoio que
tivemos", discursou.
JOÃO MAGALHÃES:
Deputado estadual majoritário em Manhuaçu, João
Magalhães, participou ativamente da campanha vitoriosa
de Cici Magalhães e Renato
da Banca. Neste domingo,
durante a comemoração do
resultado da eleição, ele reiterou o apoio aos projetos da
futura administração.
"Fizemos uma campanha
com custo baixo, sem atacar
ninguém. Cortamos as carreatas, comícios e fizemos
questão de fazer caminhadas e
conhecer cada bairro e distrito
de Manhuaçu. Eu participei
ativamente e conheci cada
canto do nosso município. Eu
conheci as dificuldades que é
governar Manhuaçu", afirmou
o deputado.
João Magalhães disse que
o lema do governo de Cici
e Renato será realmente a
participação popular. "Deus
nos deu dois ouvidos para
justamente ouvirmos mais
e falarmos menos. Iremos
programar reuniões com as
comunidades, ouvir as prioridades. Tem bairro que precisa de um médico, tem distrito
de precisa de um calçamento.
São necessidades básicas.
Sabemos que é impossível
atender a todos os anseios
e tudo aquilo que a gente
gostaria de fazer. No entanto,
iremos nos empenhar para
atender ao máximo no médio
e curto prazo pelo menos
amenizar as dificuldades".
APOIO: Segundo o deputado, nesta segunda, Cici
Magalhães recebeu telefonema do Governador Fernando
Pimentel parabenizando a
ela e o Renato da Banca pela
vitória e se colocando à disposição de Manhuaçu. "Em
Brasília, tenho conhecimento
e atuei ao lado do Presidente
Michel Temer, enquanto ele
era deputado federal, bem
como vários ministros, e
temos condições de destinar
recursos para a cidade. Nós
sabemos que grande parte
dos recursos são concentrados na esfera federal e vamos
nos empenhar, desde agora,
para destinar verbas para
Manhuaçu".
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resultado eleições 2016 vereadores - Manhuaçu
CANDIDATO........................................................................ NÚMERO..... PARTIDO.....VOTOS

% DOS
VOTOS
VÁLIDOS

ELEITO
1...... JORGE DO IBERIA.........................................10262.
......PRB......... 1.511........3,63%
2...... PAULO ALTINO NENEM.................................22222.
......PR........... 1.286........3,09%
ELEITO
3...... ELENILTON MARTINS....................................13610.
......PT............ 1.141........2,74%
ELEITO
4...... CABO FERREIRA...........................................11190.......PP.
........... 1.139........2,74%
ELEITO
5...... JOSE EUGENIO..............................................15000.
.
.....PMDB...... 1.077........2,59%
ELEITO
6...... JUAREZ ELOI.................................................10023.
......PRB......... 1.072........2,57%
ELEITO
7...... VANTIUL MARTINS........................................15650.
......PMDB...... 1.009........2,42%
ELEITO
8...... JUNINHO LINHARES......................................15345.
......PMDB......... 986........2,37%
ELEITO
9...... JANIO DO CATINGA........................................15555.......PMDB......... 951........2,28%
10.... ZÉ RULINHA...................................................11620.
......PP............... 681........1,64%
ELEITO
11..... GILSON CESAR (GILSINHO).........................27777.
......PSDC......... 636........1,53%
ELEITO
12.... ROGEIRINHO..................................................22345.
......PR.............. 631........1,52%
ELEITO
13.... CLEBER DA MATINHA...................................31456.
......PHS............ 618........1,48%
ELEITO
ELEITO
14.... ADALTO DO SINTRACOM.............................77123.
......SD.............. 602........1,45%
15.... HERALDO........................................................15100.......PMDB......... 594........1,43%
16.... CABO ANIZIO..................................................12345.......PDT............ 590........1,42%
17.... GIOVANNI PROFESSOR................................90200.
......PROS......... 557........1,34%
ELEITO
18.... ALLAN DO ALAOR..........................................90000.......PROS......... 553........1,33%
19.... HELIO FERREIRA...........................................22555.......PR.............. 540..........1,3%
20.... TETÉ................................................................90123.......PROS......... 538........1,29%
21.... ADMINISTRADOR RODRIGO........................27345.
......PSDC......... 533........1,28%
ELEITO
22.... MIRIA DENTISTA.............................................13123.......PT............... 494........1,19%
23.... ADENILZA........................................................27123.......PSDC......... 480........1,15%
24.... BERENICE DO CARLOS TUR........................31222.
......PHS............ 477........1,15%
ELEITO
25.... FERNANDO DO FORUM................................15112.......PMDB......... 460..........1,1%
26.... S J DE MORAES.............................................31007.......PHS............ 441........1,06%
27.... APONISIA PROFESSORA..............................27444.......PSDC......... 433........1,04%
28.... TONY MIX........................................................55123.
......PSD............ 430........1,03%
ELEITO
29.... DINEIZIN DA MATINHA...................................77000.......SD.............. 407........0,98%
30.... CHICO DO JUQUINHA....................................13613.......PT............... 393........0,94%
31.... ALCEMIR FOTOGRAFO.................................31455.......PHS............ 388........0,93%
32.... CARLOS CLEMENTE......................................77321.......SD.............. 366........0,88%
33.... PEDRO DA AMBULÂNCIA..............................27027.......PSDC......... 355........0,85%
34.... NILTON DE CRISTO........................................31225.......PHS............ 350........0,84%
35.... SARGENTO CLEBER MARCILIO...................12193.......PDT............ 345........0,83%
36.... NELSON DA AMBULANCIA............................77234.......SD.............. 307........0,74%
37.... DILSON DUTRA...............................................55222.......PSD............ 284........0,68%
38.... KELSON SANTOS...........................................65123.......PC do B...... 283........0,68%
39.... KLAYRTON DE SOUZA...................................45555.......PSDB.......... 279........0,67%
40.... JOÃO DORNELAS...........................................13456.......PT............... 275........0,66%
41.... ED BLOCOS....................................................22810.......PR.............. 272........0,65%
42.... BAIANO DA PONTE DA ALDEIA.....................11345.......PP............... 267........0,64%
43.... FABRICIO SOUZA SANTOS...........................55007.......PSD............ 256........0,61%
44.... JAIMINHO........................................................77456.......SD.............. 252........0,61%
45.... DIONISIO.........................................................77333.......SD.............. 249..........0,6%
46.... ALDERLUCIO (DEDÉ).....................................22200.......PR.............. 244........0,59%
47.... PAULINHO DA PETRINA.................................31231.......PHS............ 244........0,59%
48.... PIRATA.............................................................90100.......PROS......... 238........0,57%
49.... BATISTA DA FARMACIA..................................31321.......PHS............ 234........0,56%
50.... DANGELO MOVEIS USADOS........................11567.......PP............... 232........0,56%
51.... CRISTIANO DO BAIRRO SANTANA...............90190.......PROS......... 214........0,51%
52.... DOUTOR WELLINGTON.................................22777.......PR.............. 214........0,51%
53.... PAULINO ROXINHO........................................77111.......SD.............. 211........0,51%
54.... DANY BOY.......................................................27028.......PSDC......... 210..........0,5%
55.... ETEVALDO DUTRA.........................................65000.......PC do B...... 208..........0,5%
56.... ODÉCIO LUCIANO CALEGAR........................20123.......PSC............ 201........0,48%
57.... CRISTINA LOBATO.........................................27222.......PSDC......... 198........0,48%
58.... CELINHO AGAPTO.........................................20456.......PSC............ 197........0,47%
59.... ROGERIO PEREIRA........................................55331.......PSD............ 197........0,47%
60.... RENATO DA ITAMAQUINAS...........................22500.......PR.............. 181........0,43%
61.... MARILENE - TIA DA ESCOLA.........................90222.......PROS......... 179........0,43%
62.... HELTON ARCANJO.........................................55567.......PSD............ 174........0,42%
63.... SENISI ROCHA................................................12123.......PDT............ 174........0,42%
64.... ROBSON LACERDA........................................31500.......PHS............ 170........0,41%
65.... GERSON BAIA................................................22000.......PR.............. 168..........0,4%
66.... NEUZA DO MINEIRÃO....................................11580.......PP............... 164........0,39%
67.... WILLIAN DO SALAO.......................................90789.......PROS......... 158........0,38%
68.... PROFESSORA REGINA XAVIER....................65555.......PC do B...... 155........0,37%
69.... FERNANDO CHAVES TEIXEIRA....................31444.......PHS............ 154........0,37%
70.... BRANCO DO AÇOUGUE................................31200.......PHS............ 152........0,37%
71.... OSMARINO......................................................77222.......SD.............. 149........0,36%
72.... AFONSO PEZÃO.............................................13680.......PT............... 147........0,35%
73.... ATAIDES..........................................................15500.......PMDB......... 146........0,35%
74.... ELI DE ABREU................................................11234.......PP............... 143........0,34%
75.... ROSA MARTA..................................................55262.......PSD............ 143........0,34%
76.... GENTIL PAZELI...............................................25620.......DEM........... 142........0,34%
77.... AILTON............................................................22333.......PR.............. 132........0,32%
78.... IVONETE SENA...............................................20331.......PSC............ 128........0,31%
79.... JUAREZ MAROLO...........................................13000.......PT............... 126..........0,3%
80.... ANA PAULA......................................................12344.......PDT............ 119........0,29%
81.... JOSEMAR FUNC APAE...................................31333.......PHS............ 117........0,28%
82.... SEBASTIAO LOPES........................................12444.......PDT............ 117........0,28%
83.... SANDRO DA HONDA......................................55333.......PSD............ 114........0,27%
84.... SILVIO DA PAMONHA.....................................11555.......PP............... 113........0,27%
85.... CEARÁ.............................................................11120.......PP............... 112........0,27%
86.... GERALDO BAIA..............................................11789.......PP............... 112........0,27%
87.... SUNA...............................................................11222.......PP............... 112........0,27%
88.... LUCIA MACHADO...........................................55554.......PSD............ 109........0,26%
89.... KARINA DO LABORATORIO...........................31678.......PHS............ 107........0,26%
90.... TATU................................................................15122.......PMDB......... 106........0,25%
91.... GRAÇA CIPRIANO..........................................13789.......PT............... 105........0,25%
92.... GAROTINHO...................................................55055.......PSD............ 103........0,25%
93.... PAULO GARCIA...............................................77032.......SD.............. 100........0,24%
94.... SIDNEY DA SANTA CLARA.............................31700.......PHS............ 100........0,24%
95.... MARCIO DA GLORINHA.................................11333.......PP................. 97........0,23%
96.... CIRO................................................................20333.......PSC.............. 96........0,23%
97.... GODO..............................................................31234.......PHS.............. 96........0,23%
98.... CAMILO...........................................................90173.......PROS........... 92........0,22%
99.... DANILO BONIFACIO.......................................45123.......PSDB............ 92........0,22%
100.. SHIRLEY MIRANDA TEIXEIRA.......................31031.......PHS.............. 90........0,22%
101.. JOSE PEDRO MUNIZ......................................90223.......PROS........... 88........0,21%
102.. GIDEON DO PAXA..........................................31777.......PHS.............. 87........0,21%
103.. INGRID DO SINDICATO..................................31789.......PHS.............. 87........0,21%
104.. NILSON DANGELO.........................................55777.......PSD.............. 87........0,21%
105.. ANDERSON SÉRGIO DE MELO.....................20000.......PSC.............. 85..........0,2%
106.. HEB MARIA......................................................11123.......PP................. 85..........0,2%
107.. JOAO PAULO..................................................22630.......PR................ 85..........0,2%
108.. ALISSON DO SILVERIO..................................12100.......PDT.............. 84..........0,2%
109.. JAJÁ.................................................................31111.......PHS.............. 83..........0,2%
110... VADIN..............................................................77789.......SD................ 82..........0,2%
111... VALTAIR TORNEIRO.......................................65007.......PC do B........ 82..........0,2%
112... RONALDO DO YOUTUB.................................27111.......PSDC........... 81........0,19%

CANDIDATO........................................................................ NÚMERO..... PARTIDO.....VOTOS

% DOS
VOTOS
VÁLIDOS

113... BATISTA DO PULA-PULA................................12000.......PDT.............. 80........0,19%
114... RENILSON TIO RE..........................................65015.......PC do B........ 77........0,18%
115... JUNINHO TOTÓ..............................................22680.......PR................ 73........0,18%
116... SERGIO BREDER...........................................11101.......PP................. 73........0,18%
117... JOSE ADEVENIL.............................................31123.......PHS.............. 71........0,17%
118... FABIM CALDEIRA...........................................12223.......PDT.............. 70........0,17%
119... JUCIMAR COFRIN..........................................77077.......SD................ 70........0,17%
120.. GERALDINHO ENFERMEIRO........................77444.......SD................ 69........0,17%
121.. LUIS PAULO DO TAXI.....................................65065.......PC do B........ 69........0,17%
122.. VASCAO..........................................................22650.......PR................ 69........0,17%
123.. ALESSANDRO CARATINGA...........................90936.......PROS........... 67........0,16%
124.. DRA IRENE......................................................31800.......PHS.............. 66........0,16%
125.. LEANDRO PADEIRO.......................................11112.......PP................. 66........0,16%
126.. CARLIM RATINHO...........................................20999.......PSC.............. 65........0,16%
127.. CEDINAIDE......................................................22133.......PR................ 65........0,16%
128.. ELIANE............................................................15230.......PMDB........... 65........0,16%
129.. SINVAL JUNIOR..............................................12333.......PDT.............. 64........0,15%
130.. IRINEU RODRIGUES......................................14123.......PTB.............. 61........0,15%
131.. ABEL GOMES..................................................31355.......PHS.............. 59........0,14%
132.. GODOY............................................................90456.......PROS........... 58........0,14%
133.. CHEILA DA PETRINA......................................11177.......PP................. 57........0,14%
134.. BIANOR BARRERITO.....................................51222.......PEN.............. 56........0,13%
135.. ROMNEY DA IMOBILIARIA.............................12222.......PDT.............. 55........0,13%
136.. CARLINHO PURI.............................................25777.......DEM............. 54........0,13%
137.. SILVERIO DUTRA............................................15190.......PMDB........... 53........0,13%
138.. VALERIA DINIZ (VAL)......................................27555.......PSDC........... 53........0,13%
139.. XORORO DESPACHANTE.............................90444.......PROS........... 52........0,12%
140.. JAQUELINE DO CONSELHO..........................31221.......PHS.............. 50........0,12%
141.. ANDRÉIA GARI................................................20113.......PSC.............. 49........0,12%
142.. LEILIANE FILGUEIRAS...................................12789.......PDT.............. 49........0,12%
143.. MÁRCIO SILVA................................................20020.......PSC.............. 49........0,12%
144.. MEIRE BAIA.....................................................15611.......PMDB........... 49........0,12%
145.. NICOLINA........................................................22013.......PR................ 49........0,12%
146.. RENATO..........................................................90345.......PROS........... 49........0,12%
147.. RAFAEL SILVÉRIO..........................................20115.......PSC.............. 48........0,12%
148.. JOSE FERREIRA.............................................22110.......PR................ 46........ 0,11%
149.. ROSELI DO SUS.............................................40111.......PSB.............. 45........ 0,11%
150.. NET DETETIVE...............................................15456.......PMDB........... 44........ 0,11%
151.. PASTOR AGENEZIO.......................................90777.......PROS........... 44........ 0,11%
152.. MILODONHA....................................................20520.......PSC.............. 43..........0,1%
153.. APARECIDA DO FLAVIO.................................15300.......PMDB........... 42..........0,1%
154.. NEM DA LOJINHA...........................................77633.......SD................ 42..........0,1%
155.. ZE LUCIO DA ANTENA...................................27000.......PSDC........... 40..........0,1%
156.. MARCELO ENFERMEIRO..............................65262.......PC do B........ 39........0,09%
157.. ELIZABETE VIEIRA.........................................31555.......PHS.............. 38........0,09%
158.. FERNANDO TIÚ..............................................51223.......PEN.............. 38........0,09%
159.. SARGENTO GERALDO ADAO.......................12800.......PDT.............. 38........0,09%
160.. ANA CAROLINA...............................................90890.......PROS........... 35........0,08%
161.. LUCIENE DO PAXA.........................................31168.......PHS.............. 34........0,08%
162.. SANDRA BRAGA.............................................20455.......PSC.............. 33........0,08%
163.. CARMÉLIO......................................................20777.......PSC.............. 32........0,08%
164.. RONALDO MARCENEIRO..............................77555.......SD................ 32........0,08%
165.. GERALDINHO PINTOR...................................27333.......PSDC........... 30........0,07%
166.. ZÉ LABA..........................................................20196.......PSC.............. 30........0,07%
167.. DIVA ABREU....................................................90333.......PROS........... 29........0,07%
168.. PEDRO CEBOLA.............................................15567.......PMDB........... 29........0,07%
169.. CÁDIA SILVA....................................................20888.......PSC.............. 27........0,06%
170.. SUELY DO EM VIDA........................................40222.......PSB.............. 27........0,06%
171.. WALDIR DO PICOLÉ.......................................13333.......PT................. 26........0,06%
172.. GERALDO PEDREIRO....................................40555.......PSB.............. 25........0,06%
173.. ISAC MACIEL..................................................20407.......PSC.............. 25........0,06%
174.. MARIA IMACULADA........................................77888.......SD................ 23........0,06%
175.. ADILSON DIAS ( GIL GOMES).......................15120.......PMDB........... 22........0,05%
176.. CLAUDINEI......................................................15152.......PMDB........... 22........0,05%
177.. PELE DO TAXI.................................................40777.......PSB.............. 22........0,05%
178.. MADRUGA.......................................................20200.......PSC.............. 21........0,05%
179.. LUARA.............................................................65444.......PC do B........ 20........0,05%
180.. MILTON ( PEZÃO)...........................................15262.......PMDB........... 20........0,05%
181.. ADEMAR FLORENZANO................................90888.......PROS........... 17........0,04%
182.. VALDECIR( BANDOLA)...................................27666.......PSDC........... 16........0,04%
183.. JOSUÉ FREITAS.............................................20111.......PSC.............. 15........0,04%
184.. JYADY JACKELYN..........................................65222.......PC do B........ 14........0,03%
185.. MADRUGA DO AMACIANTE...........................65246.......PC do B........ 14........0,03%
186.. ALICE DOMINGOS ALVES..............................20444.......PSC.............. 13........0,03%
187.. MARCILIA APARECIDA...................................31000.......PHS.............. 12........0,03%
188.. MARILIA DE DOM CORREA...........................22380.......PR................ 12........0,03%
189.. MARTA AGUIAR..............................................15110.......PMDB........... 11........0,03%
190.. DIOCELIO (DIDI).............................................22130.......PR.................. 9........0,02%
191.. EDUARDO MORAES.......................................40444.......PSB................ 9........0,02%
192.. FERNANDA......................................................15015.......PMDB............. 9........0,02%
193.. SILVANA PADEIRA..........................................12456.......PDT................ 9........0,02%
194.. VANESSA PAULA............................................22670.......PR.................. 9........0,02%
195.. ELIKA CMILO...................................................31038.......PHS................ 8........0,02%
196.. PAULO BARBOSA DE ANDRADE...................20222.......PSC................ 8........0,02%
197.. ZE GOELA / TRAIRINHA.................................31699.......PHS................ 8........0,02%
198.. LUCIA MARIA..................................................10013.......PRB................ 7........0,02%
199.. ALCINA MARTINS...........................................40888.......PSB................ 5........0,01%
200.. CELEIDA..........................................................13650.......PT................... 5........0,01%
201.. EURICO...........................................................15350.......PMDB............. 5........0,01%
202.. ANTONIA MARIA DE CERQUEIRA.................55999.......PSD................ 4........0,01%
203.. ELZONIDE SOUZA..........................................77999.......SD.................. 4........0,01%
204.. MARILANDES DE SA......................................77777.......SD.................. 4........0,01%
205.. MICHELE.........................................................10123.......PRB................ 3........0,01%
206.. ELIANE DE SOUSA.........................................77544.......SD.................. 2.............0%
207.. INGRID MANSUR............................................12555.......PDT................ 2.............0%
208.. IRACEMA BATISTA..........................................12111.......PDT................ 2.............0%
209.. NEUZA MIRANDA............................................22522.......PR.................. 2.............0%
210.. ADRIANA MELO..............................................20023.......PSC................ 1.............0%
211... ANA LUCIA......................................................77007.......SD.................. 1.............0%
212.. CHIQUINHO DO BRAS...................................10234.......PRB................ 1.............0%
213.. CINTIA SOUZA................................................77331.......SD.................. 1.............0%
214.. PATRICIA SILVA RODRIGUES........................77258.......SD.................. 1.............0%
215.. VICENCIA COURA...........................................40999.......PSB................ 1.............0%
216.. GRAZI..............................................................10345.......PRB................ 0.............0%
217.. NEREU DO CARMO........................................20223.......PSC................ 0.............0%
218.. SEBASTIAO BRANDAO..................................12642.......PDT................ 0.............0%
219.. SILVANIR.........................................................22456.......PR.................. 0.............0%
220.. TAIS RIBEIRO..................................................77071.......SD.................. 0.............0%
221.. TISTA DO BADROCA......................................15999.......PMDB............. 0.............0%
222.. VICTORIA DE RESENDE................................20001.......PSC................ 0.............0%
223.. VIVIANE ZEFERINO........................................22128.......PR.................. 0.............0%
224.. ZE DO PIROCA................................................22800.......PR.................. 0.............0%
225.. ZECA DO ORONIDIO......................................77602.......SD.................. 0.............0%
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Confira os vereadores e prefeitos eleitos em toda a região

VEJA OS PREFEITOS E VEREADORES
ELEITOS EM TODA A REGIÃO

MANHUMIRIM
Com 5.512 votos, o professor Luciano Machado e seu
vice Betão foram eleitos para o mandato 2017-2020
com 44,59% dos votos.
Ronaldo Lopes ficou em segundo com 5.354 votos e
Júlio Albuquerque com 1.496 votos.
VEREADORES ELEITOS
Serginho Borel............................ 11,49%.......... 1.457
Juninho Marrequinho..................... 3,57%............ 452
Xandinho ...................................... 2,97% ............ 377
Ana Paula Bastos Destro ............. 2,52% ............ 319
Roberto Bob PTB ......................... 2,44% ............ 309
Dede Motoboy PTB ...................... 2,11% ............ 268
Elaine da Loja DEM ...................... 2,05% ............ 260
Frederico Franco PP .................... 1,92% ............ 243
Benisio Enfermeiro PT .................. 1,91% ............ 242
Jesus Aguiar PV ........................... 1,66% ............ 210
Joao da Casa Franco PDT ........... 1,13% ............ 143
MARTINS SOARES

56,07 % - Fernando Almeida de Andrade PSDB - 3.210
votos ELEITO
43,93 % - Ademir Conrado PMDB - 2.515 votos
VEREADORES ELEITOS
Junio do Tata PSDB..................... 6,81% ............ 396
Éder Vereador PSB ...................... 6,26% ............ 364
Gil Jordão PRB ............................ 5,99% ............ 348
Serginho do Jordão PSDB ............ 5,42% ............ 315
Ézio Vereador PT......................... 5,15%............ 299
Hudson (saul) PMDB .................... 5,13% ............ 298
Renata PTB .................................. 5,11% ............ 297
Alex do Adevalde PSC ................. 4,54% ............ 264
Eli Ruela PR ................................. 3,73% ............ 217
DURANDÉ
59,60 % Zé Elias PTB 3.141 votos ELEITO
40,40 % Sirlei PMDB 2.129 votos
VEREADORES ELEITOS
Narly Irmã do Gersoir PSC ........... 8,62%............. 457
Nei Barbosa DEM ......................... 6,87% ............ 364
Paca PTB ..................................... 6,72% ............ 356
Antonio Sernado PT ..................... 6,19% ............ 328
Pedrinho Bemfica DEM ................ 5,98% ............ 317
Rosangela DEM ........................... 5,21% ............ 276
Queque PMDB ............................. 5,17% ............ 274
Itamar do Zé Tieto PTB ................ 4,87%............ 258
Ailton Gonçalves PMDB ............... 4,02% ............ 213
ALTO JEQUITIBÁ
74,90 % Tugueis PTB 3.718 votos ELEITO
25,10 % Valdiaci de Oliveira DEM 1.246 votos
VEREADORES ELEITOS
Ailton da Mercearia PDT.............. 7,83% ............ 434
Ci da Kombi PP ............................ 5,59% ............ 310
Ednezio Horsth PDT ..................... 5,40%............. 299
Eliel Tavares PP ........................... 4,93% ............ 273
Alessandro Louzada PDT ............. 4,37%............. 242
Antonio Fonseca PTB ................... 4,13%............. 229
Dr. Mauro PT do B ........................ 3,95%............. 219
Sandro Cowboy PR ...................... 3,45% ............ 191
Andre Heringer PSDB .................. 2,65% ............ 147
LAJINHA
50,49 % João Rosendo PMDB 6.640 votos ELEITO
49,51 % Lucinho PSDB 6.510 votos
VEREADORES ELEITOS
Renatinho PSDB .......................... 7,36% ............ 958
Beto Lamparina PMDB ................. 6,40% ............ 833
Amedino Florindo PSDB ............... 5,63%............ 733
Julio Correa PMDB ....................... 4,92% ............ 641
Paulo Cesar – Pc PMDB .............. 4,76% ............ 620
Camilo Miguel PSDB .................... 4,51% ............ 587
Flavinho da Ileuza PSDB .............. 4,49%............ 585
Celso do Orestes PSDB ............... 4,18% ............ 544
Julio Bolinha PMDB ...................... 3,72% ............ 485
Ronaldo – Mustarda PMDB .......... 3,36% ............ 438
Neura PT ...................................... 3,31% ............ 431
MUTUM
54,76 % Marçal PT 8.999 votos ELEITO
45,24 % Aroldão PSB 7.436 votos
VEREADORES ELEITOS
Paulinho do Joao Camilo PSB ...... 6,50% ......... 1.070
Malvina da Saúde PT ................... 4,67% ............ 768
Tarciso Correa PT ........................ 4,52% ............ 743

Dary Piloto PR .............................. 4,11% ............ 676
Washington PV ............................. 4,01% ............ 660
Juarez Levindo PV ....................... 3,93%............ 646
Nilton Rumão PV .......................... 3,90% ............ 641
Nélia da Saude PT ....................... 3,68% ............ 606
Zuzu PSB ..................................... 3,57% ............ 588
Reinaldo do Ocidente PP ............. 2,82% ............ 464
Lizerim PP .................................... 2,05% ............ 338
ALTO CAPARAÓ
67,29 % Zé Gomes PSDB 2.473 votos - REELEITO
32,71 % Adeildo PP 1.202 votos
VEREADORES ELEITOS
Dona Marta PSDB ...................... 11,82% ............ 439
Rodrigo Peixoto PPS .................... 9,29% ............ 345
Julio Cler PSDB ........................... 7,43% ............ 276
Dionei Pinheiro PDT ..................... 5,46% ............ 203
Lovantino PSDB ........................... 5,20% ............ 193
Gelvaninho PTB ........................... 4,98% ............ 185
Toninho do Adeildo PR ................. 4,90% ............ 182
Ricardo Figueiredo PPS ............... 4,25% ............ 158
Izaias Custodio Gomes PT ........... 3,58%............ 133
CAPARAÓ
51,46 % Cristiano Xavier PSDB 1.874 votos ELEITO
31,38 % Niuza Miranda PPS 1.143 votos
VEREADORES ELEITOS
Dil PP ........................................... 5,94% ............ 218
Eraldo Macedo PSDB................... 5,50% ............ 202
Diogenis PHS ............................... 5,23% ............ 192
Adalton Xavier PSDB ................... 5,01% ............ 184
Alisson Xavier PSDB .................... 4,09% ............ 150
Edmilson do Totó PPS.................. 3,95% ............ 145
Cione Mascote PDT..................... 3,68%............. 135
Rodrigo Emanuel PT .................... 3,05% ............ 112
Dorvalininho PTB ......................... 2,97% ............ 109
REDUTO
52,92 % Carlinhos PT 2.465 votos - REELEITO
47,08 % Dilcélio PMDB 2.193 votos
VEREADORES ELEITOS
Jose Geraldo PDT........................ 6,76% ............ 324
Pio da Saude PV .......................... 6,57% ............ 315
Luciano do Jaguarai PP............... 5,78% ............ 277
Dudu PDT .................................... 4,94% ............ 237
Baixinho PR ................................. 4,69% ............ 225
Celsinho da Saúde ..............................................219
Fabim PSDB ................................ 4,26% ............ 204
Edmar PROS............................... 4,24% ............ 203
João de Cristo PROS ................... 3,40% ............ 163
MATIPÓ
51,73 % Valtinho PSDB 6.489 votos ELEITO
48,27 % Tãozinho Gardingo PMDB 6.056 votos
VEREADORES ELEITOS
Rita do Joaquim PTB................... 7,79% ............ 981
Fernandão PSDB ......................... 5,94% ............ 748
Romário do Zé Bambuí PROS ...... 5,59% ............ 704
Adão Ricardo PMDB .................... 5,34% ............ 672
Osvaldino PPS ............................. 5,10% ............ 642
Jorge do Taxi PTB ........................ 3,89% ............ 490
Juquinha Chiclete PROS .............. 3,29% ............ 414
Roberto Dudu PMDB .................... 3,18% ............ 401
Luciano Pituchinha PSDB............. 2,94% ............ 370
Levi PROS ................................... 2,90% ............ 365
Teteco PTB .................................. 2,76% ............ 348
SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
50,34 % Sérgio Camilo PMDB 3.768 votos ELEITO
49,66 % Lia do Carmindo PSDB 3.717 votos
VEREADORES ELEITOS
Degmar Assistente Social PSDB .. 8,04% ............ 610
Walace da Saude PSD ................. 6,79% ............ 515
Edmar do Lamir PRB .................... 4,65% ............ 353
Celinho Coutinho .................................................344
Leninha do Preto PRB .................. 4,34% ............ 329
Silvânio do Caboclo PMDB ........... 3,98% ............ 302
Professor Miriano PROS.............. 3,65% ............ 277
Zé Lote PTB ................................. 3,60% ............ 273
Joelma do Posto PP ..................... 3,23% ............ 245
SANTANA DO MANHUAÇU
Rosa PDT 2.926 votos (pendência com recurso)
Paulinho do Digudinho DEM 2.891 votos
VEREDORES ELEITOS DE SANTANA
Antonio Baessa PHS .................... 8,86% ............ 521
Gelvano PV .................................. 5,58% ............ 328
Raphael (gamel) SD ..................... 5,00% ............ 294
Sebastiao Armando PDT.............. 4,83% ............ 284
Jesus Natanel PSDB .................... 4,68% ............ 275
Renata Enfermeira PDT ............... 3,95% ............ 232
Tequinha PR................................. 3,45% ............ 203
Toninho do Jovino SD .................. 3,03% ............ 178
Ivan Picada .........................................................178
SANTA MARGARIDA - FINAL
56,13 % Geraldo Schiavo PP 5.962 votos ELEITO
43,87 % Geraldo Leão PSDB 4.659 votos
VEREADORES ELEITOS
Lucinho do Nenén Bárbara PDT ... 8,86% ............ 942
Ronaldo do Jonas PP ................... 7,32% ............ 778

Dadinho PMDB............................. 5,75% ............ 611
Messias do Zé Vitalino PT ............ 5,26%............ 559
Toninho Santana PP ..................... 4,79% ............ 509
Marconi PV .................................. 4,74% ............ 504
Dirceu Alves dos Santos PP......... 4,23%............ 450
Phillipe PRB ................................. 4,22% ............ 449
Moisés Rodrigues ................................................385
Bel Motorista PSDB...................... 3,45% ............ 367
Luciano do Pilica DEM ................. 3,10% ............ 329
CHALÉ
Carlinho PSDB 2.211 votos ELEITO
Manoelzinho DEM 2.169 votos (com recurso)
VEREADORES ELEITOS
Genivaldo Lopes PSDB .............. 12,51% ............ 548
Waltairim DEM ............................. 6,74% ............ 295
Gil do Leir PSDB .......................... 6,05% ............ 265
Leo do Adão PSDB ...................... 5,78% ............ 253
Rubens Anacleto DEM................. 5,34% ............ 234
Alaôr PV ....................................... 4,57% ............ 200
Genezinho ...........................................................198
José Lourenço PSDB ................... 4,02% ............ 176
Leninho do Hudson PSDB ............ 3,88% ............ 170
IPANEMA
57,26 % Dr. Walter PP 6.714 votos ELEITO
42,74 %Alberto do Lilico PMDB 5.012 votos
VEREADORES
Dr. Rafael PSDB .......................... 9,38% ......... 1.112
Alex PSDB ................................... 5,55% ............ 658
Marlucio Cipó PR ......................... 5,21% ............ 617
Jefinho Enfermeiro PP .................. 5,02% ............ 595
Jander do Banco PP ..................... 4,97% ............ 589
Jober Júnior PHS ......................... 4,72% ............ 559
Nenem Gago PP .......................... 4,15% ............ 492
Josil do Clube DEM ...................... 4,03% ............ 478
Dr. Adriano Bernardino ........................................465
Marquinho Professor PT do B ....... 3,48% ............ 413
Alex Leiteiro PMDB...................... 3,28% ............ 389
PEDRA BONITA
40,15 % Adriano PP 1.933 votos ELEITO
39,00 % Pedro Rubens PR 1.878 votos
Paulim do Sindicato 20,85% 1004 votos
VEREADORES
Cleverson PP ............................... 7,02% ............ 338
Vanderci PP ................................. 5,94% ............ 286
Edvardo Botelho PT..................... 5,88% ............ 283
Antonio Cacique PT..................... 5,56% ............ 268
Zé Mário PMDB ............................ 5,44% ............ 262
Flavio PR ..................................... 5,25% ............ 253
Nivaldo Franklin PSDB................. 5,00% ............ 241
Suleni do Vandecarlos PTB .......... 3,84% ............ 185
Elias do Taxi ........................................................178
SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO
60,17 % Cleber Sabino PSDB 1.532 votos REELEITO
39,83 % Edmar PTC 1.014 votos
VEREADORES ELEITOS
Ze do Derli PSDB ....................... 10,53% ............ 269
Rondinelli PPS............................. 5,91% ............ 151
Marcelo do Lelé PSDB ................. 5,72% ............ 146
Vercino PPS ................................. 5,64% ............ 144
Joana do Joaquim PSDB .............. 4,93% ............ 126
Nita do Nono PTC........................ 4,66% ............ 119
Lenita PT ...................................... 4,54% ............ 116
Elvino Lacerda DEM..................... 4,15% ............ 106
Brand PT ...................................... 3,72% ..............95
CONCEIÇÃO DE IPANEMA
56,62 % Grosmane PSDB 1.921 votos ELEITO
43,38 % Simone Marques PSB 1.472 votos
VEREADORES ELEITOS
Fernando Ferraz PSDB ................ 9,72%............. 330
Filó PT ......................................... 7,54% ............ 256
Bete do Moacir PSB..................... 4,42% ............ 150
Barroso do Sindicato PV .............. 4,21% ............ 143
Odair PSB .................................... 4,21% ............ 143
Nora Ney da Saúde PSDB ........... 3,74% ............ 127
Salsicha PSDB............................. 3,50% ............ 119
Toba PSB..................................... 3,45% ............ 117
Manoel Xavier .....................................................108
CAPUTIRA
66,15 % Celso DEM 4.392 votos ELEITO
33,85 % Wanderson do Jairinho PTB 2.247 votos
VEREADORES ELEITOS
Marcolino PSDB ........................... 6,83% ............ 449
Horacio DEM ................................ 6,59% ............ 433
Zé Carlos PTB .............................. 5,74% ............ 377
Elivelton PR ................................. 5,34% ............ 351
Oraci DEM ................................... 4,70% ............ 309
Jose Antonio do Palco PTB .......... 4,28%............. 281
Rita do Isaltino PMDB .................. 4,14% ............ 272
Luiz Tiguita PHS ........................... 4,05% ............ 266
Pita Gonçalves PP ....................... 3,90% ............ 256
POCRANE
51,35 % Juninho do Alvaro PSB 3.060 votos ELEITO
48,65 % Delosmar do Bitão PV 2.899 votos

VEREADORES ELEITOS
Tonha do Bia PSB ........................ 8,85% ............ 553
Lamounier N. do Amansor PSDB .. 8,61% ............ 538
Osmar Cachoeirão PDT ............... 7,01% ............ 438
Ernane PTB .................................. 6,97% ............ 436
Samuel Sabino PSB ..................... 6,14% ............ 384
Batista PMDB ............................... 5,62%............ 351
Giselia Alipio Diretora PV ............. 4,98% ............ 311
Juninho Laignier PTB ................... 4,83% ............ 302
Vaninha Pires PSD ....................... 3,33% ............ 208
SERICITA
72,41 %Marilda PSDB 4.055 votos ELEITA
27,59 %Henrique do Ponto Certo PT do B 1.545 votos
VEREADORES ELEITOS
Evinha PSL ................................ 12,13%............ 685
Zé Arlindo PSDB.......................... 9,22% ............ 521
Dandinha do Hilo PSDB ............... 6,90% ............ 390
Zé do Né PSDB ............................ 4,90% ............ 277
Ailton PSDB ................................. 4,48% ............ 253
Jorge do Sindicato PMDB ............. 4,27% ............ 241
Zé Geraldo do Taxi DEM .............. 4,23% ............ 239
Eloisa Cardoso PSDB.................. 4,00% ............ 226
Serginho PV ................................. 3,77% ............ 213
ABRE CAMPO
57,33 % Márcio Victor PT 4.939 votos REELEITO
42,67 % Mauro Sérgio PRB 3.676 votos
VEREADORES ELEITOS
Leo Padirim PROS....................... 6,76% ............ 594
César Patrício PSD ...................... 6,51% ............ 572
Zé Célio do Totinho PR................. 6,29% ............ 553
Wantuil Sampaio PPS.................. 6,09% ............ 535
Celinho Paiva PHS ....................... 5,57% ............ 490
Quimquim Motoboy PRB .............. 4,98% ............ 438
Dim de Leonel PDT ...................... 4,30% ............ 378
Bertinho do Véio PT ..................... 4,10% ............ 360
Joanas Venâncio .................................................344
LUISBURGO
52,96 % Ze Carlos PROS 2.345 votos
47,04 % Nidio DEM 2.083 votos
VEREADORES ELEITOS
Cornelio PP.................................. 7,00% ............ 323
Roque Garcia PSC ....................... 6,35% ............ 293
Geraldo da Venda PSL ................. 5,83% ............ 269
Piaza PMDB ................................. 5,51%............ 254
Juninho Moita ......................................................232
Renato Padeiro PROS ................. 3,66% ............ 169
Zizinho Damasceno PR ................ 3,38% ............ 156
Luiz Rodrigues PDT..................... 2,28% ............ 105
Leco da Mercearia PRB ............... 2,08% ..............96
TAPARUBA
58,13 % Joaquim do Ciel PSDB 1.680 votos ELEITO
41,87 % Lilico PMDB 1.210 votos
VEREADORES ELEITOS
Carlinhos da Minervina PR........... 7,66%............ 222
Reginaldo Correa PSDB ............... 6,70% ............ 194
Felipe Lacerda PSL ...................... 6,70% ............ 194
Celio Barra PSDB ......................... 6,18% ............ 179
Nadir do Frederico PSC............... 6,08% ............ 176
Fabiana Kerr PSB........................ 5,80% ............ 168
Vilmar de Paula Mendes PSDB.... 5,66% ............ 164
Nildo PV....................................... 5,66% ............ 164
Adriano Ker PSC.......................... 4,83% ............ 140
ESPERA FELIZ
63,08 % Carlinhos Cabral PPS 8.128 votos REELEITO
36,92 % Adrian Carlos PDT 4.758 votos
VEREADORES ELEITOS
Zé Francisco PDT ........................ 7,73%............ 951
Dr Erick Amaral PSD .................... 5,81% ............ 715
Keke PV ....................................... 5,40% ............ 664
Elcinho Professor PRB ................. 5,37% ............ 660
Matusalem PPS............................ 5,32% ............ 654
Julio Maria PT .............................. 2,95% ............ 363
Eluizio Bilheiro PR ........................ 2,94% ............ 362
Romulo Donadio PROS ................ 2,81% ............ 346
João Brum PDT ............................ 2,78% ............ 342
Acácio Siqueira PSD .................... 2,64% ............ 325
Ediel Gomes ........................................................317
Oziel Gomes PSD teve 834 (contudo consta no site do
TSE como candidato com recurso)
SIMONÉSIA
42,13 % Laerte Augusto PT 4.867 votos
35,00 % Alessandro do Barão PTB 4.043 votos
Ricardo Carvalho PSDB 2.641 - 22,86%
VEREADORES ELEITOS
Guilherme Teixeira PTC............... 4,22% ............ 498
Tom Cruz PT do B ........................ 4,00% ............ 472
Fernando Bento PMDB ................. 3,34% ............ 395
Chico do Paulao PDT ................... 3,17% ............ 374
Serginho da Ambulancia PSB ....... 3,01% ............ 355
Joel da Ambulancia PPS.............. 2,66% ............ 314
Aparecida do Duca PDT ............... 2,63% ............ 311
Zezé do Oliveira PRB ................... 2,54% ............ 300
Geraldo Roberto ..................................................294
Deusdete PTB .............................. 2,37% ............ 280
Ze Armindo ..........................................................229
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POLÍCIA
POLÍCIA
Médica de Manhuaçu sofre Pais de alunos temem ameaça
acidente próximo a Orizânia de morte por parte de empresa

A médica manhuaçuense
Sylvia Carvalho Prata sofreu
um grave acidente na manha
desta quarta-feira, 28/09, no
km 620 da BR-116, próximo
a Orizânia.
De acordo com as apurações iniciais apuradas
pelo Portal Caparaó, a Po-

lícia Rodoviária Federal
verificou que a médica seguia num Corsa Classic,
no sentido Manhuaçu para
Carangola.
Ao tentar desviar de um
caminhão azul, que seguia
em baixa velocidade, a motorista freou, perdeu o controle

da direção e invadiu a contramão, capotando em seguida.
O caminhão não parou e
não foi identificado. Sylvia
foi socorrida com ferimentos e encaminhada para o
hospital. Não foi detalhado
o estado clínico dela.
O Campeão

de transporte escolar

Manhuaçu – De acordo com informações, o motorista do transporte Escolar
de Taquara Preta e Córrego
dos Hotes, está prestando
serviço irregular sem possuir curso ou treinamento.
Os pais estão preocupados

porque o rapaz com apenas
22 anos, não pode assinar
carteira por não estar apto a
conduzir transporte escolar.
Também relataram que
estão com medo de aparecer
porque segundo eles, houve
uma época que foram recla-

mar do transporte escolar e
foram ameaçados de morte.
Preocupados com a segurança dos filhos, eles pedem
providências por parte da
Prefeitura e Secretaria de
Educação.
Marta Aguiar

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU (MG) - Uma caminhonete L200 foi roubada
em São João do Manhuaçu
na noite de sábado, 01/10.
O proprietário contou que,
por volta de 23 horas, foi
abordado em frente sua casa,
por um indivíduo branco, estatura mediana, empunhando
um revólver, lhe exigindo
dinheiro. Como não estava

com qualquer quantia, o
ladrão exigiu as chaves do
veículo e foram sentido Córrego Pontões, com a vítima
sequestrada dentro do carro.
Numa estrada de lavoura,
o bandido parou e vasculhou
o carro exigindo dinheiro.
Em seguida, viu o cartão do
banco Sicoob da vítima.
O ladrão foi até Luisburgo
com o comerciante e mandou

que ele sacasse no caixa
eletrônico. Como era madrugada, não teve como realizar
saque. Quando saiu do caixa
eletrônico, o bandido fugiu
com a caminhonete.
Apesar do rastreamento, o
bandido não foi encontrado.
O veículo foi localizado
queimado abandonado na
zona rural de Luisburgo, nesta manhã de domingo, 02/10.

Caminhonete é roubada
em São João do Manhuaçu

Líder comunitário da Ponte da
Aldeia sofre queda e morre
MANHUAÇU (MG) - Morreu na tarde desta sexta-feira,
30 de setembro, o líder comunitário e presidente da Associação de Moradores da Ponte
da Aldeia, José Lourenço de
Andrade, conhecido como Juca
(à esquerda na foto).
José Lourenço sofreu uma
queda por volta de 12h30,
na Rua dos Andrades, onde
mora, quando trabalhava em
um padrão de energia elétrica,
batendo com a cabeça.
Segundo testemunhas que
encontraram o corpo dele,
havia sangramento intenso.
José Lourenço foi socorrido
com vida, mas faleceu no meio
da tarde.
Juca, como era conhecido

por todos, foi coordenador da
comunidade Divino Espírito
Santo da Ponte da Aldeia,
membro dos Vicentinos, acólito e Ministro da Comunhão na
Paróquia de São Lourenço, en-

fim, um homem comprometido
com a família, comunidade
religiosa, amigos e sociedade.
Juca Deixa esposa e três filhos
e saudade em todos.
Luiz Nascimento
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

Interesseira
O pai acaba de perder o seu sócio e a
filha interessada em colocar o mala do
marido no lugar do falecido, entra no escritório do pai e indaga sem rodeios:
- Pai, por que você não coloca meu marido no lugar do seu sócio que acabou de
falecer?
O pai responde de pronto:
- Conversa com o pessoal da funerária.
Por mim tudo bem.

TOURO – de 21/4 a 20/5 Frutos de seu trabalho e de seu literal esforço
terão recompensa neste período, digamos neste mês. Não esqueça de
manter a educação para receber sempre bem as pessoas, mesmo aquelas
desconhecidas. Há um espírito de solidariedade e de reconciliação com
as questões do passado.
SAÚDE: de forma geral a saúde estará bem neste mês. Se houve um
pequeno susto no mês passado, ficou para trás. Após o dia 23 de outubro,
é bom tomar precauções para não desperdiçar energia inutilmente. Insônias em outubro. Não esqueça, problemas têm de ser resolvidos, e serão.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6 A relação amorosa tem tudo para dar uma
esquentada providencial neste período, pois a admiração e a química se
destacam e muitos planos poderão ser traçados a partir de agora. Quem
disse que é proibido sonhar, por exemplo, com uma viagem a dois, mesmo
no meio de um turbilhão de coisas a fazer?
SAÚDE: a saúde e o bem-estar melhoram gradativamente após algumas
dificuldades pontuais em setembro, sobretudo no período entre os dias 1º
e 16 daquele mês. Cuidado com pequenos conflitos pessoais na família
ou no trabalho, pois tendem a se refletir no corpo.

Lógica
O garoto apanha da vizinha, e a mãe furiosa foi tomar satisfação.
- Por que a senhora bateu no meu filho?
- Ele foi mal-educado e me chamou de
gorda.
- E a senhora acha que vai emagrecer
batendo nele?

CÂNCER – de 21/6 a 22/7 Com o incentivo e as boas energias trazidas
por Júpiter justamente onde Câncer mais se transforma – o lar – nada melhor
do que esperar transformações e até possível aumento da família. Nesse
processo pode surgir casamento, nascimentos, a compra de um imóvel etc.
SAÚDE: às vezes é difícil sair da zona de conforto diante de mudanças
no cenário familiar, por exemplo. Mas pode ser necessário controlar a
ansiedade e isso se refletir em dores lombares ou nos rins. Ingerir líquidos
na medida certa já é um bom começo.

Emergência
Um eletricista vai até a UTI de um hospital e olha para os pacientes ligados a diversos tipos de aparelhos e lhes diz:
- Respirem fundo, vou mudar o fusível.

LEÃO – de 23/7 a 22/8 O foco em questões financeiras e materiais
tende a diminuir um pouco. Inicia um processo de maior valorização
da mente com atividades mais intelectualizadas. Evidentemente que há
maior interesse na completude dos estudos, de leituras e da dedicação
em atividades intelectuais.
SAÚDE: boa energia da saúde ajuda a desenvolver trabalhos importantes
neste momento. As doenças crônicas já se manifestaram desde o mês
passado e algumas crises podem ocorrer, sobretudo depois do dia 16 de
setembro. Procure poupar energia.

Sonhos
No consultório:
- Doutor, todas as noites eu vejo crocodilos azuis.
- Você já viu um psicólogo?
- Não, não. Só crocodilos azuis.

sete erros

VIRGEM – de 23/8 a 22/9 O período continua interessante para colocar em ordem as finanças e, por incrível que pareça, até para poupar
está bom. Os relacionamentos de forma geral estão estimulados e têm o
incentivo de interesses mútuos para a construção de possíveis parcerias
num futuro breve.
SAÚDE: procure ter maior atenção no cotidiano, por exemplo, no trânsito,
com a sinalização de ruas, travessia etc. Se o clima esquentar em casa ou
no trabalho, mantenha o equilíbrio e procure manter a tranquilidade antes
de qualquer decisão. De forma geral a saúde está resistente em outubro.

Já era
O jovem funcionário em seu primeiro
dia naquela grande empresa estava saindo
do escritório quando vê o presidente da
empresa em frente à máquina de picotar
papéis, com um documento na mão.
- Por favor – diz o presidente – isto é
muito importante e minha secretária já
saiu. Você sabe como funciona este troço?
- Claro – responde o rapaz -, querendo
agradar. Ele então liga a máquina, enfia o
documento e aperta o botão.
- Excelente! – Agradece o presidente –
Eu preciso só de duas cópias!

LIBRA – de 23/9 a 22/10 Mudanças de ordem familiar ou no trabalho
trarão crescimento interior, mesmo com dificuldades pontuais em relação
ao futuro. O lado emocional, praticamente, está em um turbilhão, mas
nada que o bom senso e a conduta racional de ações não tirem de letra.
SAÚDE: alguns cuidados com o corpo podem ser necessários: primeiro
com a aparência que tende a ser valorizada. Depois com os excessos,
sobretudo com gorduras localizadas e com movimentos que possam
prejudicar as juntas.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11 Há um clima de fazer as coisas a sua
maneira e pronto. Sua independência prepondera e você deseja ser feliz,
por mais que os caminhos sejam tortuosos para se chegar aonde deseja.
É apenas um período para provar que pode controlar seus objetivos.
SAÚDE: boa energia e vitalidade em outubro. Com isso há disposição
e concentração para alterar ações ou objetivos que incentivarão a alegria
e, por conseguinte, trará mais felicidade.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12 Seu poder e independência para conquistar novos caminhos a partir de boas ideias para prosseguir em rumos
diferentes do usual estão incentivados. A capacidade de adaptação estará
reforçada, apesar de nem ter de se esforçar tanto, pois parece que tudo
acontecerá bem na sua frente, bastando apenas esticar o braço para
conseguir resultados.
SAÚDE: há uma porção extra de resistência que pode garantir bom
controle da saúde. De forma geral, tudo estará em franca recuperação
do início de setembro para cá. Se conseguir bons momentos no amor, aí
mesmo que tudo poderá ficar melhor ainda.

Esquerdo e direito
O portuguesinho voltou da aula todo feliz e foi logo dizendo pro pai:
- Pai, hoje eu aprendi qual é o braço esquerdo.
- Qual é?
- Esse (mostrando o braço esquerdo)
- E o direito?
- Vou aprender amanhã!

CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1 Há um bom reforço da ambição dos
capricornianos nesta primeira quinzena. A prosperidade vem a reboque
ao lado do esforço, dos riscos naturais e da necessidade de buscar novas
colocações no mercado, inclusive com o incentivo da família. Pode até
pintar uma graninha extra para alegrar a todos.
SAÚDE: o período está bom para conseguir uma boa reeducação
alimentar, se possível com orientação profissional. Incentivo não falta,
sobretudo por exemplos que possui entre familiares ou amigos. Poupe
energia e se conseguir de vez em quando realizar massagens ou atividades
relaxantes, ótimo.

Troca de lugar
Um portuga estava sozinho num ônibus sob uma goteira. O motorista vendo a
agonia do pobre desprovido de inteligência diz:
- Por que é que não trocas de lugar?
- Mas Jisus! Trocar com quem?

Sem ajuda
A professora entusiasmada elogia a redação de Mariazinha:
- Está ótima! Não terá havido alguma
ajuda?
- Não senhora, minha irmã a escreveu
sozinha.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4 Com Júpiter em Libra, inicia
um período forte nas parcerias, sociedades e no relacionamento amoroso duradouro. Não há tempo para
brincadeira, ou é ou não é. É provável, inclusive o clima
de juntar as escovas de dente e formar família.
SAÚDE: cuidado com exageros, inclusive alimentares. O período requer
calma e controle na ingestão de gorduras em demasia e nas consequências
ao intestino. É preciso somente equilibrar, pois a situação pode requerer
cuidados a quem não se controla até o dia 20 deste mês.

CURIOSIDADES
SEXTA-FEIRA 13 - Essa crendice de azar
na sexta-feira que cai num dia 13 é a mais popular entre os cristãos. Explica-se: Jesus Cristo
foi crucificado numa sexta-feira e, na sua última
ceia, havia 13 pessoas à mesa. Antes disso, porém, existem 2 versões que provêm de 2 lendas
da mitologia nórdica. Na primeira delas, conta-se que houve um banquete e 12 deuses foram
convidados. Loki, espírito do mal e da discórdia,
apareceu sem ser chamado e armou uma briga
que terminou com a morte de Balder, o favorito
dos deuses. Daí veio a crendice de que convidar 13 pessoas para um jantar era desgraça na
certa. Segundo outra lenda, a deusa do amor e
da beleza era Friga (que deu origem a friadagr,

sexta-feira). Quando as tribos nórdicas e alemãs
se converteram ao cristianismo, a lenda transformou Friga em bruxa. Como vingança, ela
passou a se reunir todas as sextas com outras
11 bruxas e o demônio. Os 13 ficavam rogando
pragas aos humanos.
BATER NA MADEIRA - Sabia que o hábito de
bater na madeira para afugentar a má sorte tem
origem ancestral? As árvores eram reverenciadas como elementos sagrados, uma espécie de
ligação entre o céu e terra, e, além disso, como
morada dos deuses. Assim, para penitenciar-se
de culpas ou para invocar a divindade, os antigos batiam nas árvores. O costume se estendeu
depois para qualquer objeto de madeira.

AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2 O mês inicia, a princípio, com boas perspectivas. Se isso ainda não estiver ocorrendo de maneira certa, prepare-se
que em breve terá soluções interessantes que poderão apontar para saídas
incríveis. As ideias são muitas, mas é bom colocar a cabeça em ordem
para não alimentar expectativas demais.
SAÚDE: na primeira quinzena, mesmo com um processo de instabilidade
proveniente dos eclipses de setembro, há maior controle da saúde física. A
ressalva fica por conta dos últimos dez dias de outubro que podem trazer
pequenas dificuldades com alergias, dores de cabeça, fungos, inflamações.
PEIXES – de 20/2 a 20/3 Questões pontuais a respeito da profissão
podem sugerir mudanças a curto, médio e longo prazos. Se for empregado conseguirá se destacar demonstrando preocupação na contenção
de gastos e contribuição de forma geral no desempenho dos fluxos da
empresa ou instituição.
SAÚDE: muitos piscianos vêm de um período de instabilidade na saúde
proveniente dos eclipses de setembro. Diga-se, saúde física e mental. Se
tudo estiver afinado, lindo! Procure, no caso, ingerir bastante líquido para
dar fluidez às funções dos rins e equilibrar a alimentação.
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Monica Iozzi é condenada a pagar R$ 30
mil a ministro após comentário político

por um dentista porque ele conhecer melhor a área e realiza a cirurgia por dentro da boca, o que facilita o acesso à bola de bichat. Por
isso, é mais difícil lesionar algum nervo”, explica a cirurgiã-dentista.

Quando o assunto é política, Monica Iozzi está
sempre à frente para dar suas opiniões, que estão
sempre gerando burburinho nas redes sociais.
Mas desta vez, a atriz, que já deu início as gravações da série "Vade Retro" com Tony Ramos,
foi condenada a pagar uma multa de R$ 30 mil
e mais custas do processo e honorários advocatícios ao ministro do Supremo Tribunal Federal
Gilmar Mendes.
É que a ex-apresentadora do "Vídeo Show"
publicou uma foto de Mendes em seu perfil do
Instagram, com uma faixa vertical semelhante a de um estacionamento proibido, e associou sua imagem à prática de crimes de violência social. No post, a ex-affair de Klebber Toledo criticou habeas
corpus dado ao médico Roger Abdelmassih: "Se um ministro do
STF faz isso, nem sei o que esperar".
Segundo a colunista Keila Jimenez, do "R7", Mendes abriu processo contra ela pedindo indenização por danos morais. O juiz que
analisou o caso disse que Monica poderia dar sua opinião política,
mas não "violar a dignidade, a honra e a imagem " do ministro.
Para a série "Vade Retro", prevista para ir ao ar em 2017, Iozzi
precisou passar por uma mudança em seu visual: diminuiu o comprimento dos fios e escureceu os cabelos. Anteriormente, a artista
havia clareado mais as madeixas, mas todas essas transformações
não são um problema para ela já que é tudo para os novos personagens na TV.
"Sou vaidosa, mas se precisar cortar e raspar o cabelo, não tenho
o menor problema com isso", disse Monica à revista "Glamour".

Silvester Stallone e celebridades de peso
viram novos acionistas do UFC

Boris Casoy surpreende espectadores ao
fazer agradecimentos inusitados durante
despedida da Band
Muitos espectadores foram pegos de
surpresa com a notícia de que o âncora
Boris Casoy estaria se despedindo da
Rede Bandeirantes de Comunicação.
Agora, o jornalista irá “tentar a sorte” na
RedeTV! e se despediu da emissora concorrente na noite de sexta (30), com um
emocionante discurso.
O que chamou a atenção de alguns fãs do apresentador, no entanto,
foram os agradecimentos. Durante sua aparição no “Jornal da Noite”,
o jornalista agradeceu à equipe da emissora e também aos colegas de
trabalho mas, ao fim do discurso, fez uma homenagem especial para
dois colegas de Bandeirantes: José Luiz Datena, do “Brasil Urgente”,
e o também âncora Ricardo Boechat.
Na internet, a despedida de Boris Casoy foi um dos assuntos mais
comentados na noite desta sexta (29). No Twitter, muitos usuários das
redes sociais agradeceram ao jornalista pelo trabalho e elogiaram seu
comprometimento

Boca de Ludmilla "paralisada" após
bichectomia: é normal? Médica explica
Ludmilla esteve na última segunda-feira (26)
no Programa do Porchat e o que chamou atenção
durante a conversa foi a dificuldade enfrentada
pela cantora para falar. Ela se submeteu, há duas
semanas, a uma bichectomia - cirurgia de redução de bochecha em que as bolas de bichat são
retiradas.
A funkeira revelou que ainda está com a boca
dormente e isso fez com que ela ficasse assustada,
mas que retornou ao médico, que garantiu que esta sensação de boca
anestesiada pode demorar até um mês para passar e que é normal.
Esta também foi a primeira entrevista concedida pela cantora após
fazer plática no nariz. "Corrigi meu nariz porque eu não gostava dele
do jeito que ele era", revelou.
Dificuldade para falar: Ludmilla afirmou sentir dor na boca por
ela ainda estar dormente e isso também tem atrapalhado um pouco
sua fala. Durante a entrevista, Porchat brincou: "O que eu acho mais
divertido é que ela não está conseguindo dar risada". A cantora ri
neste momento, mas sempre com a mão sobre a boca. Segunda ela
mesma, “para não virar meme”.
A cirurgiã-dentista Marcella Amum, que já realizou a bichectomia
na ex-BBB Adélia e na Mulher Filé, comenta que ficar com a boca
dormente e apresentar dificuldade para falar não é comum nos procedimentos feitos por dentistas.
A bichectomia pode ser feita por cirurgiões-dentistas e por cirurgiões plásticos. Enquanto os dentistas realizam o procedimento por
dentro da boca, os cirurgiões costumam fazer por um acesso diferente pela parte de fora do rosto. Como vários nervos estão presentes
na região da bochecha, pode acontecer de algum deles ser lesionado
parcialmente ou completamente durante a cirurgia.
“É mais raro acontecer a parestesia quando a bichectomia é feita

Diversas celebridades viraram investidores do UFC, de acordo
com revelação feita pelo "The Wall Street Journal" na última quinta-feira (29). Entre os nomes estão os atores Silvester Stallone, Mark
Walhberg e Ben Affleck, as tenistas Maria Sharapova, Serena e Venus Williams, o jogador de futebol americano, Tom Brady, o cantor
Adam Levine entre outros.
A informação foi feita confirmada pelo presidente do Ultimate,
Dana White, através sua conta no Twitter. Na sexta-feira (30), o
apresentador Conan O'Brien também anunciou em seu programa de
TV, que investiu na empresa.
CEO da WME-IMG, Ari Emanuel revelou que sua ideia era buscar acionistas que ele já sabia que eram fãs do UFC. A ideia de Ari é
consolidar o MMA como um esporte mundial e não como um produto segmentado.

Luan Santana anuncia boicote aos
programas da Record
Luan Santana não deve mais ser atração
de programas da Rede Record por um bom
tempo. O cantor anunciou, por meio de comunicado, que fará uma espécie de boicote ao
canal por se sentir lesado por uma das apresentadoras da emissora, Fabíola Reipert.
A jornalista apresenta um quadro de fofocas intitulado A hora de venenosa no programa Balanço geral e escreve para uma coluna
que leva seu nome no portal R7, também da
Record, conhecida por reproduzir notícias inverídicas. Segundo a assessoria de Luan, ele
não frequentará mais a emissora até que ''a
dignidade venha antes da audiência''.
O boicote foi promovido após a comunicadora reavivar rumores
relacionados à sexualidade do sertanejo. Ela falou recentemente em
sua coluna sobre uma viagem feita de forma ''discreta'' por ele com
seu ex-personal trainer com o qual, de acordo com os boatos, Luan
teria um relacionamento.
Conflitos envolvendo Fabíola e famosos, de fato, não são novidade. Larissa Manoela, de 15 anos, venceu um processo que abriu
contra Reipert por calúnia e difamação quando a colunista escreveu
que ela estava grávida do namorado, João Guilherme Ávila, também ator. A jornalista passou a ser impedida de citar ou escrever o
nome da atriz sob punição de R$ 5 mil todas as vezes que ordem for
descumprida.

Silvio Santos diz que Bonner
deve ter pulado a cerca
Silvio Santos anda cada vez mais saidinho.
E agora deu de dar palpite em separação de
famosos.
Sempre irreverente e engraçado, ele fez o
seguinte comentário a respeito de William
Bonner e Fátima Bernardes:
"Eu desconfiei no dia em que a Fátima saiu e foi para o programa
da manhã. Eu desconfiei que tinha alguma coisa errada. Quer dizer
que ele terminou o casamento com a Fátima?
Ela pegou ele em flagrante. Não é possível. Ele deve ter saído com
alguém e ela o pegou em flagrante. É Fátima, apareceu na hora que
não devia". Ai, gente...Claro que foi brincadeira de Silvio (dita em
uma gravação do programa dele), mas se fosse algum jornalista que
tivesse dito seria visto como maldade, né?

Por que Fiuk e Sophia
Abrahão se evitam?
Algo muito sério deve ter rolado no fim do
namoro de Fiuk e Sophia Abrahão. Ao contrário de outros famosos, os dois não ficaram
bons amigos depois de terem um relacionamento amoroso. Dia desses, em uma premiação em SP, a atriz se
escondeu do cantor no camarim, segundo um jornal carioca. Ficou
esperando Fiuk ir embora para não dar de cara com ele. Estranho, né?

Após Fernanda Gentil assumir namoro, ex-marido posa com filho e diz: "Isso que importa"
No mesmo dia em que Fernanda Gentil assumiu o namoro com
Priscila Montandon, o ex-marido da jornalista, Matheus Braga,
compartilhou uma selfie ao lado do filho que teve com ela, Gabriel,
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de 1 ano. "Isso que
importa e mais nada...
boa tarde a todos!",
escreveu na legenda
da imagem. Fernanda,
que disse ao O Globo
que está namorando
há três meses com a
colega de profissão,
se separou de Braga
em abril deste ano. Na
ocasião, rumores de
que ele havia sido infiel circularam pela mídia.
"Talvez a gente tenha ido na contramão do que é tradicional. Uma
família, um homem, uma mulher, um filho pequeno, outro maior.
Como se separam? Mas, para a gente, faz sentido. Fomos humildes,
inteligentes e corajosos o suficiente para entendermos e reconhecermos que não estávamos mais sendo felizes. Foi bem difícil. Por que
estragar nossa relação pessoal de cumplicidade? Tem gente que fala:
‘Vocês pareciam tão felizes!’. Mas não tem tristeza em rede social,
né? Como vou postar: ‘Hoje discuti com o Matheus’ (risos)?”, disse
ela em entrevista à QUEM.
"Acredito no casamento. Total! Acredito no amor, em família.
Quando explodiu a nossa separação, já não estávamos juntos há um
mês. Foi o que eu escrevi em uma rede social no dia (em que foi
anunciada a separação): ‘Acreditem no amor, porque ele é lindo até
o último minuto que dura’.”

Candidata chama Globo de golpista
Ai, gente, a deputada federal Jandira Feghali, no debate com os
candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, que aconteceu na noite
desta quinta (29), no Rio, chamou a Globo de golpista...
Isso virou assunto nas redes sociais, claro.
"Apoiou o golpe contra a democracia e contra uma mulher eleita
que foi cassada sem qualquer crime, esse golpe interrompeu um governo que melhorou a vida", disse.
A apresentadora Ana Paula Araújo respondeu na lata:
"A Rede Globo não é obrigada a realizar debates, se a emissora
faz isso é justamente por apreço à democracia, inclusive se expondo
a ter críticas ao vivo dos candidatos. Não é a Rede Globo que está
sendo avaliada aqui, são os candidatos e é você de casa que vai poder ver as propostas". Xiiiiii...

Gusttavo Lima chegou a ensaiar e fazer
exigências para show que ele deu cano
Gusttavo Lima está faltando com a verdade ao dizer que não havia confirmado
100% que iria ao show de gravação do
DVD do cantor Higor Rocha, que aconteceu na terça (27), em SP. O blog descobriu
que Nivaldo escolheu a música que ia cantar, ensaiou no último fim de semana no
estúdio do produtor Dudu Borges, no bairro da Aclimação, e ainda fez exigências. Por meio de seu produtor,
Gusttavo mandou pedir camarim exclusivo e ainda exigiu uma determinada marca de uísque e salgadinhos. Aí ligou meia hora antes
de começar a gravação do DVD para avisar que não iria mais, pois
tinha gravado um programa de TV e estava indisposto. Só que aí
o público já estava esperando e ficou revoltado com a ausência do
sertanejo. Que coisa, hein?

Luan viaja para os EUA com ex-personal Gutão
Não se fala em outra coisa entre
os fãs eufóricos de Luan Santana que
odeiam o ex-personal trainer dele, o
Gutão (que já chegou a expulsá-los
do camarim do cantor). Luan e Gutão,
que aparentemente estavam afastados
para evitar as polêmicas, na verdade
estão numa boa. Não deixaram de se
falar nem de se encontrar discretamente para não criar alarde (o
personal até vai aos shows de Luan escondido). Agora os dois (na
semana passada) foram para os EUA com amigos. E a mulher de
Gutão junto.

Gentili e Sheherazade estão se conhecendo melhor
Não se fala em outra coisa no SBT.
O humorista Danilo Gentili e a jornalista Rachel Sheherazade estão se
conhecendo melhor. Se vão assumir
publicamente, somente o tempo dirá.
Vamos aguardar cenas dos próximos
capítulos. Os dois procuraram o blog, por meio da assessoria do
SBT, para dizer que são apenas bons amigos.
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NAILTON HERINGER EMPOSSA MAIS
10 SERVIDORES CONCURSADOS

O

04 de outubro / 2016

acesse: www.jm1.com.br

Prefeito de Manhuaçu, Nailton Heringer, empossou na
segunda-feira, 03, durante
solenidade em seu gabinete,
10 novos servidores públicos que foram aprovados
no último concurso público
realizado pelo município no
ano de 2015. Nailton Heringer deu as boas-vindas aos
novos servidores e lembrou
aos empossados que é importante buscar sempre posições melhores em novos
concursos, pedindo a todos
que não se acomodem no
cargo que estão ocupando.
Os novos servidores empossados também receberam orientações sobre procedimentos e documentação
para apresentação na pasta
para onde foram aprovados
e ficam subordinados para o
início dos trabalhos. Do total
de 10 servidores empossados, quatro são para atuação
na secretaria de Saúde. Três
vão atuar na secretaria de
Educação. Dois foram para a
secretaria de Trabalho e Defesa Social e uma servidora
empossada para o Controle
Interno. O trabalho dos novos concursados empossados tem início imediato.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Governador entrega 134 viaturas
para a Polícia Civil de Minas Gerais

O

governador Fernando
Pimentel entregou na
segunda-feira (26/9),
em cerimônia realizada no
Palácio Tiradentes, Belo Horizonte, o primeiro lote com
134 novas viaturas locadas
que atenderão departamentos da Polícia Civil de Minas
Gerais em 33 municípios. O
investimento inicial é de R$
367 mil, chegando a R$ 641
mil com a entrega do segundo lote, de mais 100 viaturas.
Essa segunda etapa está prevista para o próximo mês.
“Nós conseguimos, com
grande esforço, entregar essas viaturas. Mas não destaco só a entrega das viaturas
em si. É, de fato, uma mudança do modelo. Estamos
adotando a frota alugada,
que a Polícia Militar já está
usando. Eu creio que é um
modelo muito mais eficiente,
muito mais operacional do
que a gente ter frota própria.
Quem é delegado, investigador de polícia, escrivão, enfim, quem está na atividade
policial sabe disso”, afirmou
o governador. Os carros foram locados por meio de processo licitatório e os recursos
garantidos ao orçamento da
Polícia Civil de Minas Gerais pelo Tesouro Estadual.
De acordo com Pimentel,

o segundo lote com 100 viaturas vai atender o interior
do Estado, que também poderá ser contemplado com a
reforma da frota própria da
corporação. “A demanda do
reequipamento da Polícia
Civil é uma reivindicação
do Estado inteiro. Nós constatamos isso no ano passado, quando lançamos, em
junho, os mecanismos dos
Fóruns Regionais de Governo. Eu visitei as 17 regiões
do Estado e pude constatar
que uma das primeiras demandas, senão a primeira,
no campo da segurança pública, é justamente a presença mais efetiva e mais permanente da Polícia Civil no
Estado inteiro”, completou,
citando ainda a incorporação de 945 investigadores
de polícia no início deste
mês de setembro. Outros

115 investigadores estão em
curso de formação.
A entrega dos veículos
atende às demandas colhidas durante os Fóruns
Regionais de Governo, especialmente nos Territórios
de Desenvolvimento Metropolitano e Oeste. A renovação da frota ainda atende às
necessidades do Programa
de Renovação e Gestão da
Frota da Polícia Civil de Minas Gerais, cujas diretrizes
são a gradual renovação e a
modernização da frota institucional, levando em consideração a melhor adequação
dos veículos às atividades
a que se destinam e, principalmente, contribuir para
a melhoria do policiamento
preventivo e repressivo, das
investigações, do transporte
de custodiados e dos bens
apreendidos.

