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Distribuição gratuita

Eleitos na Comarca de Manhuaçu são diplomados

PÁG.
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Receita Federal
inaugura sede
modelo em
Manhuaçu

Governo do
Estado anuncia
política de
descontos para
voos regionais

PÁG.

PÁG.

Depois de um ano e cinco meses do
lançamento da Pedra Fundamental foi
inaugurada hoje 23 de novembro de 2016
a tão sonhada e esperada sede modelo da
Receita Federal em Manhuaçu.
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O presidente da Codemig,
Marco Antônio Castello Branco
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EDITORIAL

Fumaça só na chaminé,
dicas para evitar incêndios
nas festas de final de ano

CHARGE

As empresas Allianz Seguros, Copagaz e
Bonpet Brasil® ressaltam cuidados que devem ser
tomados nesta época do ano
Não sobrecarregue uma tomada
Liga uma luz aqui, um trenzinho ali e o Natal se torna a época nacional da improvisação e sobrecarga das tomadas. Em ambientes como
a sala ou quarto é comum usar uma tomada benjamim para conectar
vários cabos, entretanto, eles consomem
Fale com a redação
muita energia ao mesmo tempo em um
contato@jm1.com.br ponto que pode não ter capacidade para
(33)3331-8409
aguentar alta carga elétrica.
Cuidado ao decorar sua árvore de Natal
Use sempre luvas durante a instalação das lampadinhas. Caso alguma
estoure, você estará protegido e se, as luzinhas estiverem fora de casa,
evite colocá-las próxima à rede pública de energia, sem dúvida o risco
de acidentes graves é maior. Além disso, não as posicione em locais
inflamáveis, como móveis e objetos de decoração e nunca utilize fita
crepe ou plástica na fiação, pois favorecem a passagem de corrente
elétrica. Também evite usar spray de neve em pó ao decorar a árvore,
pois o seu uso ajuda a propagar o fogo em caso de incêndio.

Leiam o
Jornal das
Montanhas

Cuidado redobrado com velas
As velas dão um charme para a decoração natalina, mas todo cuidado
é bem-vindo quando se está com velas acesas em casa. Além de colocar
em um lugar fixo, em que não há possibilidade da vela tombar, também
é necessário mantê-la longe de materiais com fácil combustão, como
papel, madeira e tecidos. Vale sempre lembrar que as velas devem ser
apagadas antes dos moradores dormirem.

Emanuelly
Silva de Abreu

Nunca se distraia com panela de óleo quente
Ajeita a casa, recepciona amigos, cuida do forno e é inevitável esquecer algumas tarefas, nem que seja uma panela no fogão. Entretanto,
todo cuidado é pouco na cozinha, pois ele é um dos cômodos em que
mais ocorrem incêndios. Um dos mais perigosos envolve a panela
de óleo quente que, quando superaquecida, pode pegar fogo. Dica
importante: Nunca use água para tentar conter o fogo, pois o choque
térmico pode ocasionar uma explosão.
Observe se há vazamento de gás na residência
A manutenção do gás deve ser realizada durante o ano inteiro, mas
devido o uso acima da média nessa época é recomendável verificar se
a mangueira e a braçadeira estão bem ajustadas, aliás, ambas devem
ser trocadas a cada cinco anos. Se sentir cheiro de gás, ande descalço
para evitar atrito, desligue a chave geral e abra portas e janelas. Nunca
tente acender uma lâmpada da residência, pois a faísca produzida pode
causar uma explosão. Dica importante: Sempre compre o produto em
locais confiáveis e faça a instalação correta do GLP.
Nem todos os materiais devem ir para o micro-ondas
Na hora do preparo de alimentos no micro-ondas, principalmente os
pré-prontos, certifique-se que retirou todo o papel alumínio ou qualquer outro tipo de metal. Esses materiais nunca devem ser colocados
dentro do aparelho.
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Montanhas, na internet
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Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de ofensas
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Falta o passo seguinte
Todo dia saem reportagens nos jornais e, principalmente, em redes
sociais sobre os números de pessoas indevidamente favorecidas com
os chamados projetos sociais, com as bolsas de toda natureza e até
com os benefícios da Previdência Social. Uma dessas reportagens
informava que, de cada dez benefícios de auxílio-doença, próximo
a oito estavam sendo cancelados. Os números variam, mas todos
são alarmantes.
Trata-se de uma medida oportuna, necessária e justa, apesar de
muito tardia. Embora não seja responsabilidade direta do atual governo federal iniciá-la, todo servidor público tem o dever de comunicar
irregularidades de que tome conhecimento à autoridade superior. No
presente caso, o atual presidente foi vice da ex por seis anos e, pelo
que consta, nunca a alertou sobre esses desmandos em relação aos
quais, se não tivesse conhecimento prévio, não teria tomado medidas
combativas tão rapidamente. Só como observação.
Outro detalhe não menos relevante é a imprensa só dar destaque
aos números das irregularidades. Nenhum editorial, nem jornalistas,
nenhum especialista é convidado para reafirmar: só existe cancelamento quando a pessoa recebia sem ter direito ao benefício.
Sintomático concluir que cada cancelamento caracteriza uma irregularidade. E daí? É daí que vem o título da presente matéria. Alguém
está deixando de cumprir o seu dever, para o qual exerce o cargo,
recebeu delegação ou aprovação do Estado e é remunerado com
dinheiro público para isso.
Quando um empresário ou seja lá qual for a o cidadão, recebe
o bolsa-família, algum servidor ou agiu de má-fé na concessão ou
foi omisso no desempenho do trabalho. Essas fraudes ocorrem no

país inteiro. Mas, são em maior número nas pequenas cidades,
nas quais não existem documentos comprobatórios que superem
o conhecimento de fato entre as pessoas. Todo mundo sabe quem
possui ou não renda que dê direito ao benefício. Não há inocentes
nesse jogo de sedução.
Quando os governos fazem essas auditorias, a imprensa as
vende como um grande feito. Não cita que, para cada fraude,
um ou vários servidores estão envolvidos, na maioria das vezes
formando uma cadeia até chegar aos altos escalões da República.
Cada vez que um benefício é cancelado por irregularidade, é dever
da administração pública abrir uma investigação para reaver o
dinheiro pago indevidamente. O mesmo procedimento deve ser
adotado quanto aos auxílios-doença. Estes podem gerar maior
dificuldade de constatação. A fraude pode vir desde o início ou a
partir de quando cessou o direito e, mesmo assim, os pagamentos
continuaram sendo feitos.
Mesmo que fosse pela montanha de dinheiro que voltaria aos cofres
públicos, ou pelo exemplo que ficaria aos pretensos fraudadores, mas,
acima de tudo, pelo dever legal, está faltando o passo adiante, o mais
relevante. Essa medida é obrigatória; não é facultativa. Quando ela
não é tomada, a cadeia de culpados só aumenta. Uma hora essa
corda se arrebenta.
Para reaver esse dinheiro de pessoas privadas talvez só pela
via judicial, mas os servidores públicos envolvidos podem ser alcançados por medidas internas e também judiciais, por não existir
fraude sem dolo, sem intenção. Ainda mais quando a fraude grassa
no país inteiro, apesar das dezenas de órgãos de controle internos
e externos.
Pedro Cardoso da Costa – Interlagos/SP
Bacharel em direito
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Motivação Das Decisões Judiciais
Como Garantia Fundamental
Processo de decisões judiciais obriga órgãos do Estado a
legitimarem atos decisórios, frustrando, assim, o veredito
do julgador, uma vez que na serventia da jurisdição, o artifício atribuído ao órgão julgador objetiva a composição
adequada dos conflitos de interesse. Sendo assim, a presente
pesquisa trata, de forma clara e concisa, sobre a motivação
das decisões judiciais, visando esclarecer as normas, regras
e princípios para que esta possua efetivamente sua garantia
fundamental, não deixando de mencionar alguns dos princípios da motivação, bem como as espécies de pronunciamento.
A presente pesquisa explana, ainda, sobre os elementos da
sentença, a ausência de fundamentação e a motivação. Porém,
deve-se salientar que o princípio além de se tratar de um
dever imposto ao magistrado, é um instrumento interligado
ao devido processo legal, no qual, as partes e os interessados
têm a garantia constitucional de uma tutela jurisdicional
efetiva. Contemplar-se-á, também, sobre o projeto do Código de Processo Civil e as principais mudanças quanto ao
princípio em questão.
Palavras-chave: motivação; fundamentação; decisão judicial; princípios; processo civil.

é acionado é comum as cooperativas não terem reservas
financeiras para cobrir os consertos. De acordo com o
Código do Consumidor, a venda da proteção veicular
como seguro é considerada prática abusiva, pois induz o
consumidor a erro, já que ele acredita estar contratando um
seguro com toda garantia de proteção, quando na verdade
não está. Esses grupos atuam de maneira ilegal. Muitas
vezes, o barato sai caro.
BANCO DEVE INDENIZAR APOSENTADA VÍTIMA FRAUDE: O Banco do Brasil foi condenado pela
justiça de Fortaleza a pagar R$ 3 mil de indenização a
uma aposentada vítima de fraude. Segundo Átila A. Nunes, coordenador do serviço Reclamar Adianta.com.br, a
aposentada foi surpreendida por uma cobrança no valor
de R$ 261,47. A quantia era referente a uma parcela de
empréstimo, que totalizava R$ 20.269,42. A dívida teria
sido contraída em agência bancária do Banco do Brasil,
localizada na cidade de Colmeia, no Estado de Tocantins.
A aposentada ajuizou ação requerendo indenização por
danos morais. Alegou que jamais realizou nenhuma operação com a referida instituição financeira.Na contestação, o
banco defendeu que a culpa seria de estelionatários. Sustentou ainda que não houve prejuízo para a consumidora,
pois o empréstimo não foi pago. Por essa razão, pediu a
improcedência da ação. Para Átila A. Nunes, a conduta
do Banco do Brasil revelou um sistema falho e que não
apresenta formalização nas contratações realizadas.
CONSUMIDORES ENTRAM NO AR E SÃO ATENDIDOS: Os consumidores de todo o país podem reclamar,
protestar e denunciar livremente, entrando ao vivo no
Programa Reclamar Adianta na Rádio Bandeirantes AM
1360 (RJ) de segunda à sexta-feira, das 10h ao meio dia.
O Reclamar Adianta também é transmitido, ao vivo, pela
internet www.reclamaradianta.com.br e pelo nosso canal
no You Tube, basta digitar “reclamar adianta”. Whatsapp:
21-993289328

Feriados 2017: veja a lista de pontos
facultativos e feriados nacionais

Mineiro tem 77 Anos de
expectativa de vida
De acordo com
pesquisa realizada
no ano passado e
divulgada esta semana pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a população mineira tem
em média 77 anos
de expectativa de vida, ocupando a sexta posição nacional
entre as unidades da Federação. Os homens ficam com 74,1
e as mulheres 79,9. Santa Catarina lidera com 78,7 anos.
(Foto: ANPR)

Em Defesa do Consumidor
emdefesadoconsumidor.15@gmail.com
CUIDADO COM A CHAMADA PROTEÇÃO VEICULAR: Sabe aquele seguro ofertado a preço mais baixo,
a chamada proteção veicular? Pois é, é ilegal. Ao adquirir
um veículo, tem consumidor que contrata um seguro
para protegê-lo de roubo, furto e outros danos. Algumas
cooperativas e associações comercializam a chamada
“proteção veicular” 70% mais barato, como se fosse um
seguro comum. O consumidor se tornaria um “associado”
ou “cooperado”, passando a pagar uma mensalidade.
Mas, quando algo ocorre com o automóvel e o “seguro”

Além de 1º de janeiro, são mais 13 datas de feriado ou ponto facultativo. Lista foi publicada no 'Diário Oficial da União'.
O governo federal publicou na quarta-feira (30), em
portaria no "Diário Oficial da União", a lista dos feriados
federais de 2017. Além do 1º de janeiro, são mais 13 datas,
entre feriados e pontos facultativos.
Veja a lista dos feriados de 2017: - 1º de janeiro (domingo): Confraternização Universal (feriado nacional) - 27 de
fevereiro (segunda), Carnaval (ponto facultativo); - 28 de
fevereiro (terça), Carnaval (ponto facultativo); - 1º de março,
quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas); - 14
de abril (sexta), Paixão de Cristo (feriado nacional); - 21 de
abril (sexta), Tiradentes (feriado nacional); - 1º de maio (segunda), Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional); - 15 de
junho (quinta), Corpus Christi (ponto facultativo); - 7 de setembro (quinta), Independência do Brasil (feriado nacional);
- 12 de outubro (quinta), Nossa Senhora Aparecida (feriado
nacional); - 28 de outubro (sábado), Dia do Servidor Público
(ponto facultativo); - 2 de novembro (quinta), Finados (feriado nacional); - 15 de novembro (quarta), Proclamação da
República (feriado nacional); - 25 de dezembro (segunda),
Natal (feriado nacional)

Emater comemora 68 anos e presta
homenagem a Manhuaçu
O prefeito de Manhuaçu, Nailton Heringer, e o secretário
de Agricultura, Sandro Tavares, participaram na quinta-feira,
08/12, da cerimônia festiva promovida pelo Escritório Regional da Emater/MG – Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural de Minas Gerais, marcando as comemorações
dos 68 anos de existência.
O município mantém convênio com a Emater para atendimento e assistência aos produtores rurais e pecuaristas.
“Quero desejar muitos anos de bênçãos para a Emater, para
as famílias aqui representadas, para nossa região, para o
estado” – disse Nailton Heringer durante as homenagens.
Em seu pronunciamento, Heringer destacou que a região
tem uma carta na manga que é a agricultura, o agronegócio,
diante de tantas notícias de crise e elogiou a atuação dos

técnicos da Emater.
“Nós estamos aqui
diante de gente que
faz, gente que no
dia a dia traz a informação e isso faz
a transformação que
nós precisamos. A
crise nos dá a oportunidade da criatividade, do reinventar, e a Emater tem feito
isso, tem se dedicado” – lembrou Nailton.
Durante a cerimônia festiva foram feitas várias homenagens para funcionários que completaram 30 e 10 anos
de serviços prestados. Também foram entregues títulos a
produtores rurais, pessoas e entidades parceiras da Emater no desenvolvimento de projetos, como a Prefeitura de
Manhuaçu e ainda meios de comunicação, associações,
sindicatos, entre outros.

Prefeito de Reduto José Carlos atrasa
salários de servidores
Pela primeira vez na Historia da Cidade de Reduto um prefeito vai atrasar salario de seus servidores nem o 13° está garantido. O prefeito culpa a câmara pelo atraso no pagamento. Mas
a verdade é que o orçamento do município é de competência
da prefeitura e lá tem que está garantido o dinheiro a ser pago
durante o ano aos servidores.
A câmara municipal de Reduto
rebate o prefeito e reafirmar, que
a culpa e do senhor prefeito pela
falta de planejamento durante
a elaboração do orçamento do
ano de 2016. Em resposta ao
oficio divulgado pelo prefeito
a Câmara, divulgou um comunicado responsabilizando o prefeito Jose Carlos pelo atraso
já que o mesmo é o responsável direto na elaboração das
diretrizes orçamentarias onde deve incluir o salario de todos
os servidores durante o ano.

Moradores do Bairro Matinha fazem
manifestação contra o SAAE
e fecham avenida.
Diversos moradores do
bairro Matinha realizaram
na tarde de quinta-feira,
08/12, o bloqueio da avenida Palmeiras, principal
acesso entre o bairro e a
região do Coqueiro Rural,
Monte Alverne e distrito
de Palmeiras. A mobilização foi um protesto contra
o SAAE e Prefeitura Municipal. A revolta dos moradores é
principalmente por causa da falta de água. “Estamos há vários
dias sem água em nossas casas, a gente para o Saae, eles falam
que estão resolvendo e as nossas caixas continuam vazias”,
disse o morador do bairro, Denival Zinis.
Outra reinvindicação dos moradores é quanto ao grande
número de esgotos abertos correndo pelo meio da rua. “Isto
também é um problema, além da falta d’água, temos que conviver com o mal cheiro dos esgotos correndo a céu aberto”,
completa.
A Polícia Militar acompanhou de perto a ação dos moradores
para evitar depredações e baderna.
O Diretor do Saae de Manhuaçu, José Alves de Aguiar,
disse que o problema atinge também outros bairros da cidade.
“Estamos com problemas de abastecimento em outros bairros
de Manhuaçu, mas principalmente nos bairros altos. Com a
forte chuva que caiu no início da semana ocorreu um grande
número de descargas elétricas ocasionando a queima de algumas bombas, comprometendo o abastecimento de parte da
cidade. Nossos técnicos já estão trabalhando no reparo destes
equipamentos e até no final de semana, a situação estará normalizada”, disse José Aguiar.
Ele destacou ainda que várias redes pluviais e de esgoto
romperam com a força da enxurrada e que nestes locais também serão realizados reparos.
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Pr. João Soares
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"Toda arte de governar consiste na arte de ser honesto”.

A frase do ex-presidente americano Thomas Jefferson deveria ser transformada em uma espécie de juramento obrigatório para políticos

RODRIGO MAIA
APOSTA EM
‘JEITINHO’ PARA
SER REELEITO

pedido do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) para investigar a negociação de venda das ações de toda operação da
subsidiária da estatal na Argentina.
O POVO PAGA

Se sustenta em apenas um
parecer do então advogado
Luís Roberto Barroso, de
2008, os planos de reeleição de Rodrigo Maia (DEM) à presidência da Câmara. Segundo o documento, a impossibilidade
de reeleição só se daria em casos regulares de sucessão,
não em casos especiais como mandatos-tampão. Foi o caso
de Garibaldi Alves, em 2008, que encomendou o parecer, e
Maia, em 2016. A aposta é que o Supremo não faria “marola”
e não anularia uma eleição expressiva.

O governo Dilma Rousseff fez vista grossa na fiscalização
dos recursos obtidos por meio da Lei Rouanet. Documentos
da Operação Boca Livre, da Polícia Federal, atestam proteção a “artistas” alinhados ao PT.

A LEI PROÍBE
O Artigo 57 da Constituição proíbe a reeleição de presidente
das Casas Legislativas numa mesma legislatura. Os regimentos também proíbem.
QUASE IMPOSSÍVEL
Para viabilizar sua reeleição, Maia precisaria alterar a Constituição a tempo de apresentar a candidatura em 1º de fevereiro.
APOSTA
O grupo de Maia acha que o STF não anularia uma eleição
da Câmara se houver votação expressiva: “deve ser quase
consenso”, diz aliado.
OUTRA CORRENTE
Governistas apostam na composição com Antonio Imbassahy (PSDB), que adoraria presidir a Câmara. Maia viraria
ministro e ele, presidente.

CANDIDATÍSSIMO
Ninguém tira da cabeça do deputado Paulinho da Força (SD-SP) que o presidente Michel Temer é candidato em 2018.
“Quem não quer concorrer à reeleição, não baixa preço de
gasolina”, lembra.
O CAMPO O COMANDO
A Frente Parlamentar da Agropecuária, uma das mais influentes do Congresso, quer uma candidatura própria à presidência da Câmara, descartando entendimento para apoiar qualquer outro deputado.
VIROU PIADA
A decisão do STF, pegando leve com Renan Calheiros, faz
a delícia das redes sociais. Mensagem garante: a Justiça
Desportiva decidiu que jogador expulso pode atuar no jogo
seguinte, mas não pode fazer gol.
SIGAM O EXEMPLO
A frase do ex-presidente americano Thomas Jefferson deveria ser transformada em uma espécie de juramento obrigatório para políticos brasileiros: "Toda arte de governar consiste
na arte de ser honesto".
PENSANDO BEM...

STF VOLTA A CITAR APOSENTADORIA
DE CELSO DE MELLO

... a pouco mais de duas semanas do Ano Novo, tem político
rezando para 2016 acabar.

Voltam a circular no Supremo Tribunal Federal (STF) fortes
rumores sobre a eventual antecipação da aposentadoria do
decano Celso de Mello, um dos mais admirados ministros da
Corte, no cargo há 27 anos. No STF, considera-se a hipótese
de o ministro não retornar das férias, que gosta de passar em
Tatuí (SP), sua cidade natal. Tão reservado quanto brilhante,
ele foi nomeado ministro do STF em agosto de 1989.

PRÉ-CANDIDATOS PODEM ESTAR NA CADEIA, EM 2018

DE VOLTA A TATUÍ
O ministro Celso de Mello, segundo fontes do STF, planeja
voltar a vivem em sua Tatuí. A “cidade ternura” fica a 137km
de São Paulo.
MANDATO ATÉ 2020
Caso resolva aguardar a data-limite, Celso de Mello permanecerá no STF até 1º de novembro de 2020, quando completará 75 anos.
O PRÓXIMO DECANO
Se Celso de Mello antecipar a aposentadoria, Marco Aurélio
assumirá o posto de decano do Supremo, onde é ministro há
26 anos.
JOGO DE LOROTAS

A delação premiada de empreiteiras como Odebrecht e Andrade Gutierrez oferecem a certeza, segundo fontes ligadas
às investigações, que hoje é totalmente inútil tentar imaginar
cenários eleitorais em 2018, porque todos os personagens
podem estar na cadeia. Ou inelegíveis. As revelações têm
sido consideradas “devastadoras”, como de Cláudio Melo Filho, ex-diretor da Odebrecht em Brasília, implicando figurões.
CAIXA 2 ERA REGRA
As delações de empreiteiras tratam sobretudo da entrega de
dinheiro vivo a políticos, em campanhas eleitorais, na base
do “caixa 2”.
TEMER CONFIRMA PEDIDO
A Odebrecht revelou doação de R$10 milhões ao PMDB, a
pedido de Michel Temer. Por sua assessoria, o presidente
confirmou o pedido.
SEMANAIS
“Veja” publica a lista atualizada de propina da Odebrecht.
“IstoÉ” revela que Dilma mandou dar R$ 4milhões a Gleisi
Hoffmann (PT-PR).

Para insinuar “injustiça” e “perseguição”, a defesa alega que
não teve acesso à denúncia das traficâncias de Lula. Lorota.
A denúncia é um documento do Ministério Público ao juiz,
que notificará o ex-presidente denunciado a apresentar a defesa. Aí sim, o acesso é total.

ALÔ, SINCERICIDAS

AMEAÇA AO SUS

POLÍCIA FEDERAL VISITA COFRE
DE RENAN CALHEIROS

Servidores do Ministério da Saúde se dizem apavorados com
as iniciativa do ministro Ricardo Barros com o objetivo de implementar sua proposta de plano de saúde básico. Acham
que vai “destruir o SUS”.
SILÊNCIO SELETIVO
Apesar de proibir novos contratos de venda de ativos da Petrobras, o Tribunal de Contas da União ainda não respondeu

Qualquer político brasileiro em ataque de “sincericídio” pode
desafiar que atire a primeira pedra quem já venceu eleição
sem aceitar caixa 2.

A Polícia Federal realizou na segunda-feira (5), sem alarde, uma
operação focada no presidente do Senado, Renan Calheiros.
Na ação, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, os agentes
abriram um cofre no gabinete do peemedebista, localizado no
15° andar, e levaram documentos. Coincidência ou não, no mesmo dia, o ministro Marco Aurélio decidiu, por liminar, afastá-lo da
presidência do Senado. Procurado por meio de sua assessoria,
Renan Calheiros não se pronunciou a respeito.

T

Obra de Grupo

alvez a frase de Billy Graham que mais apareça hoje na Internet, como
slide ou como texto simples, seja esta: “Deus não manda os pecadores
procurarem a igreja. Deus manda a igreja procurar os pecadores”.
Realmente, o Senhor Jesus deixou com a igreja a missão de ir por todo
o mundo e pregar o evangelho a toda criatura (Mt 28:19-20; Mc 16:15).
De modo impressionante, a igreja saiu a campo e pregou por todo o
império romano. Foi perseguida, mas fez a revolucionária mensagem do
evangelho chegar aos limites daquele mundo. E assim, de geração em
geração, cruzando rios, atravessando mares, conquistando continentes,
Cristo chegou até nós.
Você alguma vez já agradeceu a Deus o fato de alguém ter trazido o
evangelho até você? Provavelmente não foi uma pessoa só, mas obra de
um grupo. Um falou pela primeira vez, outro veio e repetiu, outro estava
orando pela sua conversão, outro lhe deu um folheto, outro lhe doou uma
Bíblia, outro convidou para uma série de conferências ou um culto especial,
outro passou para lhe dar uma carona, outro ensinou, outro batizou, outro o
animou quando você pensou em desistir... Era isso que Paulo tinha em mente
quando escreveu aos coríntios: “Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o
crescimento” (1Coríntios 3:6). As batalhas do Senhor não são vencidas por
um soldado solitário, mas por um exército unido. Infeliz aquele que pensa
que pode realizar sozinho o trabalho do Senhor! O exemplo maior nós o
temos em Cristo mesmo: o Senhor dos senhores, que poderia dar uma ordem
e as coisas aconteceriam, não apelou para essas “facilidades”, mas formou
um grupo de homens defeituosos e limitados. Mas por três longos anos,
o Senhor investiu tempo e demonstrou paciência com eles, instruindo-os,
corrigindo-os, repreendendo-os, consolando-os, capacitando-os e, por fim,
comissionando-os. E que bênção aquele grupo foi para o mundo!!! Era um
pequeno grupo, que o próprio Deus se encarregou de multiplicar.

O fim da fome: a Internet das
Coisas chega ao Agribusiness
Paulo Henrique Pichini*
Até 2050 o mundo terá 9,6 bilhões de pessoas. Para que a população consiga
sobreviver, a produção de alimentos terá de crescer 70% em relação ao que era
gerado no planeta em 2006. Isso é o que diz a FAO, agência da ONU para a
alimentação e a agricultura. Esse avanço terá de ser feito a partir do uso otimizado
da água, em meio a dramáticas mudanças climáticas e, é claro, com a máxima
economia e produtividade. AAgricultura Digital ou de Precisão é um dos elementos críticos para a conquista dessas metas. Em especial, vale destacar o papel da
Internet das Coisas (IoT) neste quadro. Ao entrar no mundo rural, o sensor IoT
“acende” áreas antes não digitalizadas. O resultado disso é produtividade, lucro
e alimentos de melhor qualidade.
Relatório do instituto de pesquisa BI Intelligence prediz que até 2020 esse setor
estará trabalhando com 75 milhões de dispositivos IoT. Hoje, em todo o mundo,
a marca está em 30 milhões de sensores. Podemos afirmar que essa previsão
também se aplica ao setor brasileiro de agribusiness, um dos mais competitivos
do nosso país. Mesmo em tempos de recessão esse mercado continua avançando.
Em 2015, por exemplo, 23% do PIB nacional veio daí.
Cada dispositivo IoT instalado no campo é um “soldado” que faz parte de
uma “brigada” voltada à extrema otimização de todos os processos da empresa
de agribusiness. As maiores empresas brasileiras desse setor já estão investindo,
por exemplo, em projetos IoT para controle de frotas. Despesas com colheitadeiras, tratores e caminhões são, hoje, o segundo item na planilha de despesas
dessas empresas. Um projeto avançado de IoT para frotas de agribusiness usa os
dados coletados pelos sensores instalados nos veículos para mapear fatores como
consumo de combustível, distância percorrida, pressão dos pneus e nível de óleo
do motor. A solução IoT colabora, também, com a monitoração da área geofísica
por onde trafegaram os veículos da empresa rural. Com isso, fica mais fácil saber
se as máquinas atuaram nos talhões designados, com a velocidade e o alcance
planejados. Em alguns casos, essas soluções podem contribuir para reduzir em
até 35% os custos habituais da empresa rural com seus veículos.
Um projeto IoT inteligente saberá diminuir os custos da implantação inicial e
contornar os desafios de infraestrutura de TI e Telecom do ambiente rural. Quem
desejar, por exemplo, sensorizar um vinhedo no Sul do Brasil, não precisa levar
a rede de Telecom até todos os cantos da fazenda. Dispositivos IoT implantados
no campo coletam dados 24x7x365 sem necessariamente enviar online essas
informações para a nuvem. Conforme o orçamento e as metas de negócios de
cada empresa, um outro caminho pode ser seguido. Uma das possibilidades é, em
vez de instalar hot spots fixos no campo, adaptar hot spots a tratores e caminhões
e enviar esses veículos para a “colheita de dados” em intervalos pré-determinados.
Flexibilidade também é a norma quando se trata de garantir a conexão do ambiente rural. Apesar do expressivo aumento das redes nos últimos 10 anos, o Brasil
segue contando com áreas “escuras”, onde a qualidade dos links é variável. Essa
realidade não inviabiliza a aplicação do IoT às áreas mais remotas do nosso país.
A resposta é inserir, no projeto IoT para o agribusiness, uma miríade de
tipos de conexão. Os projetos mais avançados incluem a convivência otimizada
e fluida de redes 3G, 4G, Wi-Fi, LoRa, GPS e via satélite. O gestor rural que
experimenta essa fartura de rede percebe claramente que sua empresa deu um
salto de conectividade, de informação e de negócios.
A Internet das Coisas aplicada ao campo propõe a reinterpretação de práticas
agrícolas milenares. Hoje, graças aos dispositivos IoT, é possível gerar um mar
de informações sobre áreas e ativos que, antes, ficavam longe da visão da TI e
do gestor de negócios. A inserção dessas informações em sistemas BigData é
o segundo elemento da equação. Mas o sentimento de descoberta e conquista
só vem quando as análises de dados (Analytics) recheiam os gráficos de um
Dashboard (painel de controle) criado sob medida para uma fazenda de soja, para
uma empresa de produção de laticínios. Com o Dashboard, o que começa com
o IoT, consolida-se no BigData e ganha sentido no Analytics vira, finalmente, a
base para as decisões estratégicas do agribusiness. Toda essa inovação é boa, e
pode ajudar o mundo a chegar, sem fome, ao ano 2050.
*Paulo Henrique Pichini é President & CEO da Go2neXt Cloud Computing Builder & Integrator
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Eleitos na Comarca de Manhuaçu são diplomados

N

a manhã do dia 09,
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores
eleitos para o Mandato 20172020, nos municípios da
Comarca de Manhuaçu participaram da solenidade de
Diplomação, realizada pela
Justiça Eleitoral, no Anfiteatro Vereador Camillo Nacif,
da Câmara Municipal de Manhuaçu. O Juiz Eleitoral, Dr.
Vinícius Dias Paes Ristori,
presidiu a cerimônia. Além
de Manhuaçu, a Comarca
congrega os municípios de
Luisburgo, Reduto, São João
do Manhuaçu, Santana do
Manhuaçu e Simonésia.
Luisburgo
Prefeito reeleito José Carlos Pereira; Vice-prefeito,
Mauro de Abreu (Mauro
do Zé Neves); Vereadores
Alair Figueiredo de Assunção Júnior (Juninho Moita);
Altacir dos Santos Fagundes
(Piaza); Cornélio dos Santos;
Geraldo Aparecido da Silva;
Jézio Damasceno (Zizinho
Damasceno); Luiz Rodrigues
Rosa Neto; Renato Rodrigues Rosa (Renato Padeiro);
Roque Garcia dos Santos;
e Wesley da Silva Caetano
(Leco da Mercearia).
Manhuaçu
Prefeita eleita Maria Aparecida Magalhães Bifano
(Cici Magalhães) Vice-prefeito Renato Cezar Von
Randow Vereadores eleitos:
Antônio Aparecido Viana
(Tony Mix), Adalto de Abreu
Cavalcante (Adalto do Sintracom), Berenice Maria
Ferreira de Souza (Berenice
do Carlos Tur), José Geraldo
Damasceno (Zé Rulinha),
João Gonçalves Linhares
Júnior (Juninho Linhares),
Vantuil Martins da Silva,
Gilson César da Costa (Gilsinho), Cleber da Penha
Benfica (Cléber da Matinha),
Elenilton Martins Vieira,
Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria), Juarez Cleres
Elói, José Ferreira da Silva
(Cb. Ferreira), Rodrigo Júlio
dos Santos (Administrador
Rodrigo), Paulo Cesar Alti-

no, Jose Eugênio de Araújo
Teixeira, Rogério Filgueiras
Gomes (Rogerinho), Giovanni Mageste Hott (Giovani
Professor).
Reduto
Prefeito reeleito José Carlos Lopes (Carlinho Patroleiro) Vice-prefeito Rubens
Torquato De Souza (Bim do
Pitácio) Vereadores: José
Geraldo do Carmo, Ailton
Robadel de Souza (Pio da
Saúde), Eduardo Romeiro
(Dudu), João Batista Pimentel (Baixinho), Milton
Celso Pimentel (Celsinho
da Saúde), Fábio Antônio
Machado (Fabim), Edmar
de Oliveira Tanez, João
Batista de Cristo e Márcio
Toledo Pereira (Márcio do
Binim).
Santana do Manhuaçu
Prefeita eleita Rosa Luzia
Mendes Assis, Vice-prefeito
José de Freitas Souza (Zé
Marambainha) Vereadores
Gelvano Lourenço de Alvarenga, Raphael Rodrigues
de Souza Silva (Gamel),
Sebastião Carlos Armando,
Jésus Natanael de Oliveira, Antônio Baessa Neto,
Renata Domingos Bastos
(Renata Enfermeira), Everaldo Barbosa (Tequinha),
Antônio Baia Neto (Toninho
do Jovino) e Ivan Rodrigues
de Souza (Ivan Picada).
São João do Manhuaçu
Sérgio Lúcio Camilo (Sérgio Camilo),Vice-prefeito
José Miranda Barbosa (Zé
Braz) e vereadores Célio
Henrique Moreira (Celinho Coutinho), Degmar
Alves Teixeira (Degmar
Assistente Social), Edmar
José Dornelas (Edmar do

Lamir), José Lourenço Saturnino (Zé Lote), Joelma
Domiciano Vieira (Joelma
do Posto), Lucilene Ornelas Silva Santo (Leninha
do Preto), Miriano Gomes
Marques (Professor Miriano), Silvânio Moisés Nunes
(Silvânio do Caboclo) e
Walace Nacari Neto (Walace
da Saúde).
Simonésia
Prefeito eleito Laerte
Augusto de Souza, Vice-prefeito Ademilson Alves
Feitosa e Vereadores José
Antônio Avelino, Geraldo
Alves Pereira, José Rodrigues da Fonseca, Joel
Alves Bertolasse, Deusdete
Aparecida de Souza, Guilherme Teixeira de Siqueira,
Fernando Bento da Costa,
Flávio Henrique Pinel, Aparecida de Fátima Leite, Antônio Gonçalves de Oliveira
e Sérgio Otávio de Carvalho
Andrade.
Devair G. Oliveira

Prefeitos e vice-prefeitos da comarca de Manhuaçu diplomados no dia 9 de dezembro

Santana do Manhuaçu

Luisburgo

Reduto
Simonésia

São João
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Vendo casa. 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro com 2 garagens R$130 mil, tratar - Romney
984454534
Vendo casa pequena com
2 quartos, sala,. Cozinha, banheiro R$ 70 mil tratar Romney
984454534
Vendo apart. Centro, R$150
mil, tratar Romney 984454534
Vendo Sítio em Matipo,
frente para BR 262, casa, água,
luz, 10.000 metros, R$ 300 mil..
tratar Romney 984454534
V endo casa pequena
com 2 quartos, sala,. Cozinha,
banheiro R$ 70 mil tratar Romney
984454534
Vendo Sítio em Matipó,
frente para BR 262, casa, água,
luz, 10.000 metros, R$ 300 mil..
tratar Romney 984454534
AUTO BOX Rua Professor Juventino Nunes, 148 (33) 33314291
CAPOTARIA DO SERGINHO
Rua do Triângulo (33) 3331-5035
AUTO ELÉTRICA UNIÃO Serviços e peças em geral Rua do
Triângulo, 108 (33) 8434-4437
CONSERTOS GERAIS DE MOTOS DE MOTOS TRATAR COM
O JEFERSON (33) 98416-8864
AUTO STILO MULTIMARCAS
Rua Professor Juventino Nunes,
264 (33) 3331-5921
SERRA AUTO PEÇAS Av. Salime Nacif, 308 (33) 3331-1727
CAMPINHOS AUTO PEÇAS Av.
Salime Nacif, 400 (33) 3331-1240
3D ACESSÓRIOS Av. Salime
Nacif, 784 (33) 3331-4400

SMART CELL Rua Antonio Pupin, 17 (33) 3331-8972
BRASIL CENTER ASSISTÊNCIA EM CELULARES LIGAR
PARA (33) 98426-9044
RECALLRua Professor Juventino Nunes, 139 (33) 3331-3232
DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV LIGAR PARA (33)
3331-2033

ORANGO TANGO BOUTIQUE
Rua Amaral Franco, 161 (33)
3331-7045
SOCIAL Rua Amaral Franco, 279
(33) 3331-5091
ATELIER MM Rua Desembargador Alonso Starling, 210 (33)
3332-2333
DONA SCARP Av. Salime Nacif,
700 (33) 3331-8139

CENTER CÓPIAS Av. Getúlio
Vargas, 574 (33) 98436-5268

GERMANO’S MODAS Rua Alonso Starling 421 (33) 3332-1388

SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33) 3331-3863

MARVAN MODAS Rua Amaral
Franco (33) 3331-1195

GRÁFICA BRASIL Rua Coronel
Alberto Pinto Coelho, 643 (33)
98455-7975

OUSADIA Rua Amaral Franco
(33) 98411-8186

GRÁFICA DO JÚLIO Av. Felipe
Nacif, 220 (33) 3331-2065
PAPELARIA GRAFITE Av. Getúlio Vargas, 748 (33) 3331-5445
CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E ALUGAMOS CONTATO
(33) 3331-5028
MADEIRA E ARTE Móveis Rústicos Av. Getúlio Vargas, 663 (33)
3331-7288

VALORIZE CONFECÇÕES Av.
Salime Nacif, 574 (33) 8444-2252
AUDÁCIA FEMININA Av. Salime
Nacif, 623 (33) 8454-9688
EL MODAS Av. Salime Nacif, 438
(33) 98414-1768
JEITO ATUAL MODAS Rua
Amaral Franco, 180 (33) 33311787

MULTIMAC LTDA Av. Salime
Nacif, 740 (33) 3331-1676

MENINA VENENO Rua Amaral
Franco, 35 (33) 98838-3138
ROTA DO JEANS Av. Salime
Nacif, 554 (33) 9942-6084

SOLAR Rua Desembargador
Alonso Starling, 116 (33) 33311365

CAFÉ BOUTIQUE Rua Professor Juventino Nunes, 179 (33)
3331-6305

ANA PIRES Rua Monsenhor
Gonzalez (33) 3332-2362

EXCLUSIVY Av. Salime Nacif,
288 (33) 3331-7352
LOJA 20 Av. Salime Nacif (33)
99953-2442

DONA BELLA Av. Salime Nacif
(33) 98450-5525
GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835

MUNDIAL MODAS Rua Professor Juventino Nunes, 189 (33)
8432-9895

LOJA AVENIDA Av. Salime Nacif,
652 (33) 3331-2665

SELMA CONFECÇÕES Av.
Salime Nacif, 444 (33) 3331-3412

BABYLÂNDIA Rua Antônio Welerson197 (33) 3331-7798

Vargas 397 (33) 3331-3568

BARATINHO BABY Av. Salime
Nacif, 222 (33) 3331-8497

MINI SHOP Rua Dr. José Fernandes Rodrigues, 531 (33)
3331-4133

CIA DO KILO Av. Salime Nacif,
555 (33) 3331-6826

OPA OPORTUNIDADES Av.
Salime Nacif,328 (33) 3331-3828

CALCEBEM Rua Amaral Franco,
167 (33) 3331-1834

Vendo ponto comercial
no centro. Rua Alencar Soares Vargas 19, próximo a Masterclin. Especial para médicos,
dentistas, advogados. R$180
mil com escrit. Comercial. Tratar
Romney 33 984454534

MUNDO DOS CALÇADOS Av.
Salime Nacif, 552 (33) 3332-2959
SAPATARIA FERNANDA CONSERTOS EM GERAL TRATAR
COM (33) 98442-8179
CASA DO PINTOR Av. Felipe
Nacif, 150 (33) 3331-6260

Vendo lote no centro.
156 metros com escritura regis-

trada. R$ 160 mil. Tratar Romney
33 984454534
Vendo área 3 mil metros,
Ponte da Aldeia. 2 milhões.
Tratar 33 984454534 Romney
imoveis
Vendo lote 446 metros
na BR 262, quase em frente ao
novo prédio da receita federal.
Vai da BR até a rua Frederico
Dolabela. R$700 mil. Tratar 33
984454534 Romney imoveis
Vendo casa 45 mil. Quarto,
sala, cozinha. Banheiro, quintal.
Bairro Pouso alegre. Aceito carro.
Tratar Romney 33 984454534

IDEAL CONSTRUÇÃO Av. Salime Nacif, 715 (33) 98419-1902
CREME E AÇAÍ Av. Getúlio Vargas, 878 (33) 3331-4298
P rodutos N aturais a
granel, integrais, sem glúten
e outros ligar para (33)3332-2407
MARSHMALLOW Av. Getúlio
Vargas (33) 3331-5203
SONHO DE VERÃO Av. Getúlio
Vargas, 609 (33) 98451-7789
1000 FESTAS Rua Amaral Franco, 51 (33) 98415-5131
ELÍDER EMBALAGENS Av.
Felipe Nacif, 330 (33) 3332-3948
EMBALAGENS Av. Salime Nacif,236 (33) 9984-6834
LEGALMENTE LOIRA Peças
para Biojoias, Av. Salime Nacif,
543
LOJA DO TUIM Rua Olímpio

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Dr. Agreine Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin) sala
01 (33) 3331-5320

Dr. Marcelo Soares
Pires - Rua Alencar Soares Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-3244

Dra. Elis Oliveira
Campo - Rua Alencar
Soares Vargas, 65
(Masterclin) (33) 3563-2573

Dra. Carla Almeida
(Dermatologia)
Rua Duarte Peixoto, 95
1ºpiso (33) 3331-2870

Dr. Giovani Bittencourt
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin) sala
01 (33) 3331-4715

Dra. Regina de Almeida - Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-3488

DrA. Pollyanna
Rodrigues - Av. Salime
Nacif, 288 (33) 3331-7760

Dr. Célio Roberto
(Cirurgia Geral)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
205(33) 3331-2276

Dra. Daniela O. Franco
Rua Alencar Soares - Vargas, 65 (Masterclin) 1º Piso
(33) 3331-5320
Dr. Marcelo Ker
Werner - Rua Alencar
Soares Vargas, 65 (Masterclin) 1º Piso (33) 3331-3184

Dr. Rodrigo Ferreira - Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-5320
Dr. Sérgio Féres
Mansur Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-2026

Imunizar (Clínica de Vacinação)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl 302 (33) 3331-2521

Dr. Alex Nagem
(Neurologia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
305 (33)3331-4540
Dr. Fabrício Gantos
(Ortopedia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
301 (33) 3331-3925
Dra. Renata
Murad
(Ginecologia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
304 (33) 3331-5315

Dr. Eduardo Magnus
(Clínica dos Olhos)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
206 (33) 3331-2395
Dra. Erika Ferreira
(fonoaudióloga)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
407 (33) 3331-3770
Dr. Francisco E.
(Ortopedia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
202 (33) 3331-3492

Dr. Luiz Carlos
Leitão
(Otorrino)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
204 (33) 3331-1602
Dr. Marcelo Dutra
(Neuro-Psiquiatria)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
402 (33) 3331-5627

7

Dra. Núbia
R. Dias
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
407 (33) 3331-3770
Centro de
Densitometria
Óssea
Rua Duarte Peixoto, 95
Sl. 403 (33) 3331-5510
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Receita Federal inaugura sede modelo em Manhuaçu

D

Por Devair G. Oliveira

epois de um ano e cinco meses do lançamento da Pedra
Fundamental foi inaugurada hoje 23 de novembro de
2016 a tão sonhada e esperada sede modelo da Receita
Federal em Manhuaçu. Das 6 agências modelo implantada no
Brasil, Manhuaçu recebe a segunda de Minas Gerais, localizada em um local privilegiado no município, cito a Avenida
Eloy Werner esquina com BR 262, acesso do bairro Alfa Sul.
A unidade de Manhuaçu é responsável pelo atendimento
de 32 municípios, sendo quatro do Espirito Santo.
O Cerimonial de inauguração foi dirigido pela mestre
cerimônia Cláudia Godoi da DRF/BH.
A cerimônia contou com a presença de várias autoridades:
comandante do 11º BPM, Tenente Coronel Sérvio Túlio
Mariano, prefeito Nailton Heringer, empresários e vários
secretários municipais, superintendente da Receita Federal
do Brasil da 6ª Região Fiscal/MG Sr. Hermano Lemos, delegado adjunto lotado em Governador Valadares, Antônio
Carlos Nader.

Pronunciamento da chefe da Receita em
Manhuaçu, Sra Vanusa Ferreira
Cumprimento ao Dr Hermano, Superintendente da 6ªRF,
cumprimento o Sr. Delegado
substituto da DRF do Brasil /
GVS, Antônio Carlos Nader,
cumprimento Prefeito Municipal Nailton Cotrin Heringer,
através do qual cumprimento
todas as demais autoridades.
Meus cumprimentos a todos
os presentes a esta cerimônia.
É uma honra tê-los todos aqui.
Em primeiro lugar a Deus
toda glória!
Se tivesse um aparelho para
medir a alegria de uma pessoa...o nosso estaria no último grau.
Como de uma mãe que engravida vai vendo toda a gestação
e sentindo desde o embrião até a concepção.
Com a construção desta Agência foi assim, uma gravidez
muito esperada, com riscos. Desejávamos ter uma agência
moderna e declaramos em meio as adversidades que um dia
esta Agência seria um destaque a nível nacional, como?
Não imaginávamos e nem tínhamos terreno ou possibilidades, e mal sabíamos que o embrião estava sendo formado,
pudemos ver tudo contribuindo desde a aquisição do terreno
até o que presenciamos aqui.
Hoje é o nascimento de uma nova vida, a luz foi dada. A
inauguração desta bela Agência Modelo - um destaque a nível
nacional, já é um dos cartões postais de Manhuaçu nesta BR

Câmara Municipal de Conceição de Ipanema
- ESTADO DE MINAS GERAIS RUA EXPEDICIONÁRIO THAUMATURGO, 41 – CENTRO –
FONE (033) 8884-6057 ou 8838 2293 – CEP 36.947-000

D ecreto L egislativo n º . 1 8 / 2 0 1 6 .
“ R E V O G A O D E C R E T O L E G I S L AT I V O N º . 0 1 ,
DE 03/10/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.
A Egrégia Câmara Municipal de Conceição de
Ipanema – Minas Gerais. Aprova:
Art. 1º Fica por este Decreto Legislativo, revogado o Decreto Legislativo nº. 1 de 03/10/2014.
Art. 2º Fixa-se como motivo para a revogação
do Decreto Legislativo nº. 1 de 03/10/2014 o fato
de não ter havido prejuízo ao erário no fato que
ensejou a emissão do parecer prévio pela rejeição
das prestações de contas de 2012.
Artigo 3º Ficam aprovadas as prestações de
contas de 2012, devendo ser remetido oficio ao
Tr i b u n a l d e C o n t a s d o E s t a d o d e M i n a s G e r a i s ,
noticiando o fato.
Artigo 4º Este decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam–se as disposições em contrário.
Publica-se no quadro de avisos, certifique-se
a publicação.
Gabinete da Presidência, 10 de novembro de
2016.
Manoel Pereira da Costa
Presidente da Câmara Municipal

262, onde milhares de pessoas
passam diariamente e tem-se
admirado.
E mais do que toda esta
beleza externa é a renovação
da nossa alma em vermos
a fidelidade de Deus. Bem
sabemos que esta festa é só
hoje, neste momento e daqui
a pouco estaremos na luta
diária, porém continuaremos a
lutar principalmente para que
dentro de nós permaneça sempre a esperança como de uma
gestação que tem a força de conceber o entusiasmo e o servir
com excelência.
A ARF/MAN (Agência da Receita Federal do Brasil
de Manhuaçu (MG), tem como serviço principal prestar
atendimento ao público com profissionalismo e respeito ao
contribuinte, nós os servidores desta Agência da qual estou
aqui hoje representando, juntos somos servidores da sociedade e com as ferramentas que dispomos em mãos vamos
construindo nossa parcela na RFB dentro de sua missão,
visão e valores.
Passo agora aos agradecimentos: Em primeiro lugar
óbvio, minha gratidão maior, a fidelidade de Deus: Obrigado
Senhor! Em seguida agradecemos ao contribuinte, ao cidadão que atendemos dos 28 municípios de nossa jurisdição
e demais municípios, que são o motivo da existência desta
unidade em Manhuaçu a quem devemos nosso respeito. Ao
Sr Superintendente Dr Hermano, aos Delegados da DRF/
GVS Márcio e Nader, e também a Delegada anterior Maria
Ângela, ao pessoal da SPU, equipe de engenharia, a construtora Maroclo, a mestre cerimônia Cláudia da DRF/BH,
às equipes da SATEC, SAPOL, aos colegas da DRF/GVS
em geral, alguns presentes aqui especialmente prestigiando
essa inauguração, aos meus colegas aqui da Agência que
considero minha segunda família a qual aqui represento, ao
Clair, chefe substituto pelo acompanhamento e a fiscalização
desta obra.
Faço um agradecimento especial aos colegas da ARF/
CTG, nossa Agência irmã, agradeço aos colegas aposentados
presentes aqui, a administração municipal, na pessoa do Sr
Secretário de Obras, Uéziler Nacari, agradeço a minha família
que é meu suporte, meu esposo e meus dois filhos, ao meu
pai que é colega aposentado da Receita, que me ensinou a
orgulhar dessa instituição, aos representantes do Judiciário, a
PM, Polícia Civil, demais autoridades, ao Sr João, ex servidor
do DNIT, aos Pastores Flaviano, Romerito, e Anderson ao
empresário Fernando proprietário do Shopping Manhuaçu,
onde abrigava a sede anterior, a imprensa presente, e a todos
que direta ou indiretamente contribuíram e desde já peço
perdão pela omissão de algum nome, mas recebam meus
profundos agradecimentos.

Câmara Municipal de Conceição de Ipanema
- ESTADO DE MINAS GERAIS RUA EXPEDICIONÁRIO THAUMATURGO, 41 – CENTRO –
FONE (033) 8884-6057 ou 8838 2293 – CEP 36.947-000

D E C R E T O L E G I S L AT I V O N º . 1 6 D E 3 1
DE AGOSTO DE 2016
Dispõe sobre a aprovação das Contas do
Município de Conceição de Ipanema/MG –
Exercício de 2014 e dá outras providências.
CONSIDERANDO o encaminhamento de o
r e f e r i d o P a r e c e r p e l o Tr i b u n a l d e C o n t a s d o
Estado de Munas Gerais.
O Presidente da Câmara Municipal de
Conceição de Ipanema/MG, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele promulgou o seguinte Decreto Legislativo:
Artigo 1º - Ficam aprovadas as contas do
Município de Conceição de Ipanema/MG, do
exercício financeiro do ano de 2014, do Proc e s s o d e n º . 9 5 8 5 4 2 d o Tr i b u n a l d e C o n t a s
de Estado de Minas Gerais.
Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entre
em vigor da data de sua publicação.
Plenário da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema/MG, 31 de agosto de 2016.
Manoel Pereira da Costa
Presidente da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema – MG

Deixo nossos contatos da Agência 3331-1860 e 5311,
horário de funcionamento é de 8h às 17:30h sendo que o
atendimento ao público é de 13 às 17h, o Receitafone nº 146,
Fale conosco no site, e folders expostos ao lado.
Finalizo com apenas um versículo 1 Samuel 7:12, “ Até
aqui nos ajudou o Senhor ” dá ideia de continuidade......A
Ele seja a glória!

Uéziler Nacari, Vanusa e soldado Duarte
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Vendedor é encontrado morto na Ponte
da Aldeia. Suspeita é presa pela PC

O corpo do vendedor de
Manhuaçu, Geraldo Majela de Souza, que estava
desaparecido desde a tarde
de sexta feira, 09/12, foi
encontrado dentro de uma
residência no Bairro Ponte
da Aldeia. As primeiras
informações são da Polícia
Militar.

De acordo com informações da família, ele saiu de
casa em um veículo S10 de
cor Branca, cabine dupla,
placa MRC- 9876 de Manhuaçu, por volta das 17
horas. O carro ainda não foi
encontrado.
A Polícia Civil prendeu
a principal suspeita Natália

Hellen Pereira, 22 anos
(foto), pois o corpo de Geraldo foi encontrado na casa
dela. A prisão aconteceu em
um hotel no Distrito de Realeza, em Manhuaçu.
Outras informações sobre
a morte serão passadas pela
PC.
Informação da Polícia

Lavrador é encontrado
morto na zona rural de Divino
Um homem de 41 anos
foi encontrado morto na
noite da última quinta-feira
(01/12) na comunidade Árvore Bonita, zona rural de
Divino.
A Polícia Militar foi acionada e compareceu a localidade, onde a mãe da vítima
relatou que saiu de casa na

quarta-feira (30/11), sendo
que ao retornar deparou com
o filho (R.V.D.A) deitado
numa cama com uma faca
cravada no tórax .
Conforme informações
da PM, a mãe da vítima
ainda relatou "que o filho era
alcoólatra e vinha há algum
tempo dizendo que iria tirar

a própria vida, inclusive não
passaria do natal”.
A pericia compareceu
ao local e constatou que
não havia outros sinais de
violência na vítima.
O corpo foi encaminhado
ao IML (Instituto Médico
Legal) e após foi liberado
para sepultamento.

Homem é brutalmente
assassinado em Divino

Ronaldo Pedro de Souza,
45 anos, foi encontrado
morto por um vizinho na
manhã desta quinta-feira(08/12, no córrego São
Domingos, imediações
da Apae, em Divino. De
acordo com informações da
PM, a vítima foi assassinada
a pauladas.
Uma testemunha relatou
aos policiais que ao amanhecer passou em frente a casa
de Ronaldo e percebeu que
a porta da cozinha estava
aberta. Depois de chamar várias vezes e não ser
atendido, entrou na casa e
deparou com a vítima caída
ao solo com sangramentos
entorno da cabeça e sem os
sinais vitais.
Por volta das 05h da manhã uma equipe da PM,
composta pelos policiais

Cb. Emerson, Cb. Marcelo,
Sgt Marins e Sd. Rafael,
foi acionada e compareceu
a localidade, constatando a
veracidade dos fatos.
A Pericia criminal verificou que antes de morrer
a vítima sofreu vários
golpes na cabeça . Foi
constatado no corpo afundamento de crânio entre
outras lesões que indicam
sinais de muita brutalidade
e violência.

O corpo foi encaminhado
para necropsia no IML (
Instituto Médico Legal) de
Muriaé.
Ronaldo morava sozinho
e segundo informações aparentemente não tinha problemas de relacionamento com
ninguém. A Polícia Civil
abriu inquérito e iniciou as
investigações para descobrir
a autoria e a motivação do
crime.
O Campeão

Arma e munições apreendidas em Sericita
A Polícia Militar de Sericita evitou que dois jovens
praticassem um crime de
homicídio, na sexta-feira,
09/12.
Os policiais militares
abordaram os dois jovens
devido ao constante envolvimento deles em ocorrên-

cias. O menor estava com
um revólver calibre 32
com seis munições intactas,
enquanto o maior carregava
mais duas munições no
bolso. Na casa do segundo
envolvido, a PM encontrou
duas imitações de armas.
Os dois disseram que

estavam no local a fim de
montar uma tocaia para um
cidadão de Sericita. Eles
alegaram que estavam ali
para cobrar uma dívida
de seis pedras de crack
(sessenta reais), cuja data
limite de pagamento era
sexta-feira.

Motocicleta furtada no Bairro Lajinha

Uma motocicleta foi furtada no bairro Lajinha,
durante a madrugada de
sexta-feira, 09/12, em Manhuaçu.
O proprietário contou aos

policiais que estacionou
por volta de 3 horas na
calçada em frente a sua
casa e, quando amanheceu,
descobriu que a moto havia
sido levada.

Foi furtada uma Honda
CG 125, Today, azul, placa
GQA9450/Manhuaçu.
Apesar do registro e rastreamento, a moto não foi
localizada.

Quadrilha que assaltou cooperativa
incendeia veículo em Orizânia
Na manhã de quarta-feira
(07/12) militares da cidade
de Orizânia, localizaram o
veículo utilizado pelos bandidos no assalto a agencia do
Sicoob de Fervedouro, fato
ocorrido ontem, terça-feira
(06/12).
O veículo VW Gol, cor
preta, placa HEX 4257 –
Belo Horizonte-MG, foi
encontrado totalmente destruído pelo fogo próximo
a uma represa, na fazenda
Rochedo, zona rural de
Orizânia.
O policial Cb. Xavier
falou à reportagem O Campeão, que em consulta ao
sistema informatizado da
PM foi constatado que as
placas encontradas no local
pertencem a um Nissan Ver-

sa, cor branca, emplacado na
cidade de Belo Horizonte-MG. “Certamente os criminosos clonaram as placas
e incendiaram o veículo a
fim de dificultar o trabalho
de investigação da polícia”.
Conforme divulgado anteriormente, quatro homens
fortemente armados, chegaram na agencia em Fervedouro no veículo VW/

Gol todos com toucas cobrindo seus rostos e armas
de grande porte (espingardas
calibre 12).
Na tentativa de intimidar a
polícia e a população, dois
deles deram tiros para o alto
enquanto fugiam carregando
sacos de dinheiro e com um
refém, que seria o gerente
do banco.
Hitler Cézar
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ENTRETENIMENTO
caça-palavras

A cerveja
Um gaguinho chegou no bar e chamou o
garçom: - Po po por fa fa favor me ve u u uma
ce ce ce cerveja?
O garçom respondeu: - Treine um pouco no
banheiro depois venha pedir a cerveja.
O gago entrou no banheiro, que tinha um
espelho, e na
frente do espelho ele começou a treinar: po po por fa fa favor me ve u u uma ce ce
cerveja?
Depois de muitas tentativas ele conseguiu:
- por favor me ve uma cerveja?
Depois de muito treino ele saiu do banheiro, sentou na mesa e chamou o garçom, o garçom chegou na mesa e
perguntou: - E aí já treinou? Então peça de
novo!
O gago então começou:
- Por favor me ve uma cerveja - com muita
dificuldade ele completou a frase
O garçom então perguntou: - Qual? Kaiser,
Brahma ou Skol?
- Vo vo vo ce ce sa sa be be pra pra onde vo
vo vou te ma ma mandar, né?

TOURO – DE 21/4 A 20/5
Há tendência a atingir resultados positivos na profissão, não somente com
ganhos, mas em reconhecimento e respeito entre os colegas. Há empenho e
determinação para conseguir objetivos pontuais, mesmo que aja um clima de
indefinições que porventura possa desfavorecer a autoestima.
BENS E FINANÇAS: as finanças seguem, de forma geral, sob controle.
Há um clima de maior poder de decisão, sobretudo porque tem em sua frente
objetos e certezas que podem ajudar a avaliar qualquer situação importante
sobre o assunto. Preste atenção nas burocracias da vida e se supere.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6
Praticamente até o dia 21, quando o Sol passar a transitar em Capricórnio,
os geminianos têm tudo para formar e estabelecer as regras para parcerias
ou fechar negócios visando um futuro próximo. Há intensidade, no entanto,
nos contatos sociais e na vida amorosa.
BENS E FINANÇAS: as finanças não serão empecilho para desestimular
ou contribuir com algum aumento de problema. O foco poderá estar voltado
às finanças de terceiros que, por sinal, você poderá ajudar. A partir do dia
21, acontecimento inesperado poderá requerer de um esforço extra para
contornar algo.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7
Procurar soluções ao cotidiano para contornar empecilhos é praticamente
buscar maior qualidade de vida. Mais um aspecto relevante é quanto à dedicação a outras pessoas que de uma forma ou outra poderá ajudá-las.
BENS E FINANÇAS: algumas dificuldades com as finanças podem ocorrer,
provavelmente oriundas ainda de meses passados. Qualquer decisão importante, sobretudo aquelas que envolvam parcelamentos ou endividamentos
a longo prazo, devem ser bem planejadas considerando os prós e contras.

O locutor
Certo dia um homem resolve se inscrever-se em um
concurso para locutor de rádio:
- O seu nome?
- Jo-jo-ão dda Ssssil-silva Ssantos.
- Ora meu senhor, como você espera participar de um
concurso para locutor se você é gago?
- Não, gago era meu pai, e imbecil o escrivão que me
registrou com esse nome!

LEÃO – DE 23/7 A 22/8
De forma geral, a vida flui com bastante naturalidade e alegria. Há intensidade nas atividades sociais e é até natural depender, em alguns casos,
de terceiros para desenvolver uma habilidade ou executar um trabalho, por
exemplo. Você está com maior objetividade e determinação para conseguir
as coisas, e melhor, contará com ajuda de outros.
BENS E FINANÇAS: serão necessários alguns esforços para desenvolver
trabalhos. Para tal, será importante não perder de vista a responsabilidade
em situações assumidas no passado ou no presente. Os dividendos virão
com esforço.

sete erros

VIRGEM – DE 22/8 A 22/9
Com o Sol ainda em Sagitário, faz com que se estimule o espírito de luta
e de aventura dos virginianos. Situações específicas e espírito colaborativo
influenciarão as relações familiares. Isso servirá para responder a algumas
inquietações que mexem com o lado emocional.
BENS E FINANÇAS: podem surgir alguns dilemas entre gastar um pouco
mais em serviços de entretenimento ou em reformas ou investimentos de
longo prazo. Acontece que há maior desprendimento quanto às finanças nesta
primeira quinzena e isso poderá definir bem o que virá no futuro.

Maratona
O sujeito está na cama com a amante, na
casa dela, quando ouve os passos do marido.
A mulher manda-o pegar as roupas e pular
pela janela. Ele reluta, porque está caindo
uma chuva forte, mas, não tendo outro jeito,
pula, e cai na rua, no meio de uma maratona.
Ele aproveita e corre junto com os outros,
que o olham de um jeito esquisito. Afinal, ele
esta pelado!
Um outro corredor pergunta:
-Você sempre corre assim pelado?
-Sim! - responde o amante - É tão bom ter
essa sensação de liberdade.
Outro corredor pergunta:
-Mas você sempre corre carregando suas
roupas? O sujeito não se da por vencido:
-Eu gosto assim. Posso me vestir no fim da
corrida e pegar o carro para ir para casa...
Um terceiro corredor insiste:
-Mas você sempre coloca uma camisinha
quando corre?
O sujeito responde:
-Só quando esta chovendo!!!!!

LIBRA – DE 23/9 A 22/10
Apesar da alegria e da boa energia que permite aos librianos desejarem
maior liberdade e independência, não permitirão intromissão ou qualquer
tipo de controle em suas vidas. Suas convicções pessoais estão mais fortes
e tende a defender seu ponto de vista com veemência.
BENS E FINANÇAS: seu espírito empreendedor poderá contribuir com
ideias interessantes para obter a possibilidade de dividendos no presente
ou num futuro próximo. De forma geral, as finanças tendem a ficar melhor
controladas, sobretudo por causa do bom movimento dos astros nessa área.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11
Neste período há maior disposição para estar com a família e para o
bem-estar emocional, por sinal, fundamental para garantir uma base estável
para favorecer as atividades no campo profissional e na vida social. Novas
oportunidades e ideias novas estão na porta.
BENS E FINANÇAS: desafios a serem superados ainda estão na pauta deste mês. A situação ainda passa pelo velho processo do que entra de dividendo,
sai com o pagamento de dívidas. A boa notícia é que parte desse processo
poderá ser melhor controlado ou superado a partir do dia 21 deste mês.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11
Há um clima de alegria e de felicidade dando as coordenadas na vida
pessoal. Se estiver solteira, muito provavelmente poderá encontrar pessoas
de fora de seu meio social ou de seu mundo usual para se relacionar. E sabe
que as oportunidades materiais também podem vir de fora? Então observe e
estude com cautela cada uma que aparecer.
BENS E FINANÇAS: seus contatos e sociabilidade podem render possíveis
contratos e oportunidades. Há tendência à prosperidade devido ao movimento
forte de Saturno e sua intuição poderá apontar possíveis bons caminhos para
aumentar os dividendos.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1
Se estiver pensando em promover alguma mudança em sua vida, um detalhe
importante que seja, então o momento é esse. Separar o joio do trigo para
poder mudar sempre é bom, e o desejo de transformação pode ser necessário.
Nesse processo a maturidade e a determinação serão importantes.
BENS E FINANÇAS: mesmo com uma ou outra dificuldade, as finanças
passam por certo controle. Talvez tenha de contornar situações pontuais, por
exemplo, com atrasos e burocracias bancárias. O melhor é manter a paciência
e literalmente focar em resolver o problema e não aumentá-lo.

Memória
Três velhinhas conversando numa tipica
tarde de sabado, envolta da velha mesa de
madeira de lei, quando uma delas comenta:
_ Ultimamente tenho andado tão ruin de
memória, outro dia estava descansando o almoço e por um instante esqueci se já tinha almoçado e almocei novamente. _E a segunda
complementa :
_ Eu tambem estou muito ruim de memória, tinha acabado de acordar de manhã e
pouco mais de 10 minutos não sabia se tinha
dormido e voutei para a cama. _ A terceira
não querendo admitir seu problema deu uma
de mocinha e disse:
_ Deus que me livre, voces estão ficando
cada vez mais velhas, "Isola",(batendo três
vezes na madeira da mesa causando três ruidos tipo "toc, toc, toc" ) agora vocês me dão
licença que eu vou ver quem é que esta batendo na porta.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4
O período está favorável e de maior relevância quanto
às ideias e definições de projetos. Seu otimismo está alto
e sabe que se esforçar poderá conseguir bons resultados
em suas pretensões. Há também um clima aventureiro
que contribuirá com o momento e estimulará novas ideias.
BENS E FINANÇAS: será interessante buscar colocação ou concorrer a
alguma vaga no mercado de trabalho até o dia 19 deste mês. Isso não quer
dizer que depois não seja para fazer, é, também, para persistir e acreditar.
A capacidade de avaliação e decisória está forte, sobretudo para lidar com
tecnologia para ajudar na profissão.

CURIOSIDADES
O sorvete foi inventado
antes da geladeira?
Pode até parecer estranho ou curioso, mas o
sorvete surgiu muito antes da geladeira. Na verdade, essa refrescante sobremesa nos remete à
China, há cerca de 3 mil anos.
A origem do sorvete está relacionada à neve.
A delícia era preparada apenas com suco de
frutas, mel e neve, formando uma espécie de
raspadinha nutritiva. A evolução do sorvete
aconteceu ao longo da história, e se intensificou
com a criação da refrigeração moderna. Agora,
no tempo dos chineses, o gelo do inverno era

usado de maneira criativa para a produção do
primeiro sorvete do mundo. Isso aconteceu
provavelmente no ano 1000 a.C.
Os flocos de neve fizeram tanto sucesso que
Alexandre, o Grande, rei da Macedônia, introduziu a delícia na Europa. Ele teria buscado a mistura de salada de frutas, mel e neve no Oriente.
Os árabes também teriam participado dessa
história. Pesquisadores afirmam que eles teriam
aperfeiçoado a receita da China, acrescentando
mais ingredientes à neve. Os árabes também
dizem que "sorvete" é uma palavra que vem
do idioma árabe, derivada de sharbat, que
significa bebida fresca na tradução literal para
o português.

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2
Novas pessoas e inevitavelmente informações e pontos de vista diferentes
dos seus podem ser importantes para fomentar sua cultura. O contato com os
grupos sociais que faz parte trarão o incentivo de um dos melhores elixires da
vida: a alegria. Marte favorece atividades mentais neste momento e dá força
para desenvolver bons trabalhos. Aproveite.
BENS E FINANÇAS: é possível que as finanças não estejam tão boas no
momento, resultado de investimentos e consumo dos últimos meses. Agora
há clareza de onde pode adquirir ou receber dividendos. Depois do dia 21
deste mês, a tendência é a situação começar a estabilizar.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3
Planos e projetos não faltam em dezembro e com a proximidade do ano
novo. Há estímulo, inclusive, do amor e de paixões que permitem novos ares
e encantamento aos olhos. No trabalho, você poderá se destacar se conseguir
executar e mostrar o resultado efetivo de sua ação.
BENS E FINANÇAS: não está ruim a situação financeira, sobretudo diante
de perspectivas que podem lhe surpreender. Lembre-se que sua intuição poderá apontar caminhos importantes para investir ou controlar bem os gastos.
Depois do dia 21 deste mês, iniciará um momento interessante com novas
oportunidades que já devem estar aparecendo.

13 de dezembro / 2016

Filho da funkeira de 19 anos foi
morto a tiros na Cidade de Deus
Um dos filhos da cantora de funk Tati Quebra Barraco foi morto a tiros na madrugada
de domingo (11) na Cidade de Deus, na Zona
Oeste. De acordo com parentes de Yuri Lourenço da Silva, de 19 anos, ele foi baleado no
rosto pouco depois de 1h. O jovem chegou a
ser socorrido para o Hospital Lourenço Jorge,
na Barra da Tijuca, mas não resistiu. A família
acusa policiais militares da UPP local de terem
disparado contra o jovem. Segundo parentes de
Yuri, outro rapaz que estava com ele também
foi baleado e morreu. A funkeira estava fazendo
um show em Belo Horizonte quando soube do
assassinato do jovem:
- Você não imagina a minha dor - disse Tati ao Globo, por telefone.
Mais cedo, a funkeira fez um longo e emocionado desabafo no
Facebook:
""Meu filho, tá sendo difícil de acreditar, viu? Como deve ser pra
você receber uma mensagem, ligação em meio ao show dizendo que
seu filho está morto? (...) . Eu não pude parar o que dei início. Tinha
fãs, públicos (SIC), o fotógrafo da casa, tinha um contrato assinado
(...). Por que isso com a mãe? Em que eu errei? Em que não fui rude?
O que eu deixei faltar?"

Filha de ex-jogador é desesperada pela fama
Carol Portaluppi, a linda filha de Renato Gaúcho (ex-jogador e
técnico do Grêmio), tem verdadeira fixação para ser famosa.
Ela faz de tudo! Posta fotos de biquíni (de frente e principalmente
de costas), vive enfiada no meio dos jogadores, invade campo de
futebol (e faz o pai levar bronca) etc.
Nesta semana, ninguém entendeu o que a moça estava fazendo
ao lado do pai na hora de comemorar a vitória do Grêmio na Copa
do Brasil.
Os jogadores entraram de surpresa, antes do início da entrevista
coletiva com Renato Gaúcho, e jogaram um balde de água e espumante no treinador. Apesar de não fazer parte da equipe, Carolzinha
ficou lá no meio da galera levando água na cabeça!

Record retira equipamentos de Gugu
Gugu Liberato ainda não definiu seu futuro na Record. No
entanto, a emissora começou a
retirar os equipamentos, carretas
e até fiação usada nos estúdios do
programa do loiro desde a última
quinta-feira (8).
O contrato do apresentador é
válido até o dia 28, segundo o jornalista Flávio Ricco. O impasse a
respeito do vínculo do famoso permanece nos bastidores.
Caso Gugu decida ficar no canal, a produção de sua atração continuará na condição de terceirizada.
Vale lembrar que O veterano alegou que não tem interesse em trabalhar no esquema de sociedade e ficar responsável pela produção e
custos de seu programa.

Em última semana na Globo, Jô pede
'perdão' ao juiz Sergio Moro
Na madrugada desta quinta-feira (8),
Jô Soares anunciou sua última semana no
ar pela Globo, como ele mesmo gosta de
enfatizar, e pediu “perdão” ao juiz Sergio
Moro.
O apresentador começou a atração com
um esclarecimento aos telespectadores.
“Eu quero esclarecer uma coisa. Ontem
viralizou uma notícia de que eu ia entrevistar o juiz Sergio Moro aqui no programa.
O boato foi tão grande nas redes sociais
que até eu acreditei. Foi só um boato. Eu
convidei o juiz Sergio Moro uma vez, duas
vezes, aí a pedido de todas as jornalistas da minha equipe, eu tentei.
Mas ele falou: ‘eu não posso dar uma entrevista, que aí eu tenho que
dar entrevista pra todo mundo’. Eu quero dar parabéns ao juiz Sergio
Moro por ter resistido a esse assédio. Até peço perdão por essa minha
insistência que foi muito mais do jornalista, do que do artista”.
Em outro momento, o apresentador anunciou a última semana de
seu talk show. “Na próxima semana, que é também a última semana
do ‘Programa do Jô’, na Globo, o dia das ‘Meninas [do Jô]’ vai ao
ar na quinta-feira, porque sexta-feira vai o último programa”, disse. Normalmente o quadro “Meninas do Jô” é exibido nas quartas-feiras.

acesse: www.jm1.com.br

O ator Thiago Lacerda ganha
indenização de R$ 329 mil
Depois de uma marca de roupas usar a imagem
do ator Thiago Lacerda indevidamente, a Bunny´s
Get Way Comércio de Roupas Ltda terá que desembolsar um valor de 500 salários mínimos. A
empresa, que é de Uberlândia, em Minas Gerais,
utilizou uma foto do ator em um comercial e publicou em um jornal
de grande circulação na cidade.
Segundo a coluna de Leo Dantas, do O Dia, a quantia ainda não
foi paga pela empresa. Por esse motivo, a juíza Marisa Simões Mattos Passos, da 1ª Vara Cível do Rio, acatou o pedido do advogado
de Thiago para os sócios da Bunny´s pagarem o dinheiro com seus
bens, já que não havia o valor na conta bancária da empresa. O valor
corrigido da dívida já chega a R$ 329, 3 mil.

Ex-participante de 'A Fazenda'
é preso em São Paulo
O cantor Thiago Servo foi preso na madrugada de sábado (10) em Jacareí, no interior de São
Paulo, por falta de pagamento da pensão alimentícia de sua filha de quatro anos. De acordo com
a assessoria de imprensa do artista, ele deve R$
800 mil. As informações são do R7. De acordo a
Polícia Civil de Jacareí, Thiago, ex-participante de 'A Fazenda', foi
levado para a prisão local, onde aguarda habeas corpus. Ele está
detido em uma cela exclusiva para devedores de pensão alimentícia.
A assessoria de imprensa do cantor alega que o artista não tem
condições de pagar o montante estipulado pela Justiça. "Thiago havia pedido revisão do valor na Justiça, mas a mãe da criança não
aceita a modificação. Quando o processo de pensão foi julgado, há
três anos, ele ainda integrava a dupla com Thaeme e tinha uma outra
realidade financeira. No momento, o Thiago está se reestruturando e
não teria como pagar isso", diz nota.
"Inclusive o Thiago foi proibido de visitar a criança. A mãe sempre exagerou nas exigências. Quando a criança nasceu, ela contratou
uma babá que custava R$ 7 mil por mês. A pessoa quer manter um
padrão muito alto e o Thiago não consegue arcar", alega assessoria.
Ju Paes e Rodrigo Lombardi repetirão casal em próxima novela
A Globo resolveu apostar novamente no casal formado por Juliana Paes e Rodrigo Lombardi em uma novela escrita por Glória
Perez. os atores serão par romântico de ' A Força do Querer', com
previsão de estreia para abril de 2017.
Segundo informações do Extra, o casal se separa no início da novela e a personagem de Juliana, Bibi, ficará com o personagem de
Emílio Dantas, Rubinho.
Bibi foi inspirada na história de Fabiana Escobar, que ficou famosa como Bibi Perigosa, a ex-baronesa do Pó, segundo o RD1.
Juliana e Rodrigo viveram Maya e Raj em 'Caminho das Índias'
(2009), sucesso de Glória Perez no horário das 21h.

Jô Soares se emociona em programa com o
rei Roberto Carlos
Jô Soares recebeu o rei Roberto Carlos em seu programa nesta
sexta e,além de se emocionar, levou o público ao delírio.
Artistas usaram as redes sociais para destacar a entrevista como
um dos momentos mais marcantes do Programa do Jô, que se encerra este ano.
Roberto Carlos levou o apresentador às lágrimas ao cantar 'Amigo'. Durante a exibição, Roberto Carlos chegou a ser um dos trending toppings do Twitter.
“E agora vou dormir com essa cena histórica! Roberto e Jô juntos!
Super emocionados e eu me acabando de chorar! Graças à Deus que
eu vivi pra ver esse encontro! Vou dormir me lembrando da Jovem
Guarda e da Família Trapo, esses artistas me fizeram rir e chorar.
Sou fã, adoro, amo!”, postou a atriz Lilia Cabral.
“Momento histórico e inesquecível na TV brasileira. Meus queridos Roberto Carlos e Jô Soares. Lindo, emocionante, só coração.
Obrigada aos dois”, escreveu a atriz Betty Faria.

Lady Gaga revela traumas após abuso pela
primeira vez
Foi durante uma visita a um abrigo especializado em jovens pertencentes à comunidade LGBT que Lady Gaga fez uma declaração
sobre a sua vida pessoal.
“O único trauma da minha vida me ajudou a entender o trauma
dos outros. Eu disse hoje às crianças que sofro de uma perturbação
mental. Sofro de stress pós-traumático. Nunca disse isso a ninguém
antes”, disse a cantora, numa visita transmitida pela NBC.
Vale ressaltar que em 2014 a artista revelou que tinha sido vítima
de violação aos 19 anos, experiência que levou a uma perturbação
mental. “Hoje eu partilhei um dos meus maiores segredos com o
mundo. Manter segredos faz você ficar doente e com vergonha”,
escreveu a musa pop no Twitter.
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Príncipe Harry viaja mais de dois mil
quilômetros só para ver namorada
Desde que assumiu publicamente a sua relação com Meghan Markle, Harry vem se mostrando ainda mais descontraído e feliz.
E apesar da relação entre o príncipe e a atriz
não ser fácil devido a problemas de distância –
Meghan vive no Canadá e Harry em Inglaterra
– a verdade é que o monarca faz de tudo para
ultrapassar este obstáculo.
Segundo a imprensa britânica, após fazer uma visita de sucesso às
Caraíbas, Harry decidiu fazer um desvio na sua viagem e em vez de
ter ido diretamente para casa, deu um ‘pulo’ ao Canadá. Ora, desde
Barbados até ao país o monarca teve de percorrer uma 'pequena'
distância de 2.735 quilômetros.
Ao jornal The Sun, fontes próximas de Harry garantem que nunca
viram o príncipe assim tão feliz.

Luan Santana faz revelações sobre 'nudes'
e rivalidade com Safadão
Será que os cantores sertanejos escrevem aquelas letras de sofrência baseados em suas próprias experiências? Em conversa com
o EGO, Luan Santana acabou revelando qual música escreveu sobre
que estava passando.
A canção 'As Lembranças Vão na Mala', garante ele, foi feita baseada em sua experiência. "Eu lembro que estava passando exatamente pelo que escrevi", contou ele.
Ao falar sobre o novo visual, o rapaz aproveitou para descartar
qualquer rumor de rivalidade com o forrozeiro Wesley Safadão. "A
gente é amigo de coração, ele é um cara humildaço que merece tudo
que está vivendo", garantiu.
Quando o assunto passou para um campo, digamos, mais indiscreto, Luan também fez suas revelações. O cantor afirmou que nunca mandou nudes, mas, sim, já ficou com fãs.
Santana aproveitou a conversa para agradecer todo o carinho que
tem recebido do público desde o seu primeiro sucesso, 'Meteoro da
Paixão'.

RedeTV! bate o martelo e Raul Gil terá
programa aos domingos
Na tarde de quarta-feira (8), o apresentador Raul Gil recebeu em
seu escritório em Moema, São Paulo, os diretores da Rede TV! para
definir seu contrato com a emissora.
Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do site 'UOL',
está tudo conversado para ele estrear, logo depois do carnaval, com
o seu programa aos domingos, das 3 da tarde às 8 da noite, entregando para o "Encrenca".
Até 25 de fevereiro, último sábado do mês, ele continuará se apresentando, no SBT, também de acordo com o que combinou com o
próprio Silvio Santos.

SBT acaba com "Domingo Legal" e
situação de Portiolli está indefinida
Um dos programas mais tradicionais do SBT vai chegar ao fim. A
tarefa de anunciar o fim do programa cabe a Celso Portiolli na próxima segunda (12). Segundo o UOL, a informação foi confirmado
pela emissora. A atração que já foi um sucesso nos tempos de Gugu
dará lugar ao novo formato do 'Fantasia' que deve estrear após Carnaval. O SBT, no entanto, esclarece que não estão previstas demissões. As equipes de produção serão deslocadas para o novo programa de Portiolli que deve ocupar o horário que pertence a Raul Gil.
Em recente entrevista, o apresentador falou sobre a nova atração.
"Existe uma possibilidade de fazer no sábado à tarde, mas é uma
possibilidade. Gravo até 18 de dezembro, volto de férias no dia 5
de fevereiro. Quando eu voltar, acho que vai ter alguma novidade.
Acho que nas minhas férias eles vão mandar alguma notícia. Tomara
que não mande voltar antes. Meu desejo é fazer programa de televisão”, finaliza.

Record escolhe substituto de Cesar Filho
para o 'Hoje em Dia'
Após o desligamento de Britto Jr. da Record,
ficou a dúvida sobre quem vai substituir Cesar
Filho no “Hoje em Dia” em janeiro. De acordo
com o colunista Flávio Ricco, do site 'UOL',
Reinaldo Gottino ou Luiz Bacci deve ser o escolhido pela alta cúpula da emissora para ficar
no lugar de Cesar. Ainda de acordo com Ricco,
está havendo certo atraso para isso, porque o
jornalismo demorou para liberar esses nomes… como o Bacci estará
envolvido com o “Cidade Alerta”, nas férias do Marcelo Rezende,
tudo indica que será mesmo Gottino o escolhido.
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Governo do Estado anuncia política
de descontos para voos regionais

O

Governo do Estado
de Minas Gerais, por
meio da Companhia de
Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais (Codemig) e
da Secretaria de Transportes
e Obras Públicas (Setop),
está lançando o programa
de descontos do Voe Minas
Gerais, Projeto de Integração
Regional de Minas Gerais –
Modal Aéreo.
Opções de custos reduzidos
já estão sendo disponibilizadas, com o objetivo de ampliar
o acesso ao transporte aéreo e
estimular ainda mais o desenvolvimento regionalizado. A
venda das passagens é feita
pelo site www.voeminasgerais.com.br.
A implantação de uma nova
plataforma de vendas online
possibilitou a integração dos
voos entre mais cidades e a
execução da nova política de
descontos em benefício dos
usuários, a qual prevê:
- desconto de 10% para
compras feitas com, pelo menos, 30 dias de antecedência;
- desconto de 20% nas compras a partir de cinco passagens;
- e, na compra de ida e volta,
desconto fixo de R$ 100 no bilhete de retorno, independente
do preço do trecho escolhido.
O presidente da Codemig,

Marco Antônio Castello Branco, destaca a importância
de se oferecer o serviço de
transporte aéreo a um número
cada vez maior de pessoas.
“O modal aéreo se tornou
um transporte básico, e dar a
acesso a ele, visando o desenvolvimento, é tão importante
quanto levar asfalto ou banda
larga a uma região. Por isso,
essa é uma política pública
estratégica para o Governo do
Estado de Minas Gerais, que
possuía uma grande infraestrutura de aeroportos públicos completamente ociosos”,
ressalta.
Voe Minas Gerais: O Voe
Minas Gerais foi lançado em
agosto deste ano, ligando 12
cidades mineiras ao Aeroporto
da Pampulha, na capital. Em
novembro, outras cinco cidades foram incluídas às rotas,
que passaram a ter, além de
voos diretos para Belo Horizonte, opções de escala, com
voos que ligam os municípios
do interior entre si.
Os 17 municípios atendidos
atualmente são: Araxá, Curvelo, Diamantina, Divinópolis,
Juiz de Fora, Lavras, Manhuaçu, Muriaé, Passos, Patos de
Minas, Ponte Nova, Pouso
Alegre, São João del-Rei,
Teófilo Otoni, Ubá, Varginha
e Viçosa.

Os voos são feitos em aeronaves Cessna Grand Caravan
208 B, que transportam até
nove passageiros. O valor das
passagens varia de R$ 100
a R$ 550, de acordo com a
distância percorrida.
O site do projeto recebeu,
em apenas três meses, mais de
150 mil acessos, o que comprova a demanda dos mineiros
pelo serviço aéreo. A pesquisa
de satisfação feita com usuários revelou que a maioria
dos passageiros entrevistados
ficou muito satisfeita com o
voo e recomendaria o serviço a
um amigo. Aproximadamente
70% dos usuários declararam
que pretendem voltar a utilizar
o Voe Minas Gerais.

O presidente da
Codemig, Marco Antônio
Castello Branco

Chapecoense é
declarada campeã da Copa
Sul-Americana 2016

A

Conmebol oficializou dia
(5) o que todos esperavam: a Chapecoense é a
campeã da Copa Sul-Americana
de 2016. A decisão vai ajudar
muito na reconstrução do time
catarinense.
Não era dessa forma que a
Chapecoense esperava conquistar o maior título de sua história.
"Essa notícia, a Conmebol dar
o título para a Chapecoense, eu
acho que é o primeiro caminho
depois desse choque que nós
tivemos, a cidade teve, para a
reestruturação desse trabalho",
diz um torcedor. "Ameniza um
pouco a tristeza, ameniza um
pouco esse clima pesado", diz
outro.
A Chapecoense é o terceiro
clube brasileiro a conquistar
a Sul-Americana e com isso
garante vaga na fase de grupos
da Libertadores, na Recopa Sul-Americana, na Copa Suruga e

na Supercopa Euro-Americana,
além de receber verbas importantes, que vão ajudar no
recomeço do clube.
"A premiação na Sul-Americana dá US$ 2 milhões, a
Recopa US$ 1 milhão e US$
1,8 milhão para três jogos como
mandante na Libertadores", diz
Ivan Tozzo, presidente interino
da Chapecoense.
A CBF vai doar R$ 5 milhões
para o clube pagar as despesas
do funeral, e vai realizar um
amistoso entre as seleções do
Brasil e da Colômbia no início
de 2017 para repassar a arrecadação para a Chapecoense.
Na coletiva, a diretoria também falou das definições para
reorganizar o time que deve
disputar, no mínimo, 73 partidas
em 2017. O seu novo técnico
já foi contratado é o: Vagner
Mancini será o treinador da
Chapecoense em 2017.

