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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga
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Deputado João PÁG.
Magalhães
14
consegue
5,2 milhões para a
retomada da obra
do Hospital
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EDITORIAL

Vou buscar a minha felicidade!

CHARGE

S

aber apreciar o que tem, sem desejar demasiadamente o que não tem, é
uma maneira de ser feliz. Dizem que existem tantas felicidades quanto
pessoas, então devemos procurar a nossa forma de ser feliz. O que faz
a sua família feliz, o seu vizinho feliz, não tem porque ser o que lhe faz feliz
também.
Para alguns a felicidade consistirá em ter muito sucesso, para outros ter muita
fama, e outros, talvez, queiram ser muito ricos. Para você pode ser encontrar
o seu par perfeito, descobrir um novo escritor ou ouvir a sua música favorita.
Cada momento da sua vida é diferente. Você evoluiu e continua por este
caminho. É provável que o que antes lhe fazia se sentir muito bem e feliz,
agora já não importe tanto. Isto acontece porque você se colocou novas metas
e somente alcançá-las lhe fará feliz.
Devemos observar as duas partes da felicidade.
A primeira é entender o que lhe faz feliz. Saber quais são as suas necessidades, suas aspirações, seus desejos. Procurando neste caminho você irá
encontrar a felicidade. Se você é dessas pessoas que quando consegue um
objetivo novo já está pensando em outro, você
precisa mudar esse hábito. Não dá para estar
Fale com a redação
no caminho; há lugares nos quais é
contato@jm1.com.br sempre
preciso parar, deter-se e celebrar.
(33)3331-8409
Aprenda a desfrutar das suas conquistas.
Valorize tudo o que você fez e o trabalho que
lhe custou chegar até esse fim. Desta forma, você sentirá a felicidade. Você
verá como é bom sentir satisfação por um momento
O que é felicidade? Provavelmente, cada pessoa que responder a esta pergunta, apresentará uma resposta própria, pois a felicidade, num certo sentido
é uma particularidade individual. Por outro lado, há uma ideia de felicidade
que pertence ao senso comum e é compartilhada pela esmagadora maioria
das pessoas: felicidade é ter saúde, amor, dinheiro suficiente, etc. Além disso,
a ideia de felicidade não é uma coisa recente. Com certeza, ela acompanha o
ser humano há muito tempo e faz parte de sua história.
O que intriga muitas pessoas e dá uma maior dimensão para entendermos
essa tal felicidade, pois bem, a felicidade não é só ter dinheiro e saúde. Vamos
encontrar pessoas endinheiradas que são infelizes, e pessoas pobres que são
felizes.
Acredito que você conheça alguém que tem tudo para ser feliz e não é, e outras que lutam com dificuldades e escassez de quase tudo e irradiam felicidades.
Na verdade, a ideia de felicidade tem grande importância para a origem
da filosofia. Ela faz parte das primeiras reflexões filosóficas sobre ética, que
foram elaboradas na Grécia antiga. É só fazermos uma viagem pela história
da filosofia que vamos ver a evolução dessa história.
Platão, Aristóteles associavam a felicidade à virtude. Para o primeiro, todas
as coisas têm sua função: a do olho é ver; a do ouvido, ouvir; a da alma, ser
virtuosa. Já o segundo foi o filósofo que estabeleceu a Ética como uma reflexão
sobre a felicidade, num livro escrito para seu filho Nicômaco. No quadro "A
Escola de Atenas", de Rafael Sanzio, os dois filósofos são vistos ao centro (e
aqui também no detalhe), dialogando. Platão, o mais velho, aponta para o céu,
o que simboliza seu idealismo. Aristóteles tem a mão voltada para a terra, o
que representa seu realismo.
A referência filosófica mais antiga de que se dispõe sobre o tema é um
fragmento de um texto de Tales de Mileto, que viveu entre as últimas décadas
do século 7 a.C. e a primeira metade do século 6 a.C. Segundo ele, é feliz
“quem tem corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada”. Vale atentar
para a expressão “boa sorte”, pois disso dependia a felicidade na visão dos
gregos mais antigos.
Bom demônio, em grego, felicidade se diz “eudaimonia”, palavra que é
composta do prefixo “eu”, que significa “bom”, e de “daimon”, “demônio”,
que, para os gregos, é uma espécie de semi-deus ou de gênio, que acompanhava os seres humanos. Ser feliz era dispor de um “bom demônio”, o que
estava relacionado à sorte de cada um. Quem tivesse um “mau demônio” era
fatalmente infeliz.
Não é raro nós vermos pessoas reclamando ou tristes exatamente na noite em
que a humanidade se rejubila com a graça que Deus dispensou à humanidade.
Talvez, essas pessoas esperassem viver – na atitude de presentear e de serem
presenteadas – o verdadeiro significado dos votos de felicidade expressos nos
cartões ou nas frases, muitas vezes, repetidas quase que automaticamente.
Para outras, os votos de felicidades são traduzidos na esperança de gozarem
de muita saúde e muito dinheiro para realizar todos os sonhos de consumo.
A felicidade está a porta, portanto, que cada um busque a sua felicidade. Na
oportunidade desejamos a todos os leitores um Feliz 2017.
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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
Um novo Supremo
Nesta data, a República Federativa do Brasil declara e dá fé de que
foi instituído um novo Supremo. É mais amplo e bem mais poderoso
do que o anterior, porque é multipoderoso e se sobrepõe ao Executivo,
ao Legislativo e, principalmente, ao Poder Judiciário.
Ele não se enquadra na tripartição dos poderes. Internamente tem
soberania absoluta. Seu poder não se expande pelo planeta e chega
a Marte porque alguns países, com democracia consolidada, teimam
em não obedecer a ordens de soberanos de outros países.
Aqui dentro, ele manda em todos da forma com quem e na hora em
que bem entender. E é prontamente obedecido. Determina as leis que
serão votadas, e somente se a matéria lhe interessar.
Por estar na Constituição, alguém legitimado formalmente apresenta
um projeto de lei para que a merenda das escolas públicas seja doce;
porém ele aprova apontando que deve ter sal e com doses acentuadas
de pimenta. Todos os seus pares aprovam candidamente. Os motivos
que os levam à obediência cega, todos têm noção, mas ninguém
pode apontar com certeza, devido ao risco de ser processado. Caso
seja de sua vontade, será processado e condenado na hora e por
quantos votos ele determinar.
Se fosse apenas a condenação, vamos lá. Mas, se a decisão vier de
uma “instancinhazeca”, o salto da ironia ao deboche será inevitável.
Mas só se o condenado estiver no patamar de seu foro privilegiado
e for merecedor de seu sarcasmo.
Caso o projeto venha do Poder Executivo, pode ser aprovado,
desde que seja para salvar o Brasil. Aí, acaba-se com o absurdo

da integralidade e tornam-se proporcionais as aposentadorias e
pensões de quem ganha um salário mínimo. Para não restar mais
nenhuma mordomia, essa aposentadoria não pode ser acumulada
com a pensão, mesmo que seja de um trabalhador rural. Tão óbvio:
decide quem pode. Mas os soldos dos militares ficam intactos. Eles
podem acumular. As peculiaridades de suas atividades justificam.
Nesse campo, o Brasil está bem servido. Só morrem 60 mil pessoas
assassinados por ano. Os carros furtados se calculam por segundo;
nas periferias, entra quem “as autoridades” locais permitem.
Então, que se recorra ao Poder Judiciário, à maior instância desse
Poder! Por medida liminar só vai servir para levá-lo às gargalhadas.
Não duvide: essa figura jurídica ri. Um “fantoche” de um servidor, na
tentativa de cumprir seu dever, vai lhe proporcionar diversão certa.
Vamos passar a régua: ele tem certeza de que haverá um recurso
ao Supremo, o de direito, mas isso só lhe serve para uma crise de
riso. Aí, para não restar dúvidas aos súditos, sua decisão se espalha
pela imprensa com antecipação. Traz todo o roteiro. Começa pelo
relator, depois, um veterano mudará o percurso do rio e o resultado
todos já conhecem, mas desse vazamento ninguém questionou ou
reclamou. Sobrou voto.
Com um sorriso amarelo, o brasileiro se manifesta com “memes”
nas redes sociais. E até se leva a sério! Faz a política que lhe ensinaram e ele se acha politizado de verdade: e sentadinho dana-se a
esbravejar e a dizer que o brasileiro não sabe votar, não vai para as
ruas e não levanta o traseiro do sofá... E a criatividade faz chegar ao
“manda quem pode, desobedece quem tem juízes”. E viva o Brasil!
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”.
Farinha pouca, nosso pirão primeiro
O grande absurdo
brasileiro, onde apenas a Rede Record
denunciou, agora dependemos do SPREMO para barrar esta
insensatez. Presenteando as teles com
patrimônio do povo
brasileiro, por isso
que continuo com a opinião que somente uma intervenção
cívica militar colocará todos os corruptos na cadeia e eleições
gerais com pessoas fichas limpas.

Salve quem puder

protestar e denunciar livremente.Transmitido de segunda a
sexta-feira, de 10h ao meio dia, pela Rádio Bandeirantes AM
1360 o programa também pode ser acompanhado pela internet: www.reclamaradianta. br ou pelo Facebook Programa
Reclamar Adianta. Whatsapp: 21-993289328.

Manhumiriense é a nova
Miss Brasil do Turismo
No dia 10 de dezembro, a manhumiriense Hillary Anathyelle
conquistou mais um importante
título na carreira. Participando de
um concurso de beleza nacional,
a Missa Minas Gerais se sagrou
a mais nova Miss Brasil do Turismo Unificado. O evento foi
realizado em Sete Lagoas (MG).
Durante dois dias de evento,
Hillary participou de passeios,
jantares de gala, ensaios e um
grande desfile. “A cada dia que
passa, ela está mais feliz aprendendo tudo sobra a vida
gostosa e delicada de uma miss”, disse a mamãe Pauliane.
Com o título, Hillary disputará o Miss Universo no ano que
vem. A jovem agradece ao colaborador Eduardo Alcoor e a
todos que têm contribuído para o seu crescimento.

Amigos e familiares oram pela
recuperação da cantora Fernanda Soares

Coluna reclamar adianta
ALERTA AOS CONSUMIDORES:
TAXA DE BOLETO É ILEGAL: A chamada taxa de boleto é ilegal e abusiva, segundo o Código do Consumidor.
Em muitos casos, o valor do próprio boleto é adicionado ao
valor final da compra. Os valores cobrados pela impressão
e envio dos boletos pode parecer ínfimo, mas para os consumidores de menor poder aquisitivo ou que costumam utilizar
essa forma de pagamento com frequência, esses pequenos
valores podem fazer uma grande diferença. Os valores extras cobrados chegam a variar de R$ 1 a R$ 4, o que pode
representar uma boa parte do preço final pago no total da
compra, a depender do número de parcelas ou prestações.
Por exemplo, o consumidor que adquire um produto no valor
de R$ 100, em 10 parcelas, e paga R$ 4 por boleto, terá um
ônus adicional de 40% sobre a compra. A única obrigação
do devedor é quitar a dívida contraída. Por esta razão, ficam
de fora os custos gerados pela forma de cobrança.
DEFEITO NO CARTÃO GERA DEVER DE INDENIZAR: O Banco do Brasil S/A foi condenado a pagar
uma indenização, por danos morais, a um cliente que ficou
impossibilitado de acessar a sua conta corrente em razão de
defeito no cartão emitido pelo banco. A decisão foi do 3º
Juizado Especial Cível de Brasília.
Para Átila Alexandre Nunes, coordenador do Reclamar
Adianta. com. br , a emissão de um cartão com defeito fere
o art. 20 do Código de Defesa do Consumidor. “Além disso,
o consumidor ficou impossibilitado de acessar sua conta
corrente o que gerou sérios prejuízos e constrangimentos”.
Desta forma, a justiça entendeu que a restrição indevida
foi apta a configurar lesão aos direitos da personalidade do
autor, passível de indenização por danos morais nos termos
do art. 6º, inciso VI, do CDC.
Assim, levando em conta que o valor da condenação deve
servir de desestímulo para esse tipo de conduta praticada
pelo réu, sem que, todavia, isso implique em enriquecimento indevido do autor, o magistrado fixou a indenização no
montante de R$ 2 mil.
PROTESTE, RECLAME E DENUNCIE: No Programa Reclamar Adianta os consumidores podem reclamar,

A jovem cantora e compositora
Fernanda Soares está internada em
um hospital em Goiânia (GO) em
estado grave. Morando em Goiás,
ela sofreu um acidente num veículo
na quarta-feira, 21/12, na avenida
Macambira, na capital. Fernanda é
de Pontões / São João do Manhuaçu
e ficou muito conhecida pelas apresentações nas cidades da região.
Ultimamente, havia se mudado
para Goiás e estava se dedicando
a carreira musical. De acordo com o repórter Bill Guerra
(mochilink), o carro da cantora foi atingido por um veículo
e capotou. Fernanda foi socorrida com ferimentos graves. A
última informação, deste sábado pela manhã, é que continua
internada e o quadro dela segue estável sem mudanças.
À distância, amigos de Fernanda em toda a região fazem
uma corrente de oração pela recuperação da jovem. Os familiares em Pontões também acompanham o quadro de saúde
dela esperançosos.

HONRA AO MÉRITO - 272ª Cia PM de
Realeza é agraciada com Diploma pela
Câmara Municipal de Manhuaçu.
A Câmara Municipal
Manhuaçu, através de seus
vereadores realizou uma
sessão solene na noite de
segunda-feira, 19 para homenagear instituições e
cidadãos que se destacaram
em sua área de atuação,
prestando um bom trabalho
à sociedade durante o ano
Cabo Gomes, Tenente
de 2016.
Gonçalves e Sargento Hott
A 272ª cia PM/11º BPM,
comandada pelo Capitão PM César Freitas, foi agraciada com
o Diploma de Honra ao Mérito, esta foi uma indicação da
Vereadora Aponísia dos Reis do distrito de Santo Amaro de
Minas, em reconhecimento pela excelência dos serviços prestados ao povo de Manhuaçu de maneira especial dos distritos.
Os Policiais Militares da 272ª Cia PM de Realeza sentiram-se amplamente gratificados pelo Diploma de Honra ao Mérito
e embuídos da certeza de que "Missão dada é missão cumprida." Reafirmaram seu compromisso de continuar a promover
a segurança e a paz social que a povo mineiro merece.

PMMG prorroga prazo de
inscrições para concurso para
1.350 vagas de soldados
A Polícia Militar de Minas Gerais prorrogou o prazo
de inscrições para o concurso público que vai selecionar
candidatos para o Curso de Formações de Soldados e
aumentou o número de vagas para 1.350. Os interessados
têm agora até o dia 21 de janeiro para se inscrever.
Do número de vagas, 1.080 são para a Região Metropolitana de Belo Horizonte - Comando de Policiamento
Especializado (CPE). Outras 90 vagas são para a 17ª RPM
e outras 180 para a 18ª RPM.
Do total, 1.215 oportunidades são para homens, enquanto que 135 são para mulheres. Para ambos os sexos é
necessário ter entre 18 e 30 anos de idade e nível superior
completo.
O curso terá duração de nove meses, com início previsto
para 1º de setembro de 2017 e término em junho de 2018,
em tempo integral, com regime de dedicação exclusiva.
A remuneração básica inicial para o Soldado 2ª classe
da PMMG é de R$ 3.278,74, mais benefícios como assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica.
Os interessados devem realizar a inscrição entre os dias
23 de dezembro de 2016 a 21 de janeiro de 2017, pelo site
www.policiamilitar.mg.gov.br ou em uma das unidades,
cujos os endereços estão informados no edital disponível
no site PMMG. A taxa de inscrição deve ser paga por
meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), no
valor de R$ 122,95.
Os inscritos serão classificados por meio de provas
objetivas e dissertativas, avaliações psicológicas, teste
de capacitação física, exames de saúde e exames toxicológicos. As avaliações objetivas provavelmente devem
ser aplicadas no dia 19 de fevereiro de 2017, em Belo
Horizonte e demais cidades informadas no documento
de abertura.

Nova CNH entra
em vigor
Tal como anunciado no dia 22 de
dezembro, a CNH (Carteira Nacional
de Habilitação) terá novas cores e
informações de segurança a partir de
segunda-feira (2). A mudança é válida
para todo o Brasil e os documentos
emitidos a partir da data.
A mudança visa atender as novas
regras do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), anunciadas em maio de 2016. Segundo informações do Detran-SP, a
principal mudança que a carteira sofrerá é a troca da tinta azul
esverdeada, que será substituída pela cor preta. Além disso,
o Brasão da República localizado no canto superior esquerdo
será impresso com uma tinta especial de segurança que evita
a falsificação do documento. Duas novas estarão descritas
no documento: o Registro nacional e Número do Espelho da
CNH e o número de formulário do Renach (Registro Nacional
de Condutores Habilitados). As CNHs atuais que ainda estão
no prazo de validade não precisarão ser trocadas, segundo o
Detran. Além disso, o valor e procedimentos para renovar ou
obter a permissão continuam os mesmos.

Cratera da Duarte Peixoto
sem sinal de solução
Moradores da rua Duarte Peixoto, Bairro Coqueiro, no trecho
em frente à Justiça Federal,
Colégio Anglo e Centro Médico,
estão desde o dia 15 de dezembro
convivendo com uma enorme
cratera. O problema é que a demora para resolver está afetando
também outros bairros. Moradores do Colina e Catuaí estão sendo obrigados a ir até o bairro
Bom Pastor para chegar às suas casas. "Alguns estão entrando
pelo beco do lado da Doctum e subindo pela contramão na rua
Serafim Tibúrcio", reclama um dos moradores.
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
"A proposta premia os gastadores”.

O deputado Danilo Cabral (PSB-PE) afirma que a medida provisória da renegociação das dívidas atende os governadores perdulários

SENADO AMEAÇA MANDATO
PARA MINISTRO DO STF
Após as últimas liminares concedidas pelos ministros
Marco Aurélio e Luiz Fux, ganhou força no Senado a PEC
35/2015, estabelecendo mandato de dez anos para os
membros do Supremo Tribunal Federal (STF). A PEC, de
autoria do senador Lasier Martins (ex-PDT-RS), está pronta para ser votada desde fevereiro deste ano, quando foi
aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado.
LONGA QUARENTENA
A PEC 35 modifica o processo de escolha para ministro do
STF e o torna inelegível pelo prazo de cinco anos, após o
término do mandato.
RISCOS À ESTABILIDADE
Ao defender sua proposta, Lasier Martins disse que a vitaliciedade no cargo pode trazer
“vários riscos à estabilidade institucional”.
LARGA EXPERIÊNCIA
Pela PEC, além de idades mínima e máxima, para ser ministro do STF serão exigidos notável saber jurídico e 15
anos de atividade jurídica.
LISTA TRÍPLICE

PDT TEM COVEIRO
O proprietário do PDT, Carlos Lupi, faz o partido definhar.
Brizolistas históricos o acusam de tornar o PDT meramente
cartorial, com perda progressiva de parlamentares e principalmente de eleitores.
NOVA DIREÇÃO
É intensa a disputa para líder do DEM na Câmara: Alberto
Fraga (DF), Carlos Meles (MG), Efraim Filho (PB), Jorge
Mudalen (SP) e José Carlos Aleluia (BA) disputam. Aleluia
e Efraim têm ligeira vantagem.
OBRAS INTERMINÁVEIS
Com o País em crise, o Ministério Público do Piauí inaugurou sua nova sede de sete andares, em Teresina. Tem mais
de 15 mil metros quadrados, moderno sistema de refrigeração, auditório, oito salas de reunião e estacionamento
coberto para quase duzentos veículos.
CARTEIRO
O senador escrevinhador Humberto Costa (PT-PE) gastou,
até quinta (22), exatos R$119,59 mil com “Correios”. Tudo
ressarcido pela Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), o chamado “cotão”.
TUDO PARADO

O presidente continuará escolhendo ministros do STF,
mas a partir de lista tríplice, elaborada por um colegiado
de ministros de tribunais.

O deputado Marcus Pestana (PSDB-MG) afirma que os políticos precisam superar a catatonia. “A crise e a Lava Jato
não podem paralisar o País”, diz ele, preocupado com a
pasmaceira geral.

‘BONDES’ DE BANDIDOS VOLTAM
A ATERRORIZAR O RIO

LULA ATACA MPF E JUSTIÇA,
MAS POUPA ODEBRECHT

Voltaram a circular nas ruas do Rio, principalmente nos
bairros de Botafogo e Tijuca, os famosos “bondes” – carros com quatro ou seis bandidos armados, exibindo o arsenal ostensivamente. Estudiosos de segurança pública
e criminalidade atribuem o ressurgimento dos “bondes” à
crise financeira do Estado, em razão da situação falimentar das polícias, impactando fortemente na motivação dos
policiais.

O Instituto Lula está autorizado a responder a acusações
contra o ex-presidente, dentro da estratégia de tentar desqualificar a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e
até a Justiça, mas foi proibido de desqualificar a delação
de ex-executivos da Odebrecht, sobretudo Marcelo Odebrecht. Na avaliação de Lula e seus “estrategistas”, um
desmentido poderia irritar os delatores, que se sentiriam
“desafiados”.

HÁ FALHAS

RELAÇÕES ÍNTIMAS

O ressurgimento desses grupos é considerado prova do
colapso das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) em
diversas regiões da cidade.

O temor de Lula de não “provocar” a Odebrecht é inútil:
ex-executivos já detalharam ao MPF suas relações íntimas
com a empreiteira.

OUSADIA

QUEM PAGAVA A CONTA

Um desses grupos, armado com fuzis e até granadas, foi
responsável por “resgatar” o traficante Fat Family de um
hospital carioca.

Além de negócios escusos nos governos do PT, a Odebrecht bancava projeto para manter a influência de Lula, por
meio do seu Instituto.

INVASÃO DO ALEMÃO

MÍDIA CAMARADA

Em 2011, um ano depois da ocupação do complexo de
favelas pelo Exército, um “bonde” com dez carros e 50 traficantes invadiu o Alemão.

Réu cinco vezes, Lula não dá entrevistas sobre denúncias.
A imprensa, camarada, não o pressiona e se satisfaz com
as notas do Instituto Lula.

CRISE ZERO

‘PERSEGUIÇÃO’

Além do salário R$33,7 mil, os 81 senadores e suplentes
torraram em 2016 mais de R$ 27,3 milhões na “cota parlamentar”, que eles usam e abusam para ressarcir quaisquer
despesas. Em um ano custaram mais de R$63 milhões;
mais de R$700 mil por senador.

Investigações e delações dão lastro às operações Lava
Jato, Janus e Zelotes, mas Lula as atribui a “perseguição”
da Justiça e do MPF.

HAJA DESGASTE
O primeiro-secretário da Câmara, Beto Mansur
(PRB-SP), lamenta que tudo se transforme em
desgaste para o governo. “Se fala na nomeação do Imbassahy, vira desgaste. Se não fala,
vira confusão”, afirma.
DINEPI SE DEMITIU
Após 14 anos, Maurício Dinepi decidiu deixar a direção da
rádio Tupi, do Rio de Janeiro, e seguir novos caminhos.
Ele é um dos executivos mais admirados e experientes, na
área de comunicação social.

TEORI PASSARÁ PELO STF
SEM ASSUMIR PRESIDÊNCIA
Da atual composição do Supremo Tribunal Federal, somente o ministro Teori Zavascki, justamente um dos mais
admirados, não irá exercer a presidência da Corte. Antes
da vez dele, Teori atingirá os 75 anos, em 15 de agosto de
2023, alcançando o limite constitucional para atuar no serviço público ativo. Ele presidiu o Tribunal Regional Federal
da 4ª região antes do Superior Tribunal de Justiça, de onde
saiu para o STF.
PENSANDO BEM...
...finalmente multado pela Receita, após anos de impunidade, o Instituto Lula poderia virar empresa de eventos

jsfonseca@pibrj.org.br

Em Processo de Travessia

Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Ao chegar no
Salmo 90.12 (“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que
alcancemos corações sábios”), traduziu assim: “Ensina-nos a pensar
que deveremos morrer, para que sejamos sábios”. Para o salmista, a
inevitabilidade da morte deveria nos desafiar a viver com sabedoria,
levando em conta três verdades relevantíssimas sobre a vida:
1. Transitoriedade – Nossa viagem por este mundo tem início,
meio e fim. Um dia, chegamos a este mundo e um dia, fecharemos os
olhos em definitivo para ele. Em seu livro Ser e Tempo, Heidegger
diz que cada um de nós é um “ser-para-a-morte”. Nossa temporalidade é um testemunho da nossa finitude. Um dia, voltaremos ao pó
(Gênesis 3.19), de onde fomos tirados (Eclesiastes 12.7).
2. Brevidade – Tiago filosofa sobre isso: “Que é a vossa vida?
Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se
dissipa” (Tiago 4.14). Do ponto de vista meramente biológico,
somos neblina passageira. O sofrido Jó compara a brevidade da
vida a dois elementos do mundo natural: a flor e a sombra: “[O
homem] sai como a flor, e murcha; foge também como a sombra,
e não permanece” (Jó 14.2). Sim, a flor murcha, a sombra foge, e
nós morreremos.
3. Oportunidade – O autor de Eclesiastes faz uma recomendação
que, em princípio, soa estranha: “Melhor é ir à casa onde há luto
do que ir à casa onde há banquete; pois a morte é o fim de todos os
homens; que os vivos reflitam nisso em seu coração” (Eclesiastes
7.2). Num velório é que recebemos a impressão mais forte sobre a
limitação da vida e a existência da morte.
Quando alinharmos nossa vida ao lado da vontade de Deus,
perderemos o medo da morte. E afirmaremos como fez o salmista
noutro salmo: “Porque este Deus é o nosso Deus para sempre; ele
será nosso guia até à morte” (Salmo 48.14), ano após ano. Feliz
Ano Novo!

Dicas para deixar de fumar

A pessoa que fuma fica dependente da nicotina. Considerada uma
droga bastante poderosa, a nicotina atua no sistema nervoso central
como a cocaína, com uma diferença, chega ao cérebro em apenas 7
segundos, 2 a 4 segundos mais rápido que a cocaína.
É normal, portanto, que, ao parar de fumar, os primeiros dias sem
cigarros sejam os mais difíceis, porém as dificuldades serão menores
a cada dia. Alguns estudos mostraram que os fumantes tem: 10 vezes
maior de adoecer de câncer de pulmão, . 5 vezes maior de sofrer infarto, . 5 vezes maior de sofrer de bronquite crônica e enfisema pulmonar,
. 2 vezes maior de sofrer derrame cerebral
Parando de fumar imediatamente: . Depois de 20 minutos, a sua
pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal, . Logo após 2 horas
não tem mais nicotina no seu sangue, . Após 8 horas o nível de oxigênio no sangue se normaliza, . 2 dias seu olfato já percebe uma melhora
no cheiros e no paladar, mehorando sua capacidade de degustação. . 3
semanas depois a sua respiração fica mais fácil e a circulação melhora,
. após 5 A 10 anos o risco de sofrer infarto será igual ao risco de quem
nunca fumou
Escolha uma maneira de parar de fumar
Parada Imediata: Você marca uma data e nesse dia não fumará
mais nenhum cigarro. Esta deve ser sempre sua primeira opção.
Parada Gradual: Você pode utilizar este método de duas formas:
Reduzindo o número de cigarros. Você deve ir reduzindo o número de cigarros que fuma todos os dias, por exemplo, se você fuma
20 cigarros em um dia, faça o seguinte: Fume os 20 cigarros na segunda feira, Na terça feira reduza 5 cigarros, Na quarta reduza
mais 5 cigarros, Na quinta feira reduza mais 5, preste atenção, na
quinta feira você estará fumando 5 cigarros, ja é uma melhora significativa. Na sexta feira você não precisa parar de fumar totalmente,
fume um cigarro à tarde, seja forte, somente 1 cigarro. No sábado
você deve parar de fumar, e a melhor maneira de suportar a falta do
cigarro é eliminando todos os cigarros de sua casa.
Outra maneira de deixar de fumar é atrasando o horário do seu
1º cigarro.
Por exemplo, se você fuma o 1º cigarro às 9 hrs da manhã, faça o
seguinte: Segunda feira: fume o primeiro cigarro 9 hrs. Terça feira: fume o primeiro cigarro 11 hrs. Quarta feira: fume o primeiro cigarro 13 hrs. Quinta feira: fume o primeiro cigarro 15 hrs.
Sexta feira: fume o primeiro cigarro 17 hrs. Sábado feira: fume o
primeiro cigarro 19 hrs. No domingo você deve ocupar sua mente
para não pensar no cigarro, desse modo, esse será o primeiro de
muitos dias sem o cigarro. Nos momentos de stress procure se acalmar e entender que momentos difíceis sempre vão ocorrer e fumar não
vai resolver seus problemas.
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Processo administrativo nº 02/ 2017.
Objeto: Prestação de serviços jurídicos especializados de consultoria e assessoria aos órgãos
pertencentes a administração pública no tocante a
elaboração e acompanhamento de técnicas legislativas para a redação de projetos de lei de qualquer
natureza, emissão de pareceres jurídicos concernentes a questões de alta indagação em matérias
relativas a área do direito público, acompanhamento
e assessoramento dos interesses do Município nas
a ç õ e s j u r í d i c a s 2 ª I n s t a n c i a s e Tr i b u n a i s S u p e r i o r e s ,
acompanhamento e assessoramento dos interesse do
M u n i c i p i o j u n t o a o Tr i b u n a l d e C o n t a s E s t a d u a l , c o n sultoria e assessoria jurídica a comissão de licitação.

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG

Contratante: Município de Conceição de Ipanema/
M G . C o n t r a t a d a : Ti b ú r c i o M a t o s - S o c i e d a d e d e A d v o g a d o s - C N P J : 2 2 . 0 8 2 . 3 9 3 / 0 0 0 1 - 4 5 Va l o r : R $ 7 . 0 0 0 , 0 0
(sete mil reais) mensais, sendo R$ 84.000,00 (oitenta
e quatro mil reais) anual.Período de vigência: com
início em 02/01/2017 e término em 31/12/2017.Fund a m e n t o l e g a l : a r t . 2 5 , i n c i s o s II , d a L e i n º 8 . 6 6 6 / 9 3
e alterações posteriores.
Conceição de Ipanema,02 de janeiro de 2017.
Grosmane Hermsdorff
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG

DECRETO 002/2017

DECRETO 003/2017

"Dispõe sobre a nomeação de agente político e
dá outras providências"
O P R E F E I T O M U N I C I PA L D E C O N C E I Ç Ã O D E
I PA N E M A n o u s o d e s u a s a t r i b u i ç õ e s l e g a i s , e s p e c i a l m e n t e a m p a r a d o p e l o a r t i g o 4 4 , i n c i s o II , d a
L e i O r g â n i c a d o M u n i c í p i o , D E C R E TA :
Artigo 1º - Fica nomeado, para o cargo de Chefe
de Gabinete, o Senhor Mauricio dos Santos Guerra
S a a r.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Conceição de Ipanema - Minas Gerais, 02 de
Janeiro de 2017.

"Dispõe sobre a nomeação de agente político e
dá outras providências"
O P R E F E I T O M U N I C I PA L D E C O N C E I Ç Ã O D E
I PA N E M A n o u s o d e s u a s a t r i b u i ç õ e s l e g a i s , e s p e c i a l m e n t e a m p a r a d o p e l o a r t i g o 4 4 , i n c i s o II , d a
L e i O r g â n i c a d o M u n i c í p i o , D E C R E TA :
Artigo 1º - Fica nomeada, para o cargo de Secretária de Administração, a Senhora Patrícia
Tr a v a s s o s V i e i r a .
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Conceição de Ipanema - Minas Gerais, 02 de
Janeiro de 2017.

Grosmane Hermsdorff
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG
DECRETO 005/2017
"Dispõe sobre a nomeação de agente político e dá
outras providências"
O P R E F E I TO M U N I C I PA L D E C O N C E I Ç Ã O D E I PA N E M A
no uso de suas atribuições legais, especialmente amparad o p e l o a r t i g o 4 4 , i n c i s o II , d a L e i O r g â n i c a d o M u n i c í p i o ,
D E C R E TA :
Artigo 1º- Fica nomeado, para como Pregoeira Patricia
Tr a v a s s o s V i e i r a , e s u a e q u i p e d e A p o i o d e P r e g ã o e
Comissão de Licitação: Secretário de apoio a Pregoeiro
e l i c i t a ç ã o : M a u r i c i o d o s S a n t o s G u e r r a S a a r.
Membro de apoio a Pregoeiro e licitação: Roberta Andrade Emerick de Assis.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Conceição de Ipanema - Minas Gerais, 02 de Janeiro
de 2017
GrosmaneHermsdorff
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG
DECRETO 001/2017

Grosmane Hermsdorff
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG
DECRETO 006/2017
"Dispõe sobre a nomeação de agente político e
dá outras providências"
O P R E F E I T O M U N I C I PA L D E C O N C E I Ç Ã O D E
I PA N E M A n o u s o d e s u a s a t r i b u i ç õ e s l e g a i s , e s p e c i a l m e n t e a m p a r a d o p e l o a r t i g o 4 4 , i n c i s o II , d a
Lei Orgânica do Município,
D E C R E TA :
Artigo 1º- Fica nomeado, para o cargo de Secretaria Municipal de Educação, a Senhora Sandra
A p a r e c i d a d o s S a n t o s S a a r.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Conceição de Ipanema - Minas Gerais, 02 de
Janeiro de 2017.
GrosmaneHermsdorff
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG
DECRETO 004/2017

"Dispõe sobre a nomeação de agente político e
dá outras providências"

"Dispõe sobre a nomeação de agente político e
dá outras providências"

O P R E F E I T O M U N I C I PA L D E C O N C E I Ç Ã O D E
I PA N E M A n o u s o d e s u a s a t r i b u i ç õ e s l e g a i s , e s p e c i a l m e n t e a m p a r a d o p e l o a r t i g o 4 4 , i n c i s o II , d a
L e i O r g â n i c a d o M u n i c í p i o , D E C R E TA :
Artigo 1º - Fica nomeado, para o cargo de Procurador Geral, o Senhor Jefferson Pereira de
Novaes Silveira.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Conceição de Ipanema - Minas Gerais, 02 de
Janeiro de 2017.

O P R E F E I T O M U N I C I PA L D E C O N C E I Ç Ã O D E
I PA N E M A n o u s o d e s u a s a t r i b u i ç õ e s l e g a i s , e s p e c i a l m e n t e a m p a r a d o p e l o a r t i g o 4 4 , i n c i s o II , d a
L e i O r g â n i c a d o M u n i c í p i o , D E C R E TA :
Artigo 1º - Fica nomeada, para o cargo de Secretária de Saúde, a Senhora Gabriela Alves Alvim.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Grosmane Hermsdorff
Prefeito Municipal

Grosmane Hermsdorff
Prefeito Municipal

Conceição de Ipanema - Minas Gerais, 02 de Janeiro de 2017.
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP (GABINETE DO PREFEITO) - Decreto Municipal nº 494, de
29/12/2016 - Autoriza publicidade de situação financeira,
ratifica ato e dá outras providências. WILFRIED SAAR,
PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, etc., e considerando os princípios do art. 37 da C.R.,
sobretudo o da publicidade; considerando ainda ser seu
último quadrimestre de mandato; considerando estar deixando o Município de Conceição de Ipanema com a folha
de servidores de novembro de 2016 quitada em dezembro
de 2016; a gratificação natalina de 2016 quitada em dezembro de 2016 e antecipadamente e folha de servidores
de dezembro de 2016, que deveria ser quitada em janeiro
de 2017, quitada ainda em dezembro de 2016, para fins
de evitar questionamentos sobre eventuais pendências,
etc.; e considerando a necessidade de transparência nas
questões envolvendo a situação financeira do Município de
Conceição de Ipanema, decreta: Art. 1º Fica autorizada a
divulgação dos saldos financeiros existentes nas diversas
contas correntes e aplicações financeiras existentes em
nome do Município de Conceição de Ipanema, CNPJ número 18334300/0001-72 na data de hoje, 29 de dezembro
de 2016 e amanhã, 30 de dezembro de 2016, para que
sejam, tais informações, dadas a conhecimento público.
Art. 2º A divulgação de que trata o art. 1º deste Decreto
pode ocorrer pela via do registro em Cartório de Títulos
e Documentos ou na imprensa oficial contratada, como
o DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS ou
o Jornal das Montanhas. Art. 3º Os valores devem ser
informados por conta corrente e sua respectiva aplicação
financeira, não sendo necessária a retratação da movimentação financeira do mês de dezembro de 2016. Art.
4º Fica ratificada e convalidada a decisão de pagamento
da folha de dezembro de 2016 em dezembro de 2016,
ficando determinado à SEMAF (Secretaria Municipal de
Administração e Finanças) e ao DRH (Departamento de
Recursos Humanos) que seja apurado em 30/12/2016
eventuais anormalidades incidentes sobre o procedimento
de liquidação, que tenha impacto financeiro sobre a folha,
para que o futuro Prefeito possa, eventualmente, apurar
e providenciar as providências cabíveis para evitar danos
ao erário. Art. 5º Cabe à SEMAF (Secretaria Municipal de
Administração e Finanças) e Chefia de Gabinete cumprir
as determinações deste decreto. Art. 6º Este decreto entra
em vigor na data de sua publicação. Art. 7º Revogam-se
as disposições em contrário. GP (Gabinete do Prefeito),
29/12/2016 - Willfried Saar, Prefeito Municipal - Cinthya
de Carvalho Saar, SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças)
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP
(GABINETE DO PREFEITO) - Decreto Municipal nº 486,
de 27/12/2016 - Autoriza registro para fins de publicidade, documentação, pagamento de despesa e dá outras
providências. WILFRIED SAAR, PREFEITO MUNICIPAL,
no uso de suas atribuições legais, etc., e considerando
a necessidade de documentar a situação da entrega
de determinados serviços e bens do Município de Conceição de Ipanema ao Prefeito eleito, decreta: Art. 1º
Fica autorizada a confecção de ata notarial para fins de
documentação da situação dos veículos e máquinas da
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema/Município
de Conceição de Ipanema, bem das obras no âmbito do
Termo de Compromisso nº 276/2012, do Ministério da
Integração Nacional e da obra da Creche Pré-Escola,
Pro-infância, Tipo C, TERMO DE COMPROMISSO, no
âmbito do PAC 201789/2011 cujo valor total foi de R$
619.625,84 (seiscentos e dezenove, seis e vinte e cinco
e oitenta e quatro), ficando autorizado o pagamento de
tais despesas, bem como de outras, como de publicidade
também em Cartório de Títulos e Documentos, para que
seja dado amplo conhecimento a terceiros, inclusive nos
sítios legalmente criados, da situação financeira atual do
Município, cujos pagamentos devem ocorrer respeitando
as tabelas aprovadas pela Corregedoria Geral de Justiça
de Minas Gerais. Art. 2º Este decreto entra em vigor na
data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. GP (Gabinete do Prefeito), 27/12/2016.
Willfried Saar, Prefeito Municipal. Cinthya de Carvalho
Saar, SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e
Finanças).
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Prefeitura Municipal Conceição de Ipanema – MG
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
– AVISO - Aviso de 30/12/2016 - O Prefeito do
Município de Conceição de Ipanema, Willfried
Saar, avisa à Egrégia Câmara Municipal de
Conceição de Ipanema e aos interessados em
geral o que se segue: (1) No dia 29/12/2016 a
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema
foi comunicada do repasse da primeira parcela
do contrato de repasse 0029336 – P.C.2014, na
conta corrente 66471554, da agencia 0131 da
Caixa Econômica Federal, banco 104 no valor de
R$122.925,00 (cento e vinte e dois mil e novecentos e vinte e cinco reais), originário de emenda
individual, Ministério da Cidades, OGU 2014,
para pavimentação em bloquetes sextavados de
concreto 35mpa, espessura de 8cm; (2) Fica também informado à população em geral que tramita
na Comarca de Ipanema, pendente apenas de
alguns recursos já em fase final, a ação de execução fiscal em favor do Município de Conceição de
Ipanema, processo 0018685-72.2011.8.13.0312,
cujos embargos foram inacolhidos e os demais
recursos, até o momento, todos desprovidos,
no valor original de R$333.390,30, totalizando
em data de 25/10/2016, segundo cálculos, em
R$537.091,77 (quinhentos e trinta e sete mil,
noventa e um reais e setenta e sete centavos).
Estes valores somam-se aos saldos que ficam à
disposição da futura administração, que também
não terá a tarefa de pagar a folha de servidores
de dezembro de 2016, que fica quitada. Dado e
passado no Município de Conceição de Ipanema, em 30/12/2016. Publique-se. Deseja-se ao
futuro governo sucesso. Willfried Saar, Prefeito
Municipal.

CONTINUA NA PÁGINA 7
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João Rosendo e João Dutra
assumem a prefeitura de Lajinha
Neura é a presidente da Câmara

Sônia, Fábio Fortunato, vice-prefeito João Dutra, Pastor José Manoel,
Prefeito João Rosendo e sua esposa Roberta

S

em uma transmissão de cargo o prefeito de
Lajinha, vice-prefeito e demais secretários
assumem a prefeitura de Lajinha, o prefeito
Lúcio não apareceu para fazer a transmissão de
cargo, a chave foi entregue pelo ex-presidente
da Câmara. Na noite de domingo (1º) o prefeito
João Rosendo e vice João Dutra, lideranças religiosas e políticas, secretários e os 11 vereadores
tomaram posse. A cerimônia começou por volta
das 18h00 no Poliesportivo com a presença de
várias autoridades civis e militares.
Já no dia 02 o Pastor José Manoel fundador
do Ministério Tabernáculo conduziu no passo
municipal um momento de oração pelo novo
mandato do prefeito João Rosendo, vice João
Dutra e demais secretários e vereadores.
MANDATO: No seu primeiro dia de trabalho o prefeito João Rosendo falou a nossa
reportagem de seus projetos e de muito trabalho
que terá pela frente para resgatar o lugar de
destaque que Lajinha merece. “Nossa expectativa é a melhor possível, fazer o que precisa
ser feito, dar uma mudada na cara da nossa
cidade. Lajinha é uma cidade próspera de muito
valor, uma região rica em café de qualidade e
acreditamos no povo de nossa cidade. Queremos implementar o turismo, divulgando o agro
turismo, as belezas naturais, aproveitando o
grande potencial do município, temos a Pedra
da Igrejinha, um turismo religioso com uma
frequência espetacular no dia 12 de Outubro,
Pedra Torta, Pedra da Fortaleza que tem vários

esportes, incluindo Asa-Delta e Paraglaider”.
Disse o prefeito. Falando sobre a transição o
prefeito disse que muito pouca coisa pode ser
visto, só agora é que nós iremos tomar pé da
real situação, fazendo uma avaliação minuciosa
da atual situação da prefeitura, o prefeito deseja
realizar vários projetos para o município, dentre
eles citou uma creche para o Distrito do Prata e
outra para a cidade, em suas considerações finais
o prefeito agradeceu o apoio recebido e principalmente o apoio de seus familiares, “vamos dedicar
24 horas de nosso tempo, com nossa fé em Deus
vamos fazer o melhor para Lajinha, estamos com
muita vontade de trabalhar fazendo o que precisa
ser feito”. Finalizou João Rosendo.
Vice-prefeito João Dutra:
“Acredito muito no prefeito João Rosendo, pois
seu sonho sempre foi o de ser prefeito, ele vai
dedicar muito na parte do turismo, sem esquecer
das prioridades da saúde, educação e demais
serviços, tem também intenção de trazer uma
faculdade para Lajinha. Vamos procurar sempre
estar de mãos dadas com nossos funcionários,
sabendo que sozinhos é muito difícil, mas com
uma boa equipe conseguiremos muitas coisas”.
Pontuou o vice. Em suas considerações finais
João Dutra disse que estão empenhados em
primeiro lugar na saúde, em segundo lugar
na Educação e em terceiro nas estradas, pois
é nela que transita as riquezas do café e das
demais produções, numa referência ao povo
da zona rural.

Secretariado Municipal de Lajinha
Sra. Maria Luiza Azini Vitor...........................................Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo
Sra. Roberta Aguiar Ambrósio de Medeiros.................................Secretária de Assistência Social
Sr. Adriano Rangel Alvim................................................. Secretário de Administração e Finanças
Sr. Silvio Aloisio Inácio de Souza..............................................................Secretário de Gabinete
Sr. Célio Vieira da Fonseca..............................................................................Secretário de Obras
Sr. Marcones Mendes de Abreu............ Secretário de Meio ambiente e Desenvolvimento Urbano
Sr. Valter Batista de Almeida....................................... Secretário de Agricultura e Abastecimento
Sr. Rafael Luiz Afonso da Silva..............................................................Secretário de Transportes
Sr. Marcelo Moreira Bastos...................Chefe da Autarquia do Sistema de Água e Esgoto SAAE
Sr. Ronaldo Justo Ribeiro..........................................................................Secretário de Educação
Sr. Marcio Alvim Cardoso........................................................................... Secretário da Fazenda
Sr. Eduardo Rangel Zanetti Bastos................................................................. Secretário da Saúde
Equipe jurídica da administração 2017/2020
Dr. Wagner de Freitas Hott, Dr. Giovanni Sanglard Hermisdorff, Dr. José Manuel de Almeida, Dr.
Patrick Leonardo dos Santos, Dra. Lívia Raquel Von Rondow, Dra. Maria Hilda Cerqueira de Miranda
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Cici Magalhães e Renato da Banca
assumem a prefeitura de Manhuaçu
M

Jorge do Ibéria é o presidente da Câmara

ANHUAÇU
(MG) - A nova
prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães,
o vice-prefeito Renato da
Banca, e os 17 vereadores
eleitos tomaram posse na
noite deste domingo (1º),
na Câmara Municipal.
O evento começou por
volta das 18h30 e contou com a participação
de autoridades, como o
comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar
– Tenente-coronel Sérvio
Túlio, o Delegado Regional Dr. Carlos Roberto,
o Comandante do Corpo
d e B o m b e i r o s Te n e n t e
Flávio Mota, o Diretor
da Gerência Regional de
Saúde – Ronaldo Lopes
e lideranças religiosas e
políticas, como deputado
estadual João Magalhães.
A cerimônia de posse
foi precedida por dois atos
importantes. No final da
tarde, o ex-prefeito Nailton Heringer entregou as
chaves e documentos da
prefeitura para a Prefeita
Cici Magalhães, em ato no
paço municipal. Em seguida, os eleitos participaram
de missa celebrada pelo Padre Carlos Altoé, na Igreja
Matriz de São Lourenço.
Na Câmara Municipal,
o Pastor Jorge Corrêa (da
Catedral A Glória do Calvário) conduziu um momento de louvor e oração
pelo novo mandato dos
vereadores e da Prefeita
Cici Magalhães e o vice
Renato da Banca.
CÂMARA MUNICIPAL: De acordo com o
regimento da Câmara de
Manhuaçu, a sessão foi
presidida pelo vereador
mais votado em outubro,
Jorge Augusto Pereira.
Ele empossou os dezessete membros da Câmara
Municipal para a Legislatura 2017-2020: Adalto de
Abreu Cavalcante, Antonio

Aparecido Viana (Tony
Mix), Berenice Maria Ferreira de Souza, Cleber da
Penha Benfica, Elenilton
Martins Vieira, Gilson Cesar da Costa, Giovanni
Mageste Hott (Professor
Giovanni), João Gonçalves
Linhares Junior (Juninho
Linhares), José Ferreira
da Silva (Cabo Ferreira),
José Geraldo Damasceno
(Zé Rulinha), José Eugenio
de Araujo Teixeira, Jorge
Augusto Pereira, Juarez
Cleres Eloi, Paulo César
Altino, Rodrigo Julio Dos
Santos (Administrador Rodrigo), Rogério Filgueiras
Gomes e Vantuil Martins
da Silva.
Após o juramento e assinatura do termo de posse,
foi iniciada a votação da
nova mesa diretora para
o período 2017/2018 com
duas chapas registradas. A
chapa 1 – encabeçada por
Jorge do Ibéria – venceu
por nove votos a 8, obtidos
pela chapa 2, liderada por
Paulo Altino.
Foram eleitos ainda Juarez Cleres Elói (vice-presidente), José Eugênio
(1º secretário) e Vantuil

Cici recebe as chaves do ex-prefeito Nailton Heringer

Martins (2º secretário).
Ao assumir pela terceira
vez a mesa diretora, Jorge
Augusto Pereira agradeceu
a população. "Temos grandes desafios pela frente por
causa do cenário difícil que
o Brasil atravessa. Tenho
confiança na nova gestão e
vamos trabalhar no Legislativo para fazer o melhor.
Agradeço ao apoio que tive
nessa nova candidatura
para a presidência. Hoje,
de forma especial, agradeço
a população que nos deu
mais um voto de confiança
para que nosso trabalho
continue", afirmou.
Jorge do Ibéria também
afirmou que vai devolver
recursos superiores a 1 milhão de reais para a Prefeitura Municipal, como resultado da economia realizada
durante o ano de 2016 em
sua gestão na Câmara de
Vereadores.
FUTURO: Após ser
empossado o novo vice-prefeito da cidade, Renato
da Banca, fez um discurso
de trabalho, parceria e
harmonia para que ao final de quatro anos o atual

governo seja reconhecido
pela população como uma
gestão que fez Manhuaçu
avançar. Ele agradeceu o
apoio de seus familiares
e ressaltou a votação expressiva que obtiveram em
outubro.
Já a prefeita Cici Magalhães pontuou que tem
pela frente a enorme responsabilidade de resgatar o
brilho e a alegria da nossa

cidade. Ela também reconheceu o valor da família,
o apoio da população e a
relação harmônica com a
Câmara de Vereadores.
Cici Magalhães garantiu
que sua dedicação será
total à Manhuaçu: “Foi
uma longa caminhada até
aqui. Uma caminhada que
começou nas ruas. Nasceu
do diálogo com o povo.
E, apesar de reconhecer o

tamanho das dificuldades,
eu percebi também que as
pessoas tinham esperança
no coração. Não posso e
não vou decepcionar essas
pessoas. Podem ter certeza,
cada abraço, cada gesto,
cada palavra de incentivo,
segue agora comigo. E
quero oferecer os próximos
quatro anos da minha vida a
vocês. Eu prometo a vocês
que serei uma prefeita comprometida, um prefeita que
vai suar a camisa, que vai
fazer tudo o que é possível,
para devolver a essa cidade
o brilho e o respeito que ela
merece. A Deus, o pedido de
luz nos momentos difíceis,
de saúde para ter a forca
necessária e de proteção a
nossa querida Manhuaçu.
Muito obrigada e que Deus
nos abençoe a todos”.
Um show de fogos de
artifício encerrou a cerimônia de posse.
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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
Vendo 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

SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas
(33) 3331-3863

SOLAR Rua Desembargador Alonso
Starling, 116 (33) 3331-1365

DONA SCARP Av. Salime Nacif, 700
(33) 3331-8139

GRÁFICA BRASIL Rua Coronel
Alberto Pinto Coelho, 643 (33) 984557975

ANA PIRES Rua Monsenhor Gonzalez (33) 3332-2362

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

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

MARVAN MODAS Rua Amaral Franco (33) 3331-1195

GUANABARA Av. Salime Nacif (33)
3331-1835

OUSADIA Rua Amaral Franco (33)
98411-8186

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

VALORIZE CONFECÇÕES Av. Salime Nacif, 574 (33) 8444-2252

ORANGO TANGO BOUTIQUE Rua
Amaral Franco, 161 (33) 3331-7045

AUDÁCIA FEMININA Av. Salime
Nacif, 623 (33) 8454-9688

SOCIAL Rua Amaral Franco, 279 (33)
3331-5091
ATELIER MM Rua Desembargador
Alonso Starling, 210 (33) 3332-2333

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) 33317288
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
CAFÉ BOUTIQUE Rua Professor
Juventino Nunes, 179 (33) 3331-6305
EXCLUSIVY Av. Salime Nacif, 288
(33) 3331-7352
LOJA 20 Av. Salime Nacif (33) 999532442

CIA DO KILO Av. Salime Nacif, 555
(33) 3331-6826
CALCEBEM Rua Amaral Franco, 167
(33) 3331-1834
MUNDO DOS CALÇADOS Av. Salime
Nacif, 552 (33) 3332-2959
SAPATARIA FERNANDA CONSERTOS EM GERAL TRATAR COM (33)
98442-8179

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

CASA DO PINTOR Av. Felipe Nacif,
150 (33) 3331-6260

EL MODAS Av. Salime Nacif, 438 (33)
98414-1768

SELMA CONFECÇÕES Av. Salime
Nacif, 444 (33) 3331-3412
BABYLÂNDIA Rua Antônio Welerson197 (33) 3331-7798

IDEAL CONSTRUÇÃO Av. Salime
Nacif, 715 (33) 98419-1902

JEITO ATUAL MODAS Rua Amaral
Franco, 180 (33) 3331-1787

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

CREME E AÇAÍ Av. Getúlio Vargas,
878 (33) 3331-4298
Produtos Naturais a granel, integrais, sem glúten e outros

AUTO BOX Rua Professor Juventino
Nunes, 148 (33) 3331-4291
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
CENTER CÓPIAS Av. Getúlio Vargas,
574 (33) 98436-5268

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
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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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Câmara de Manhuaçu rejeita contas do ex-Prefeito Mário Assad

E

m reunião extraordinária, na tarde de terça-feira, 27/12, a Câmara de Vereadores de Manhuaçu rejeitou as contas do ex-Prefeito Mário
Assad referentes ao exercício de 2004.
O Presidente da Câmara, Jorge Augusto Pereira
"Jorge do Ibéria", apresentou ao plenário o parecer
prévio emitido sobre as contas do município que
indicava pela reprovação das contas, o qual foi colocado em votação. Sete vereadores votaram pela
manutenção do parecer do Tribunal de Contas do
Estado, mantendo a reprovação. Já seis vereadores
votaram contra o parecer. Com o resultado, o parecer
foi mantido, confirmando a reprovação das contas do
ano de 2004 do exercício do ex-prefeito Mário Assad.

Escola de Música Maria da Conceição Silva realiza apresentação Natalina

E

m clima de confraternização e com belas
músicas instrumentais, a Escola de Música
Maria da Conceição Silva
realizou apresentação especial, comemorando mais um
ano de atividades, em Manhuaçu. Crianças e adultos,
que ali aprendem a tocar os
mais variados instrumentos,
emocionaram o público com
temas natalinos e outros.
Fruto de parceria entre o 11º
Batalhão de Polícia Militar
e a Loja Maçônica União,
Liberdade e Justiça, a escola
atende crianças e adultos,
gratuitamente, ingressando-os no universo musical.
A escola conta com o trabalho e a dedicação do Regente Tenente Adilson, e
dos Professores de Música e
regentes, Sgt. Wellington e
Sub-tenente Lourival Júnior.
‘Temos hoje treze crianças
participando deste projeto,
e, no passado, outras tiveram
oportunidade de passar por
esta escola. Muitas destas
pessoas deram continuidade
à carreira musical, atuando
profissionalmente’, destacou
Tenente Adilson.
A música desempenha
importante papel no processo
de formação das crianças e
adolescentes, auxiliando aos
pais nesta jornada. ‘Sabemos
que hoje existem várias dificuldades em formar o adolescente e educar as crianças.
Para se tocar um instrumento, aprender a teoria, a harmonia e a percepção musical
como um todo, precisamos
de muita concentração e dis-

Atleta de Manhuaçu se destaca
em torneio de Futsal Feminino

ciplina. Isto é ensinado aqui.
Além disto, as crianças têm
a oportunidade de aprender
noções de civismo, respeito
às pessoas, e também à pátria
– uma carência muito grande
existente no país’, pontuou o
regente.
O Presidente da Escola de
Música Maria da Conceição
Silva, Osmar Sathler, ficou
feliz com a apresentação dos
jovens músicos e avaliou bem
esta iniciativa que ocorre em
Manhuaçu há mais de vinte
anos. ‘Consideramos este trabalho social muito importante.
Já colhemos muitos frutos,
e, com certeza, colheremos
muitos outros. As aulas são
gratuitas, com o objetivo de
formar cidadãos para o futuro
de nossa sociedade’, ressaltou.

O Advogado e músico, Dr.
Joventino Ribeiro, é filho da
saudosa homenageada, Dra.
Maria da Conceição Silva,
e também prestigiou a apresentação natalina. ‘Meu avô
gostava muito de banda, e, a
formação desta escola deve-se também a este gosto que
ele tinha por música. Minha
mãe também gostava muito.
Então, a loja maçônica entendeu, por bem, homenageá-la,
e eu fico muito feliz. [...] A
música sensibiliza a pessoa.
Por exemplo, alguém ligado
à música dificilmente terá
maldade no coração. Ele será
uma pessoa sempre feliz,
alguém que tem amor ao próximo. Quem ama a música,
ama o próximo’, afirmou.
(Thomaz Júnior)

A

atleta Leidiane Vila Real,
de 17 anos, foi um dos
destaques da equipe de
Governador Valadares nos Campeonatos Mineiros Sub-17 e
Sub-20. Enquanto no primeiro
ela foi campeã, no segundo ela
conquistou o vice-campeonato.
Entre os dias 25 e 27 de novembro, Leidiane disputou três jogos.
No primeiro confronto, a equipe
de Governador Valadares perdeu
para Montes Claros por 2 a 1. Já
no segundo duelo, a equipe de
Leidiane enfrentou Passos e se recuperou no torneio, vencendo por
3 a 2. Na última partida, Valadares
mediu forças contra Ipatinga e
venceu por 4 a 1. Jogando pelo
Sub-20, Leidiane marcou apenas
um gol e se sagrou vice-campeã.
Entre os dias 2 e 4 de dezembro, Leidiane retornou a Valadares
para participar do Campeonato

Mineiro Sub-17. Na primeira
partida da fase final, ela deu o
troco em Montes Claros e venceu
por 6 a 3. Na segunda partida,
Valadares enfrentou Nova Lima
e ganhou por 5 a 0. No terceiro
e último confronto, a equipe de
Valadares não tomou conhecimento da equipe de Caratinga e
aplicou uma sonora goelada de
15 a 0. Leidiane marcou dois gols
durante a campanha.
A atleta também jogou pela
Sociedade Recreativa Filadélfia,
de Governador Valadares, mas
foi eliminada nas semifinais pela
equipe de Ipatinga.
AGRADECIMENTOS: É a
primeira vez que a atleta participa de um torneio tão importante
como o Campeonato Mineiro.
Antes, ela havia disputado a segunda fase do Jogos do Interior
de Minas (JIMI), representando

Manhuaçu, e ficou com o vice-campeonato. Além disso, foi a
artilheira da competição.
“Foi uma experiência incrível
para mim, participar de um torneio desta grandeza. Agradeço
imensamente a oportunidade
que me foi dada ao presidente da
Sociedade Recreativa Filadélfia,
Guilherme Frossard Filho. Agradeço também às minhas companheiras de quadra, pelo apoio e
incentivo. Agradeço também ao
meu parceiro e técnico, Marcelo
Fernandes, que tem me acompanhado nesta jornada”, comentou
Leidiane.
A jogadora tem propostas em
mãos para estudar e avaliar o seu
futuro dentro do esporte. Uma
delas é permanecer em Governador Valadares, onde vai continuar
treinando no Filadélfia e terá a
oportunidade de estudar.

Partido Militar Brasileiro - Nota de falecimento - Paulo Lourenço Machado

C

om profundo pesar que informamos o falecimento do
patriota Paulo Lourenço Machado, ocorrido no dia 21
de dezembro de 2016 as 19h00 na cidade de Juiz de
Fora, Minas Gerais.
O patriota Paulo Lourenço Machado foi um dos mais aguerridos e antigos
militantes do Partido Militar Brasileiro (PMBR), em formação.
Atuou inicialmente como militante voluntário, mas logo seu espírito
de líder Abnegado o levou assumir a gestão desse projeto no Estado de
Minas Gerais, também como voluntário, o que expressa seu patriotismo
e compromisso com o Brasil.
A consciência de cidadão brasileiro, demonstrando disciplina, fidelidade

inigualável aos princípios e valores que sustenta nosso grupo político, o
zelo, coragem e dedicação no cumprimento da missão, dão a exata medida
da nobreza e do alto valor desse patriota que ora nos deixa.
Até os últimos dias de vida Paulo Lourenço foi um entusiasta na construção de um modelo político mais justo e verdadeiramente representativo,
o que nos enche de orgulho e aponta para um a ser seguido.
O único conforto que nos resta para essa perda irreparável, é o fato
de que nada ocorre neste vasto universo que não seja da vontade do
criador.
Que Deus o receba com muita paz e amor, e conforte a família e amigos.
Partido Militar Brasileiro
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Patrão oferece R$ 500 para empregada abortar
e acaba assassinado pelo pai da criança
Um idoso de 79 anos foi
assassinado ao oferecer R$
500 para que a empregada fizesse um aborto em Lajinha,
na Zona da Mata mineira.
Indignado com a proposta, o
pai da criança assassinou o
patrão da mulher com golpes
de foice no sábado (24).
O corpo de José Alves
foi encontrado com várias
lesões dentro de casa, na rua
Benedito Sebastião da Cruz,
no distrito da Prata. Em
conversa com os policiais,
populares lembraram que,
em data anterior, o idoso se
desentendeu com o suspeito
de 24 anos.
Uma equipe começou a
fazer buscas pelo casal e

encontrou o jovem. A princípio, ele negou o crime e
disse que, ao saber que Alves
tinha proposto que a sua
companheira tirasse a criança, foi até a casa do idoso no
dia 9 de dezembro, onde foi
recebido a tiros pela vítima.
Depois disso, ele não teria
mais encontrado o homem.
No entanto, ao ser encontrada e indagada do que teria
acontecido, a mulher de 33
anos confirmou que o patrão
tinha pedido para que ela
largasse o marido para viver
com ele. Porém, para manter
o emprego, ela precisaria
abortar e, para isso, o idoso
ofereceu uma quantia para
ajudar no procedimento.

Sem que o companheiro
esperasse, a dona de casa
disse à corporação que o
marido saiu de casa por volta das 8h e retornou quatro
horas depois vestindo outras
roupas. Nervoso, ele contou
o crime para mulher.
Sem saída, o suspeito confessou o homicídio e foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão de
Manhuaçu, cidade vizinha.
Aborto: Segundo a PM, a
mulher deu entrada no Pronto Atendimento Municipal
(PAM) no dia 21 com dores
abdominais. Foi constatado que ela teve um aborto
espontâneo. O tempo de
gestação não foi divulgado.

Rapaz é morto pelo primo em
Santana do Manhuaçu

Um jovem foi morto no bairro Colina,
em Santana do Manhuaçu, por volta de 18
horas de sábado, 24/12.
De acordo com a Polícia Militar, os
autores e irmãos, Marcelo Benvindo de
Carvalho, 26 anos, e Odair José Benvindo,
30, deparam com a vítima Leonardo Rocha
Pereira, que é primo deles, e o mataram.
Os dois irmãos o seguraram e aplicaram
uma gravata até que desmaiasse. Em seguida, o golpearam com pedaços de pau e
pedras e o deixaram morto na rua.
Os acusados do homicídio fugiram por
um pasto e não foram localizados ainda.
Leonardo é apontado como autor de homicídio ocorrido tempos atrás em Santana
do Manhuaçu. O crime teria sido motivado
por vingança.

Ainda de acordo com a PM, Leonardo
recebeu o indulto de Natal, já que estava
cumprindo pena de internação em Governador Valadares, pelo homicídio praticando
enquanto era menor.
Carlos Henrique Cruz

Homem rende casal, estupra mulher e rouba

DURANDÉ / LAJINHA
(MG) - Um homem de 40
anos foi preso pela Polícia
Militar em Durandé acusado
de roubo, estupro e porte
ilegal de arma e ainda era
foragido da Justiça.
Casal de 20 e 22 anos
seguia em veículo pela rodovia MG-108, quando ao
passar por um trecho de
quebra-molas em Durandé
foi surpreendido pelo autor
Rubens da Costa Ferreira,
40 anos. Ele trajava um
colete refletivo e deu sinal
de parada com o braço. Em
seguida, sacou uma arma de
fogo efetuando um disparo
para o alto.
O condutor parou o veículo, momento em que o autor
embarcou no banco de trás e
deu ordem para que a mulher

passasse para o banco de
trás. Depois, mandou que o
motorista seguisse sentido
Lajinha.
Durante o trajeto, o autor acariciou os seios e as
partes íntimas da vítima e a
obrigou a beija-lo na boca e
praticar sexo oral.
O abuso ocorreu durante
todo o trajeto entre o trevo
de Durandé e a chegada do
bairro Areado, município
de Lajinha, local onde autor
deu ordem para que parassem o veículo. Mediante a
ameaça de arma de fogo, ele
ainda roubou os aparelhos
celulares das vítimas e R$
63,55 em dinheiro.
Em seguida, autor desembarcou, fazendo ameaças
de morte às vítimas caso
acionassem a polícia.

Após o autor se afastar, as
vítimas solicitaram a ajuda
de populares que acionaram
a PM. Policiais encontraram
o homem na Avenida Presidente Vargas, Centro de
Lajinha.

Ao tentar efetuar a abordagem, ele fugiu dispensando
um revolver calibre 32 municiado com cinco cartuchos
intactos e um deflagrado.
O homem foi perseguido
e alcançado ainda um simu-

lacro (imitação) de arma de
fogo em sua cintura, além
dos objetos roubados das
vítimas.
Autor era foragido da
Justiça do Estado do Espirito
Santo e possui passagens por

vários crimes, entre roubos
a mão armada e homicídios.
Foi preso e encaminhado
à delegacia de Polícia Civil.
A ação foi realizada pelo
Cabo Kaio, Soldado Soares
e apoio do Cabo Matos.
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Dor no corpo
Uma jovem ruiva vai a um consultório médico
e reclama que todos os lugares do seu corpo doem
quando ela os toca.
- Impossível - diz o doutor - mostre-me como
pode ser.
Então ela encosta seu dedo no seu ombro e grita
agonizantemente. Depois ela encosta em sua perna
e grita, encosta em seu cotovelo e grita e assim foi.
Qualquer lugar que ela tocava, ela gritava.
O doutor perguntou:
- Você não é ruiva natural, é?
- Não - ela diz - Na verdade eu sou loira...
- Foi o que eu pensei!! - diz o doutor - Seu dedo
está quebrado!!!!

Deputado João Magalhães
consegue 5,2 milhões para a retomada
da obra do Hospital César Leite

O

Deputado Estadual
João Magalhães anunciou nesta sexta-feira,
30/12, que serão repassados
pelo Governo de Minas Gerais R$ 5.200.000,00 (5,2 milhões de reais) para o reinício
das obras de construção do
novo prédio do Hospital César Leite. "Já temos mais de
cinco milhões. No início do
ano serão destinados mais R$
1.800.000,00, totalizando 7
milhões", garantiu.
Os recursos da Secretaria
de Estado de Saúde serão
transferidos para o Fundo
Municipal de Saúde da Prefeitura de Manhuaçu e repassados para o Hospital César
Leite para o reinício das
obras. A destinação foi publicada na resolução SES/5.556
no valor de R$ 2.340.000,00
e na Resolução SES/5.560
no valor de R$ 2.860.000,00.
Esses recursos representam o compromisso assumido pelo Governador Fernando Pimentel quando esteve

Garoto esperto!
Uma vez, a mãe do Manuelzinho o flagrou dando
chocolate para as galinhas:
— Ó raios! Por que estás a fazeire isto?
E o Manuelzinho:
— Sou um garoto muito esperto, mamãe! Estou
alimentando as galinhas para botarem ovos de Páscoa!

A loira e o pombo
A loira estava sentada em uma praça com seu
marido.
Lá estava cheio de pombos.
Quando um pombo caga na cabeça do marido
dela!
- Pega um pedaço de papel higiênico ai na sua
bolsa!
- Mais como você vai adivinhar qual pombo foi??

Separando da mulher
Encontram-se dois amigos e um diz ao outro:
- Separei-me da minha mulher.
- Não me digas... E como fizeram?
- Com um advogado. Ele ajudou-nos a fazer a repartição dos bens.
- E os teus filhos?
- Muito fácil... Decidimos que quem ficasse com
mais dinheiro ficava também com as crianças.
- Já sei, ficou com o advogado!...

sete erros

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

O bonitão
Três trabalhadores de uma empresa de limpeza estão num andaime, lavando os vidros de um
grande edifício.
De repente, um deles dá um gemido, vira-se
pro outro ao lado e diz:
- Ai, ai, ai, que dor de barriga! Precisamos
descer!
- Você está louco! Vai demorar a vida toda fala o colega.
- Mas eu não tô aguentando mais, cara! Não
vai dar tempo de descer!
- Então, bata na janela e peça pra senhora deixar você usar o banheiro, aconselha o amigo.
É o que ele faz. Assim que a senhora permite a
sua entrada pela janela. Ele voa para o banheiro.
Está lá o cara, tranquilo, fazendo suas necessidades, quando ouve uma gritaria danada.
Quando sai, vê que o andaime tinha quebrado
e os dois amigos tinham se espatifado no chão.
No dia seguinte, no velório, estão lá os amigos, as viúvas inconsoláveis e o cara acompanhado da esposa, quando chega o dono da empresa onde trabalhavam. Imediatamente todos
fazem silêncio. O empresário começa o seu discurso, dirigindo-se às viúvas:
- Sei que foi uma perda irreparável, mas posso, pelo menos, tentar aliviar tamanho sofrimento. Isso nunca aconteceu em nossa empresa
que sempre pensou na segurança dos funcionários. Eu me sinto muito triste e ajudarei em
tudo que puder as viúvas. Como sei que as senhoras pagam aluguel, darei uma casa para cada
uma. Também sei que as senhoras dependem de
ônibus; por isso, darei um carro pra cada uma.
Quanto aos estudos de seus filhos, não se preocupem mais, pois tudo será por conta da empresa
até que terminem a faculdade. Para finalizar, as
senhoras receberão todos os meses 3 mil reais,
para as comprinhas da ‘cesta básica’.
A mulher do sobrevivente, já meio arroxeada,
não se contendo mais, belisca o marido e fala:
- E o bonitão cagando, né?

CURIOSIDADES
Elvis Presley era coveiro, como todos
em sua família antes dele.
Antigamente, os Europeus chamavam
as girafas de “camelopardo”, pensado que os
seus antepassados seriam um camelo e um leopardo.
Fumantes têm filhos mais agressivos: Além
de todos os males que o cigarro causa, pesquisadores agora descobriram que filhos de mães
fumantes podem ser mais agressivos que outras
crianças. O estudo, conduzido por cientistas da
Universidade de Montreal, no Canadá, constatou que aquelas que fumam mais de 10 cigarros

por dia têm chances 67% maiores de ter um filho
violento. O uso de drogas e atitudes anti-sociais
também são comportamentos comuns encontrados nessas crianças. O estudo faz parte de
uma investigação maior feita sobre a situação
das crianças canadenses.
A Antártida é o único continente que
não tem nenhuma zona terrestre abaixo do nível
do mar. A Antártida é o único continente sem
répteis.
A maioria dos relâmpagos tem um comprimento médio de 3 a 5 Km e têm uma corrente
de 10.000 ampéres a 100 milhões de volts.

em Manhuaçu e garantiu ao
Deputado João Magalhães
o investimento necessário
para a execução do projeto
do novo prédio do Hospital
César Leite.
João Magalhães ainda reforçou que esse projeto foi
abraçado pela Prefeita de
Manhuaçu Cici Magalhães
e o vice-prefeito Renato da
Banca durante a campanha
eleitoral deste ano. "Essa
verba será fundamental para
o reinício das obras e vou
buscar os recursos necessários para conclusão deste
anexo até o final de 2018",
garantiu.
O deputado ainda agradeceu participação dos deputados Durval Ângelo e Rogério
Correia na liberação de recursos para Manhuaçu. Além
disso, o deputado federal
Subtenente Gonzaga também
assumiu compromisso com a
nova administração para em
2017 alocar recursos para o
HCL.
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Morre o cantor George Michael
George Michael morreu. Um representante do cantor contou à "BBC News" que
o corpo foi encontrado às 13h42 (horário
local) de domingo (25) , na casa dele em
Goring, no condado de Oxfordshire, na Inglaterra. De acordo com a polícia, não há
suspeitas de assassinato.
"É com grande tristeza que podemos
confirmar que o nosso filho, irmão e amigo
George Michael faleceu pacificamente em
casa durante o Natal", diz o comunicado divulgado pelo representante do artista publicado pela "BBC". "A família pede que sua
privacidade seja respeitada neste momento difícil e emotivo. Não
haverá mais comentários nesta fase", continua.
George Michael, ou Georgios Kyriacos Panayiotou, tinha 53
anos e nasceu no norte de Londres. Vendeu mais de 100 milhões
de álbuns ao longo de uma carreira que se estende por quase quatro
décadas. O cantor permaneceu no grupo Wham! até 1986, quando
decidiu seguir carreira solo.

Silvio Santos veta homenagem
pelos 35 anos do SBT
O SBT planejou uma grande ação de marketing para lembrar seus 35 anos, mas a
ideia não sairá do papel. Isso porque o projeto chegou à mesa de Silvio Santos e foi vetado pelo dono da emissora.
Segundo o jornal "Folha de S.Paulo", 35
estátuas do apresentador seriam espalhadas
pelo Brasil na chamada "Silvio Parade". As
peças seriam produzidas com 1,5m de altura
e customizadas por artistas e personalidades.
Como justificativa para a desistência, o
canal da Anhanguera alegou "questões estratégicas".
Fernando Pelegio, diretor de planejamento artístico da empresa,
no entanto, explicou à publicação: "Ele [Silvio Santos] não quer
que homenagens assim sejam realizadas pelo SBT, nada que soe
como autopromoção".
Vale lembrar que o 'patrão' está sendo homenageado com uma
exposição no MIS - Museu de Imagem e do Som de São Paulo - e
só autorizou a iniciativa porque o SBT não se envolveu diretamente na produção.

Mara detona Rayanne Morais e faz
revelação sobre 'A Fazenda'
Na quinta-feira (22), Mara Maravilha voltou a mostrar que não tem papas na língua e
acabou detonando Rayanne Morais no “Fofocando”, do SBT. A apresentadora ainda fez
revelação sobre o reality show “A Fazenda”,
da Record, do qual participou em 2015.
Durante conversa, após entrevista de Douglas Sampaio negando ter agredido Rayanne,
Mara fez revelação sobre a entrada da ex-colega de confinamento em “A Fazenda 8”. “Eu vou falar tudo.
Rayanne entrou naquela ‘Fazenda’ a pedido do Latino sabe pra
quem? Nada mais, nada menos que próprio o bispo [Edir] Macedo
[dono da Record], que é amigo do Latino. Eu tô falando coisa muito séria. O bispo, que eu tenho muito respeito, é amigo, admirador
do Latino. E aí Latino pediu pra Rayanne”, revelou a apresentadora.
Na sequência, Mara detonou a atriz: “Então, essa máscara de
santinha de ‘eu sou polida’, da Rayanne, só não enxerga nem cego,
que cego que é cego enxerga. O Douglas [Sampaio] é explosivo,
mas é sincero”.
Finalizando o assunto, Leo Dias confirmou as revelações de
Mara Maravilha sobre “A Fazenda”. “O que a Mara falou é absolutamente verdade. Esse acordo entre a Record e o Latino é o seguinte. A Rayanne iria pra ‘Fazenda’, depois ela faria uma novela
na Record, como a gente viu, ela fez ‘A Terra Prometida’, que tá
acabando, e ainda, ele lançaria as músicas dele em programas da
Record. Esse era o acordo. O acordo tava completo”, afirmou o
colunista e repórter do “Fofocando”.

Ele pode! Silvio Santos sai de
férias sem data de retorno
Ao que tudo indica, Silvio Santos ficará um longo período longe do SBT. O motivo? O apresentador embarcará no domingo (25) para os Estados
Unidos e não tem previsão de retorno.
De acordo com o colunista Flávio Ricco, o Homem do Baú não informou a ninguém a respeito
da data de sua passagem de volta - fato que já se
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tornou um hábito nos últimos anos.
Contudo, no canal da Anhanguera aguarda-se o retorno do Patrão para a semana do Carnaval - que em 2017 será celebrado na
última semana de fevereiro.
Apesar disso, porém, o veterano não deixa a emissora 'abandonada'. Sempre que está de férias, Silvio Santos fala uma ou duas
vezes ao dia com Rafael Arena, seu assessor direto, para saber o
que anda acontecendo em sua empresa e distribuir algumas tarefas.

Marília Mendonça é pedida em
casamento em festa de Natal
Marília Mendonça não poderia estar mais feliz. A cantora foi pedida
em casamento pelo namorado, Yugnir
Ângelo, na noite do último sábado
(24).
A artista compartilhou a alegria
com os fãs do Instagram ao publicar
a foto de um bolo com as iniciais do

casal e exibir as alianças.
Na legenda do registro, a famosa se derreteu: "Ufa, quanta emoção nesse Natal, quanta surpresa, quanta gratidadão. Mas, a maior
de todas foi essa. Estou sem palavras até agora e só sei dizer 'sim,
sim, meu noivo'. Eu te amo!".
E continuou: "Obrigada pela surpresa não de hoje, mas pela
surpresa de ter aparecido na minha vida. Noivado surpresa. Feliz
Natal!". A dupla está junta há cerca de um ano.

Jornalista Carlos Monforte
deixa a Globo após 36 anos
Após 36 anos, Carlos Monforte decidiu deixar a Globo. O jornalista, que trabalhava atualmente na GloboNews, pediu demissão do canal
na última semana. A Central Globo de Comunicação confirmou a notícia e enviou um texto
elogiando o repórter por seu serviço prestado à
emissora, segundo o “Na Telinha”.
"Depois de muitos anos de um brilhante e
maravilhoso trabalho na Globo, Carlos Monforte não mais colabora para a empresa. A Globo
só tem a agradecer a ele tudo o que fez para que o seu Jornalismo
tenha essa enorme credibilidade junto aos espectadores. Monforte
tem e sempre terá lugar de destaque na história da Globo", disse.
Monforte, de 67 anos, estava desde 1980 na Globo. Ele começou como repórter, em São Paulo, e se tornou âncora do “Bom Dia
São Paulo” em 1982.
Ele ainda teve passagem pelo “Bom Dia Brasil” e foi repórter
especial do “Jornal da Globo”.

Reynaldo Gianecchini engata romance
com brasiliense
Ao que tudo indica, Reynaldo Gianecchini
encontrou um novo amor! O ator tem aproveitado as folgas de “A Lei do Amor”, trama
das 21h da TV Globo, para viajar a Brasília e
encontrar sua nova paixão. Os amigos do galã
garantiram que ele está feliz da vida com o
romance, segundo o jornal “Agora S. Paulo”.
Vale lembrar que Gianecchini não assumiu
nenhum namoro depois do fim de seu casamento com Marília Gabriela. Os dois ficaram
juntos por 8 anos e anunciaram a separação em 2006.

Baby do Brasil e Walter Casagrande estão
namorando há 4 meses: 'Coisa séria'
Depois de Mariana Rios assumir
seu namoro com Ivens Neto no sábado
(24), mais um casal do meio artístico
ficou conhecido nesta véspera de Natal.
Walter Casagrande, comentarista da TV
Globo, revelou ao Uol Esporte que está
se relacionando com Baby do Brasil há
cerca de 4 meses. "Não é um namorinho
para aparecer, é uma coisa séria mesmo",
explicou. Segundo o ex-esportista, ele e a cantora, que mantém
os cabelos pintados de roxo há anos, têm amigos em comum e
o interesse pela música também os uniu. "Faz quatro meses que
estávamos tentando ajustar as coisas. Ela é uma pastora, tem todos
os compromissos espirituais dela, agora estou muito mais próximo
disso também. Não sou evangélico, mas vou com ela em alguns
cultos e claro que tenho Jesus muito mais próximo de mim agora.
E isso fez com que a gente resolvesse caminhar juntos mesmo",
contou Casagrande ao falar sobre o trabalho religioso de Baby, que
se define como uma 'popstora'.
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Zezé Di Camargo quer se reconciliar com
Wanessa: 'Um pai não briga, dá sermão'
Zezé Di Camargo está disposto a fazer
as pazes com a filha mais velha Wanessa: a primogênita deixou de falar com
ele após uma série de polêmicas envolvendo sua ex-mulher, Zilu. Na opinião
do sertanejo, a ausência de contato temporário não significa um rompimento
para sempre.
"A briga de pai e filha não pode ser
eterna. Um pai não briga com filho, não
fica de mal de filho, dá puxão de orelha,
um sermão de pai. Quando eu era novo também levava puxão de
orelha do meu pai. Eu não gostava, mas respeitava", comparou
em entrevista à revista "Veja" o namorado de Graciele Lacerda,
com quem ele irá morar em uma mansão de R$ 15 milhões em
São Paulo.
Segundo Zezé, tudo não passou de um "puxão de orelha como
pai". "Meu problema com a Wanessa é ela saber de tudo que o Leo
Dias fez para o pai dela, e mesmo assim continuar amiga dele.
Por exemplo, ela teve um problema sério com o Rafinha Bastos.
Recentemente me perguntaram em um programa de televisão se
eu o perdoaria. Jamais! Eu sei o que a minha filha sofreu, o que
ele falou a abalou psicologicamente. O Rafinha fez mal à minha
filha, alguém que amo mais do que a mim mesmo, e eu nunca vou
perdoá-lo por isso, apesar de não ter nada contra ele pessoalmente.
Eu queria a mesma resposta dela diante do Leo Dias, um cara que
havia perseguindo o pai dela, meu inimigo dentro da imprensa",
indicou sobre a filha mais velha, que irá passar o Réveillon com a
família do marido, Marcus Buaiz.
À publicação, ele indicou ainda que não sente qualquer tipo de
mágoa da primeira filha, eleita musa da Mocidade Independente
de Padre Miguel. "Nenhum! Meu 'puxão de orelha' foi quanto a
esse posicionamento dela, não é atitude de filha postar fotos com
alguém que busca difamar seu pai. Não tenho mágoa, raiva, nada.
A Wanessa é minha filha, eu a amo mais do que qualquer coisa no
mundo, mais do que a mim mesmo", esclareceu.

Para não deixar Jô ir para o SBT, Globo
renova com ele, mas o deixa na geladeira
A Globo agiu de forma rápida e houve uma reviravolta no caso de Jô Soares.
Ao saber que ele estava em negociação com o
SBT, ofereceu uma proposta para o apresentador.
O contrato de Jô foi renovado por um ano, mas
ele ficará na geladeira, sem trabalhar.
Na emissora, o assunto é tratado como período
sabático.

Luana Piovani se submete
à ligadura de trompas
Luana Piovani ligou as trompas. A atriz,
casada com o surfista Pedro Scooby, aproveitou para fazer o procedimento quando
se submeteu a uma cirurgia para turbinar os
seios, em outubro deste ano. A ligadura foi
feita quando Luana e Pedro estavam separados. A atriz havia comentado apenas com os
amigos mais chegados seu desejo de ‘fechar
a fábrica’. Luana e Pedro já são pais de Dom
e dos gêmeos Liz e Bem.

A fila andou! Rachel Sheherazade
assume namoro 6 meses após separação
Âncora do "SBT Brasil", Rachel Sheherade assumiu namoro seis meses
depois de separar-se de
Rodrigo Porto com quem
foi casada durante 12 anos
A fila andou para Rachel Sheherazade, que
anunciou sua separação
há seis meses. Em sua
conta oficial do Facebook,
a jornalista publicou que está namorando Matheus Faria Carneiro,
um tabelião de Angra dos Reis, Rio de Janeiro.
Rachel Sheherazade e Matheus Faria Carneiro já trocavam mensagens no Facebook e no Twitter, mas, de fato, o relacionamento
só foi confirmado na segunda-feira (26) pós-Natal.
A jornalista foi casada com o corretor de imóveis Rodrigo Porto
por 12 anos e os dois tiveram dois filhos: Clara e Gabriel. Em
junho deste ano, Sheherazade anunciou a separação através das
redes sociais.
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