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EDITORIAL

Genocídio nos presídios

CHARGE

M

uita gente fica estarrecida com as imagens televisas
de pessoas decapitando outras, mostradas nestes dois
massacres recentes: o de Manaus, com 64 mortos, e de
Roraima, com quase 40.
Quem se choca com as cenas nem se apercebe de que as justificativas e as medidas tomadas pelas autoridades são mais preocupantes. Também não se atentam para o fato de “acidentes”,
como disse o presidente Michel Temer, se repetirem há décadas,
e de que as medidas tomadas no passado, que não resolveram
nem amenizaram nada, também são iguaizinhas as de hoje.
Até a cobertura da imprensa sobre o assunto é igual a de
1992, quando 111 pessoas foram mortas pela polícia Militar
de São Paulo no complexo do Carandiru. Os diagnósticos dos
“especialistas” idem. Vejamos os mais comuns.
Explicam, por exemplo, que os
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entre aqueles que cometeram crimes
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menos graves daqueles sanguinários.
Também são sempre mencionadas a
superlotação, as condições precárias, a corrupção de agentes –
até pouco falada diante do seu tamanho e a falta de medidas de
ressocialização. Como se fosse alguma novidade.
Já as autoridades dão um show de horror, a começar por nem
se saber quantas pessoas estão presas onde ocorre um motim ou
um genocídio. Depois, não sabem com exatidão quantos fugiram
nem quantos morreram. Qualquer tabela de word, em qualquer
versão, resolveria esse problema.
Quanto às medidas para contornar a situação, a primeira é
colocar um robô falante a dar explicações e apontar soluções.
No caso atual foi o ministro da Justiça. E fala com a convicção
estupenda de que o mundo está acreditando nelas, mas com a
certeza interior de que nenhuma alma viva confia numa só palavra do que diz. Dinheiro, que sempre falta na prevenção, até
a quem pede socorro, começa a jorrar na verborragia palaciana.
Lembro bem de uma proposta do então ministro Márcio Thomaz
Bastos para a construção de cinco presídios federais. Nem sei
se algum foi construído na sua gestão. E cinco para o número
mágico da falácia.
Aí, transferem os presos de um lado para o outro. Ninguém
contesta ou indaga sobre essa ilusão de ótica, pois todos os presídios do país estão superlotados. Além dos famosos mutirões
para soltar quem já deveria estar solto. Ora, deveriam abrir
investigação para punir quem manteve na prisão uma pessoa
que deveria estar solta. Vou terminar mencionando as reuniões
realizadas para os fotógrafos e jornalistas. A última desse tipo
foi a da presidente do Supremo Tribunal Federal com o presidente da República. Que solução vai trazer uma autoridade que
não teve condições de adentrar uma das detenções que tentara
visitar há poucos meses!
Existirem os problemas é grave; mais grave, porém, é saber
que daqui a mais algumas décadas eles se repetirão da mesma
forma e com as mesmas autoridades se desculpando e batendo
cabeça.
Para fechar, coloco uma frase anônima que diz: “uma caneta
na mão de um político mata mais do que uma arma na mão de
um bandido”. Por demonstrarem tanta fragilidade e enganação,
eles conseguem matar a esperança até do mais otimista dos
brasileiros. Pedro Cardoso da Costa - Interlagos/SP - Bacharel
em direito
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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
Polícia detém 82 menores em
Copacabana em um dia;
entenda o que aconteceu
Correria, furtos, vidraças quebradas, pessoas caindo no chão... O
fim de tarde na avenida Nossa Senhora de Copacabana, a um quarteirão da praia de Copacabana, na zona sul do Rio, foi marcado por
cenas de violência na quarta-feira (14). Um arrastão terminou com 92
pessoas detidas para averiguação, das quais 82 eram menores --78
adolescentes e quatro crianças. Outros dez eram maiores. "Tivemos
que fechar a porta da loja porque eles estavam quebrando tudo e
jogando as pessoas no chão. Foi um pânico geral", afirmou Gabriela
Souza, funcionária da loja Fissura.
O grupo que promoveu o arrastão foi perseguido por guardas municipais e militares do Exército alocados no esquema de segurança
dos Jogos Paraolímpicos. Não houve troca de tiros nem feridos na
confusão, de acordo com a polícia. O delegado presente na DRFA
(Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis), Márcio Esteves,
passou a madrugada desta quinta ouvindo depoimentos e registrando
as ocorrências. O plantonista, porém, não informou ao UOL quantos
permaneceram detidos, tampouco quantos acabaram liberados. A
assessoria de comunicação da Polícia Civil foi procurada diversas
vezes por telefone e por e-mail e não respondeu às solicitações da
reportagem, informando apenas que o delegado responsável não
falaria sobre o caso.

Tudo começou
na "saída de
praia", segundo
relatos de lojistas, quando jovens em bando
circulam pelas
ruas de Copacabana para cometer pequenos
delitos. Entre
15h30 e 18h,
principalmente em dias de forte calor, muitos banhistas deixam a
praia em direção a pontos de ônibus e estações de metrô. Gabriela
relatou que a correria teve início em direção à rua Figueiredo Magalhães, no sentido Leme.
Ela disse ter visto pelo menos uma pessoa sendo roubada. "Eles
vieram correndo entre os carros e nas calçadas. Um desespero generalizado. Nisso, eles derrubavam pedestres e entravam nas lojas
para tentar se esconder. Todo mundo teve que agir rápido para baixar
as portas", afirmou ela, referindo-se aos comerciantes.
Domingos Peixoto/Agência O Globo
Jovens são detidos após arrastão em Copacabana, na zona sul
carioca. Na esquina da rua Bolívar, vimos de dentro da loja um bando
de seis pivetes abordando uma pessoa que estava passando na hora.
Eles pularam no pescoço dele para roubar um cordão.
Gabriela Souza, comerciante
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
A mudança que faz a alegria do povo
Nas eleições de 2016
em muitos municípios as
disputas foram acirradas,
mas valeu a pena debate
republicano de ideias e
propostas pautou a maior
parte das eleições, prova
de que o sistema democrático brasileiro amadurece
ano a ano, segundo o TSE
somos 144 milhões de
eleitores em todo o Brasil.
Somos uma verdadeira
legião de cidadãos e cidadãs chamados a eleger nossos representantes a cada dois anos.
Para muitos munícipes o empenho, foi muito bem recompensado, pela alegria de poder celebrar com os eleitos a
vitória da representação popular.
Que 2017 seja o ano de renovação da política em todo o
Brasil, tão esperada por todos aqueles que sonham com um
país justo e próspero. “Depois de muitos anos pude entrar
na prefeitura de Manhuaçu e dizer que a prefeita Cici Magalhães me representa, sinto que até o ar aqui está mais leve, a
prefeitura de Manhuaçu tem dirigentes que conhece o povo e
gosta de gente, muitas das vezes a pessoa só quer ser tratada
com dignidade”. Desabafou uma cidadã.
A prefeita Cici Magalhães está com muita vontade de
trabalhar e tem o apoio do governo do estado, do governo
federal, prova disso é que em poucos dias já disponibilizou
recursos de quase 10 milhões de reais em obras para Manhuaçu. Visitamos vários municípios e pudemos sentir a alegria
do povo em poder dizer agora temos um representante.

Amanda Nunes vem com tudo no UFC
Amanda Nunes, conhecida como
“Leoa“, tornou-se a primeira brasileira a conquistar um cinturão no
Ultimate Fighting Championship.
O título da categoria de peso-galo
feminino veio em julho, quando
ela derrotou a norte-americana
Miesha Tate com um “mata-leão“.
Mas 2016 ainda reservava outras
surpresas para Amanda. Em Las
Vegas, na madrugada do dia 31 de dezembro, enfrentou a
badalada norte-americana Ronda Rousey, dona de um imenso
fã-clube em todo o mundo, que almejava retomar o cinturão
do peso-galo no UFC. Bastaram 48 segundos do primeiro
assalto, uma impiedosa sequência de golpes e um nocaute técnico – quando o juiz decreta o fim da luta ao perceber que um
lutador não tem mais condições de reagir aos golpes – para
convencer Ronda e os 18,5 mil espectadores presentes que o
cinturão está em boas mãos com Amanda Nunes. Em 2017,
a “Leoa” tem tudo para defender seu título em grandes lutas.

A alegria do povo e dos
funcionários da prefeitura
Comentei sobre esse esgoto
semana passada, estava entupido a meses causando problemas
quando chovia...hoje não só esse
como os outros que comentei foram limpos com grande eficiência. Parabéns aos responsáveis.
O novo governo mostra como é
fácil fazer, quando se quer, ou
quando se tem COMPETENCIA... Romney Batista.
É isso aí, quando se tem uma
equipe bem motivada, os serviços são realizados com mais
rapidez, e isso eleva a autoestima dos funcionários e o povo agradece por ver os problemas
da cidade sendo resolvidos. Parabéns aos funcionários e a
administração.

Cerol pode causar vítimas e pode
prejudicar o trabalho dos bombeiros
No último domingo, uma linha de cerol provocou a paralisação parcial do aeroporto da Pampulha. Nesta época do ano,
são comuns os acidentes e incidentes provocados pelo aumento
do número de pipas em locais não apropriados.
Os números: De acordo com dados da Fhemig, em 2016
foram atendidos 33 casos de vítimas do cerol. Em 2015 o
número chegou a 41 casos.
Estamos com fonte para repercutir o assunto.

No Brasil, os criminosos têm
mais direitos que as vítimas
Um dos mortos na rebelião do presidio em Manaus
se chamava Errailson Ramos
de Miranda, ele estava preso
por ter estuprado e matado
uma menina de 4 anos de
idade chamada Maria Eduarda.
O Governador de Manaus
ira indenizar a família do Errailson, porém, quando a criança
foi estuprada e morta por ele a facadas, a família dela só recebeu "meus pêsames" do estado.
Esse é o Brasil!
País onde bandido tem direito e cidadão de bem tem impostos para sustentar a tirania!
Vergonha dessas leis estúpidas!!!
Pode divulgar, pro povo brasileiro ver o que essa justiça
brasileira é capaz. Lembre-se em 2018 mudar essa situação.

Corpo de Bombeiros Militar apoia
Campanha contra a Febre Amarela
Depois da intensificação
das medidas de prevenção
adotadas pelo Estado no
combate à febre amarela,
o Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais
(CBMMG) também está
apoiando as ações nos
municípios com surto da
doença. Nesta quinta-feira
(12/1), o helicóptero Arcanjo 04, modelo biturbina, realizou o transporte de vacinas e militares do Sistema de Saúde para a cidade de Caratinga, no território Vale do Aço.
Além dos profissionais de saúde para auxiliar na vacinação do público-alvo da campanha, o Corpo de Bombeiros
Militar também enviou no sábado (14/1), ao município de
Teófilo Otoni, um Posto Médico Avançado composto de
cinco tendas que funcionarão como salas de vacinação. "
Nosso interesse é auxiliar para que o Estado proporcione à
população um atendimento mais rápido, eficaz e eficiente",
afirma o Comandante-Geral do CBMMG, Coronel Luiz
Henrique Gualberto Moreira. O apoio irá até o final da
campanha. Todas as ações serão integradas com a Secretaria de Estado da Saúde

Prefeitura de Manhuaçu
realiza mutirão de limpeza
O povo gosta de dizer
o que pensa de seus
governantes. “Quando
combina a popularidade
com a vontade de trabalhar, tudo concorre para
dar certo, esta prefeita
é competente e sabe
lidar com o povo”. Comentou uma professora
municipal. Em poucos
dias a prefeita está mudando o visual da cidade, por meio da
Secretaria de Obras, SAMAL e SAAE está executando mutirão
de limpeza pública em todos os bairros da cidade e distritos.

.Os serviços de limpeza serão feitos em todo município de
Manhuaçu, realizando o trabalho na retirada de lixo, entulhos,
varrição de alguns pontos das vias públicas e calçadas.
Em poucos dias de trabalho a Prefeitura de Manhuaçu está
mobilizando uma força tarefa para limpar o município. São
centenas de toneladas de lixo, entulhos e materiais abandonados que estão sendo retirados, bueiros desobstruídos.

Consumidor que comeu lanche
estragado será indenizado
Um consumidor da Bahia será indenizado em R$ 5 mil
após ter perdido uma viagem por estar com diarréia e dores
estomacais depois de comer em uma lanchonete. A médica
que atendeu o autor da ação afirmou que os problemas de
saúde que ele enfrentava teriam sido causados por algum
alimento consumido nas seis horas anteriores à consulta. Para
comprovar o nexo causal, o consumidor apresentou o relatório
médico, com horário de entrada e saída do hospital e a nota
fiscal da compra do lanche.
Para Átila Alexandre Nunes, coordenador do serviço
Reclamar Adianta.com.br a empresa é responsável, mesmo
sem culpa, pelos problemas enfrentados pelos clientes que
compram seus produtos ou contratam seus serviços.
A decisão motivou recurso da rede de lanchonetes, mas o
questionamento foi negado. A relatora do caso na 5ª Turma
recursal, Cristiane Menezes Santos Barreto, explicou que o
artigo 8 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao impor
que os produtos e serviços postos à venda não podem gerar
riscos à saúde ou segurança dos consumidores. “Exceto os
considerados normais e previsíveis em decorrência de sua
natureza e fruição”, ponderou.

Proteste - Reclame e Denuncie
No Programa Reclamar Adianta os consumidores podem
reclamar, 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.

“Cidade Melhor é a Gente que Faz”
O título acima
“Cidade Melhor é
a Gente que Faz”,
é o novo slogan
da Prefeitura de
Lajinha, que foi
apresentado na
sede do município pela equipe
da Assessoria de
Comunicação,
na oportunidade apresentaram
também a nova
logomarca.
De acordo com
o prefeito, João
Rosendo, a logomarca é moderna e limpa e com leitura fácil
a qualquer distância. “Queríamos uma marca que remetesse
a socialização, inclusão e diversidade, com a preocupação
de espelhar a tão sonhada união do nosso povo”, destacou.
“Todas as cores utilizadas estão na bandeira, e no brasão oficial do município, com um traço que sugere o crescimento e
o desenvolvimento, tendo como base a bandeira da cidade, e
associando traço dos elementos símbolos da cidade da união,
família, construção, cultura e desenvolvimento sustentável”.
Ainda segundo o prefeito João Rosendo, o novo slogan expressa o sentimento de todos por Lajinha, “uma terra amada,
cidade mãe acolhedora e de um coração gigante, capaz de
abrigar todos os seus filhos e os adotivos também”. Segundo
o gestor, “o ‘ícone com os grãos de café’ significa a riqueza da
cidade de onde se extrai grande parte dos recursos na região.
A ‘pedra torta maior símbolo da cidade’ é a melhor definição
do potencial turístico da nossa terra tão amada. E ainda nosso povo que é a nossa maior riqueza, patrimônio e alegria”,
finalizou. Com informações do Gabinete/PML
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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

GOVERNO VAI GASTAR
R$ 306,9 BILHÕES EM SALÁRIOS
Os brasileiros economicamente ativos terão de se virar
para gerar todos os impostos que possibilitem à União
sustentar sua máquina administrativa em 2017, uma das
mais caras do mundo: serão R$ 306,9 bilhões somente em
salários nos três poderes. Nessa conta não estão consideradas despesas de manutenção da máquina, incluindo
mordomias, tarifas públicas, material de consumo, medicamentos etc.
TRILHÃO PRÓXIMO
O maior gasto da União ainda será com encargos da dívida pública, que se aproximam do trilhão: já somam R$
946,4 bilhões.
MAIORES CAIXAS
Desenvolvimento Social, que custa R$ 660 bilhões, tem
orçamento muito superior a Educação (R$ 105 bilhões) e
Saúde (R$ 125 bilhões).
LEGISLATIVO
O Congresso custará R$ 10,2 bilhões ao contribuinte, em
2017: Câmara, R$ 5,92 bilhões, e o Senado Federal, R$
4,24 bilhões.
JUSTIÇA SUPREMA
O Supremo Tribunal Federal (STF), que chefia o Poder Judiciário, tem um dos menores orçamentos da Esplanada:
R$ 686 milhões.
KASSAB VAI PIORAR A VIDA
DE QUEM USA BANDA LARGA
O ministro Gilberto Kassab atenderá as empresas de Comunicações, piorando dramaticamente a vida do cidadão
que lhe paga o salário. Cidadão, aliás, há anos explorado pelos mais caros e ineficientes serviços de internet do
ocidente. Kassab confirmou que vai limitar os dados para
assinantes de banda larga fixa. Na prática, o que é caro
ficará mais caro, e o que é ruim continua sem perigo de
melhorar. A Agência Nacional de Telecomunicações negou
planos de cortes.
QUEM, CARA PÁLIDA?
Kassab diz que objetiva “beneficiar o usuário”, mas não
explicou como fazer isso permitindo que as empresas nos
explorem ainda mais.
META DO MAL
Kassab está tão ansioso para atender as empresas que
fixou a “meta” de limitar dados para assinantes de banda
larga até o 2º semestre.
EQUILÍBRIO DA RAPOSA
O ministro das Comunicações defende o que chama de
“ponto de equilíbrio”, porque, coitadas, “as empresas têm
os seus limites”.
DEVER E HAVER
O plano para recuperação do Rio precisa proteger a maioria que vai à luta todos os dias, no setor privado, para gerar
impostos que sustentam um serviço público cada vez mais
caro e ineficiente. E que começou o ano com rombo de R$
19 bilhões.
VAI QUE COLA
Renan Calheiros (PMDB-AL) não se cansa de tentar, sem
querer querendo, minar a candidatura de Eunício Oliveira
a presidente do Senado. Ele pode acabar sem ser líder,
nem presidente de comissão.
PARA SEMPRE CANDIDATO
Eterno candidato a presidente da Câmara, o deputado Júlio Delgado (PSB-MG) reunirá a bancada do partido, em 16
de janeiro, para discutir se lança sua candidatura. O PSB
tenta uma vaga na Mesa Diretora.

SONHO TUCANO
O tucano Aécio Neves pretende emplacar Cássio Cunha
Lima (PB) vice-presidente do Senado, Tasso Jereissati
(CE) na presidência da Comissão de Assuntos Econômicos e Paulo Bauer (SC) líder do PSDB.
SECRETARIA DA JUVENTUDE
Romero Jucá (PMDB-RR) entregou ao ministro Eliseu Padilha a indicação de Assis Filho para a Secretaria Nacional
da Juventude. O partido não abre mão da secretaria, cobiçada pelos tucanos.
TÁ TRANQUILO
O Planalto não está preocupado com o processo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pede a cassação da chapa
Dilma-Temer. Fonte da Casa Civil diz acreditar que o processo não atrapalha o governo.
PASSEIO NO EXTERIOR
Presidente nacional do seu partido, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) foi o campeão em gastos com passagens aéreas para missão oficial no exterior, em 2016. Ele pediu a
devolução de R$ 116,96 mil.
DE OLHO NELES
Pesquisa realizada pelo site Diário do Poder mostra que
mais de 70% dos leitores “acompanham de perto” as eleições para o comando do Congresso, em fevereiro. Apenas
14% “nem sabiam que existia”.
SINAL DOS TEMPOS
O Brasil lidera o ranking da corrupção, mas é o segundo no
ranking da Fifa.
JUSTIÇA DO TRABALHO CUSTA
MAIS QUE TODA JUSTIÇA
O orçamento da Justiça do Trabalho previsto para 2017
é de R$ 20,13 bilhões. O valor é superior até à soma de
outras esferas da Justiça brasileira: os custos do Supremo
Tribunal Federal (R$ 686 milhões), Superior Tribunal de
Justiça (R$ 1,41 bilhão), Justiça Federal (R$ 11,58 bilhões)
e Justiça Militar (R$ 530 milhões) somados não alcançam
o valor do orçamento da Justiça do Trabalho. A Justiça Eleitoral (R$ 7,73 bilhões) e a Justiça do DF (R$ 2,2 bilhões)
também passam longe.
CUSTO/BENEFÍCIO
O ex-deputado Nelson Marchezan Jr.
(PSDB) revelou em 2016 que a Justiça do
Trabalho custou o dobro das indenizações
que proporciona.
INEFICIÊNCIA
Em 2016 a Justiça do Trabalho teve orçamento de R$ 18
bilhões, mas pagou pouco mais de R$ 8 bilhões em indenizações trabalhistas.
BEM À FRENTE
A AGU (R$ 3,54 bilhões), o MPU (R$ 6,61 bilhões) e a Presidência da República (R$ 6,5 bilhões) também perdem
para a Justiça do Trabalho.
TRANSPARÊNCIA
O Ministério da Transparência, ex-Controladoria-Geral da
União, tem orçamento quase bilionário: R$ 985,1 bilhões
para o ano de 2017.
‘CENTRÃO’ SÓ TEM A GANHAR
COM ELEIÇÃO NA CÂMARA
O grupo do “centrão” só tem a ganhar com a eleição para
presidente da Câmara. O grupo de cerca de 200 deputados enfraqueceu após a cassação de Eduardo Cunha, mas
ainda é decisivo em qualquer eleição na Casa. Se Maia
não conseguir emplacar sua reeleição – que é proibida
pela Constituição – os prováveis candidatos devem sair do
centrão. Se Maia acabar reeleito, o grupo permanece o fiel
da balança.

jsfonseca@pibrj.org.br

Esperança zero

É gravíssima a situação do pecador sem Cristo. É como alguém que resolve passear num terreno minado, sem saber que
um passo em falso pode pôr fim à sua vida. É como um doente
num país sem médico e sem remédio.
Na Idade Média, um escritor dominicano chamado Jacobus
a Voragine (1230-1298), arcebispo de Gênova, deu asas à imaginação e ilustrou brilhantemente a condição desesperada do
pecador. No conto, intitulado A Lenda de São Barlaão e São
Josafá, Voragine conta de um homem em perigo. A história,
evidentemente fictícia, foi recontada pelo escritor russo Liev
Tolstói. Eis o resumo da trama:
Um homem está fugindo de um unicórnio. Na versão de Tolstói, o homem está fugindo de um tigre. Tanto faz. Com medo de
ser devorado, o homem corre e se joga num abismo profundo.
Em sua queda, consegue agarrar-se a uma árvore e põe os pés
numa saliência de rochedo resvaladiço, pouco estável.
Olhando para cima, vê dois ratos, um branco e outro preto,
que roem sem cessar o ramo a que ele se agarra. Olhando para
baixo, para o fundo do abismo, avista um dragão pavoroso,
que vomita fogo. De garganta escancarada, parece ávido de o
tragar. Por fim, no espaço tão estreito em que se lhe apoiam os
pés, percebe as cabeças de quatro víboras (cf. BUARQUE DE
HOLANDA FERREIRA, Aurélio e RÓNAI, Paulo. Mar de
Histórias, Antologia do Conto Mundial. 1º vol., p. 172).
Será que é possível contemplar a situação catastrófica de
multidões em perigo espiritual semelhante e nada fazer? Em
Jeremias lemos uma pergunta a que a igreja precisa responder:
"Como podes estar quieta, se o Senhor te deu uma ordem?" (Jr
47.7). Intrigante mesmo: como podemos descansar, se o mundo
morre na escuridão do pecado?
Como podemos dormir sossegados, se multidões caminham
para o inferno? Como podemos dizer que obedecemos à ordem
que recebemos do Senhor: "Ide por todo o mundo, pregai o
evangelho a toda a criatura" (Mc 16.15)? Como?

Vereadores de
Manhuaçu se reúnem
para compor comissões
Os vereadores
de Manhuaçu se
reuniram, na tarde
desta quinta-feira,
12/01, na Câmara,
a fim de formar as
nove comissões
que conduzirão
os trabalhos do
Legislativo nos
anos de 2017 e
2018.
O Presidente
da Câmara, Jorge
Augusto Pereira “Jorge do Ibéria”, conduziu os trabalhos e apresentou sugestões de formação das comissões. Os parlamentares
tiveram amplo debate e após alguns ajustes pré-definiram as
composições que serão aprovadas na reunião ordinária de quinta-feira, 19/01.
“Para a Câmara funcionar, precisamos instalar as comissões, então
apresentei a proposta de formação e os vereadores fizeram algumas
alterações. Acredito que todos ficaram satisfeitos e a maioria foi
favorável”, comentou o Presidente Jorge do Ibéria.
As nove comissões são: Constituição, Justiça e Redação; Orçamento, Finanças e Tomada de Contas; Defesa dos Direitos do Consumidor; Defesa dos Direitos do Servidor Público; Direitos Humanos,
Trabalho e Desenvolvimento Social; Educação, Cultura e Esporte;
Obras Públicas, Viação, Agricultura, Meio Ambiente, Comércio e
Indústria; Defesa dos Direitos da Mulher e Comissão de Saúde.
Objetivo das comissões: As Comissões Legislativas têm a
atribuição de examinar as propostas, quase sempre projetos de lei,
encaminhados pelo Executivo, pelos Vereadores e pela iniciativa
popular. Estudam, pesquisam, investigam e ouvem representantes
da comunidade sobre a matéria apresentada. Examinam se ela é
constitucional, se contraria ou não as leis maiores.
As comissões elaboram os pareceres, manifestando-se sobre as
propostas. O parecer da Comissão serve de base para a discussão
em Plenário. Esse pode aceitar ou rejeitar o parecer.
Assessoria de Comunicação
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Fernando Pimentel autoriza repasse de
R$ 26 milhões para combater febre amarela
Desse valor, R$ 14,4 milhões serão repassados para Teófilo Otoni, Governador Valadares
e região e R$ 11,6 milhões destinados às regiões de Coronel Fabriciano e Manhumirim

O

Governador de Minas
Gerais, Fernando Pimentel (PT), anunciou
na tarde de sexta-feira (13),
durante durante o seminário
"Minas Gerais contra a febre
amarela" , em em Teóf ilo
Otoni, a liberação de R$ 26
de milhões com o objetivo de
combater a doença em cidades
do Vale do Mucuri e Vale do
Rio Doce.
Do valor total da verba, R$
14,4 milhões será repassado
para a micro-região de Teófilo
Otoni e Governador Valadares. R$ 11,6 milhões será
destinado para a Superintendência de Coronel Fabriciano
e Manhumirim, que atendem
a região de Caratinga.
Em seu discurso, Pimentel
pediu para que o dinheiro
repassado aos municípios
atingidos fosse usado para
a ampliação dos horários e
dias de vacinação. Na manhã
desta sexta-feira o governador
decretou situação de emergência em saúde pública nas áreas
onde há surto de febre amarela
por 180 dias. A Secretaria de
Estado de Saúde investiga 133
casos suspeitos da doença e
38 mortes.
Caratinga: A abertura do
seminário estava prevista
para acorrer durante a manhã

Douglas Fernandes

análise. Das mortes confirmadas, as vítimas são das cidades
de Malacacheta, Ladainha,
Itambacuri e Frei Gaspar. A
informação foi divulgada na
quinta-feira (12) pela Superintendência Regional de Saúde.
Vacinação: Segundo o Ministério da Saúde, a vacina de
febre amarela é recomendada
para pessoas que moram ou
pretendem visitar regiões
silvestres, rurais e de mata. A
transmissão da doença ocorre pela picada do mosquito
Aedes aegypti. A dose pode
ser aplicada em crianças a

partir dos 9 meses de idade.
Para adultos, o reforço deve
ser tomado a cada 10 anos.
Os principais sintomas são
febre, calafrios, dor de cabeça,
náuseas e vômitos.
A Secretaria de Estado de
Saúde está realizando também
a vacinação em domicílio em
vários municípios com casos
suspeitos de febre amarela.
A ação domiciliar está sendo
feita primeiramente nas casas
onde foram registrados os
casos suspeitos e no entorno
destas, até que atinja todo o
município.

Crianças e adultos fazem fila em busca da vacina

desta sexta-feira no município
de Caratinga, no Vale do Rio
Doce. Porém, devido ao mau
tempo, o avião do Governo de
Minas não conseguiu permissão para pouso.
Mesmo sem a presença do
governador, representantes
de 152 cidades da região participaram do encontro. O prefeito de Piedade de Caratinga,
Ednilson Lopes (PMDB),
informou que quatro pessoas
já morreram na cidade com
suspeita de febre amarela e o
município decretou situação

de calamidade pública. “Toda
a população será vacinada,
mas estamos limitados pelo
estado por causa da quantidade de vacinas que tem
chegado. A nossa prioridade
é vacinar as pessoas da zona
rural”, disse.
Ocorrências e mortes:
Os números divulgados pela
Secretaria de Estado de Saúde
não conferem com os dados
dos municípios. O Secretário
de Saúde da Prefeitura de Caratinga, Giovane Correa, informou, na manhã desta sexta,

que são investigados 99 casos
suspeitos na microrregião e
nove mortes; destas, quatro
tiveram exames confirmados
com febre amarela. Os óbitos
foram em Caratinga, Imbé de
Minas, Ubaporanga e Piedade
de Caratinga.
Já nos municípios da área da
Superintendência Regional de
Saúde de Teófilo Otoni foram
registrados 57 notificações
de suspeita de febre amarela
silvestre, com 27 mortes, das
quais quatro já foram confirmadas e outras 23 estão em

Governador fez assinatura do termo de liberação do valor

NOTA OFICIAL SOBRE A FEBRE AMARELA - 001/17

A

Secretaria de Saúde da Prefeitura de Manhuaçu reforça que
os casos de febre amarela diagnosticados em Minas Gerais
são de febre amarela silvestre, encontrada na zona rural.
Devido a isso, a vacinação tem que ser realizada de forma seletiva
priorizando a população da zona rural.
As vacinas estão sendo entregues pelo Estado de acordo com o
cronograma de divisão para as cidades afetadas pelo problema.
A meta é que, no devido tempo, todos serão devidamente imunizados.
Neste sábado chegou um lote com 3.000 doses que serão encaminhadas para as unidades básicas na segunda-feira, logo cedo.
A Prefeitura de Manhuaçu continua solicitando o envio de mais
vacinas.

de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue,
zica, chikungunya e febre amarela, está muito alta.
Solicitamos a colaboração de todos para manter os quintais limpos
e evitar o acúmulo de água parada em recipientes destampados
e caixas d’água.
MACACOS MORTOS

A Vigilância Ambiental, da Secretaria de Saúde de Manhuaçu,
confirmou que foram encontrados cinco macacos mortos na zona
rural do município na sexta-feira e sábado, 14/01.
Um animal foi localizado em Palmeirinhas e outro na cabeceira
de Manhuaçuzinho (área de São Sebastião do Sacramento) na
sexta-feira. No sábado, outros dois foram encontrados no Barreiro
VERIFIQUE SEU CARTÃO DE VACINA
e o quinto na Roça Grande.
As medidas necessárias quanto à preservação do local onde
Em 2009, houve uma campanha de vacinação em massa. É im- estão os animais foram tomadas pelo setor de Vigilância Ambiental
portante de levar o cartão de vacinação. Muitas pessoas já estão do município. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) foi comuimunizadas e não precisam tomar a vacina novamente, já que a nicada para que faça o recolhimento de material necessário para
duração é de 10 anos.
saber se a morte dos macacos tem relação ou não com a febre
amarela silvestre.
ELIMINE FOCOS
Caso encontre um macaco morto, ligue para a Vigilância Ambiental de Manhuaçu (33) 3332-3534.
Outra informação importante, na cidade, a quantidade de focos
Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura de Manhuaçu
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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

ANA PIRES Rua Monsenhor Gonzalez (33) 3332-2362

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

ROTA DO JEANS Av. Salime Nacif,
554 (33) 9942-6084

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

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

MARVAN MODAS Rua Amaral Franco (33) 3331-1195

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

GUANABARA Av. Salime Nacif (33)
3331-1835

OUSADIA Rua Amaral Franco (33)
98411-8186

EXCLUSIVY Av. Salime Nacif, 288
(33) 3331-7352

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

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

LOJA 20 Av. Salime Nacif (33) 99953-2442

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

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

ATELIER MM Rua Desembargador
Alonso Starling, 210 (33) 3332-2333

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

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

MENINA VENENO Rua Amaral Franco, 35 (33) 98838-3138

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
MULTIMAC LTDA Av. Salime Nacif,
740 (33) 3331-1676
SOLAR Rua Desembargador Alonso
Starling, 116 (33) 3331-1365

MUNDIAL MODAS Rua Professor
Juventino Nunes, 189 (33) 8432-9895
SELMA CONFECÇÕES Av. Salime
Nacif, 444 (33) 3331-3412
BABYLÂNDIA Rua Antônio Welerson197 (33) 3331-7798
BARATINHO BABY Av. Salime Nacif,
222 (33) 3331-8497
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
CASA DO PINTOR Av. Felipe Nacif, 150
(33) 3331-6260
IDEAL CONSTRUÇÃO Av. Salime
Nacif, 715 (33) 98419-1902
CREME E AÇAÍ Av. Getúlio Vargas, 878
(33) 3331-4298
Produtos Naturais a granel,
integrais, sem glúten e outros ligar para
(33)3332-2407

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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Prefeitura de Manhuaçu participa de
Seminário contra a Febre Amarela

M

anhuaçu está em
alerta com os casos suspeitos de
febre amarela em municípios próximos. Com esta
preocupação, na manhã da
última sexta feira, 13/01, a
prefeita Cici Magalhães e a
secretária de saúde Karina
Gama dos Santos Sales, estiveram em Caratinga, onde
participaram de um Seminário Minas Gerais contra a
Febre Amarela, promovido
pelo Governo de Minas.
No evento, houve ampla
discussão das ações e medidas a serem implementadas
nos municípios da região, o
quem sido preocupação de
Manhuaçu desde o momento

que surgiram casos de doença em Caratinga e Ipanema,
municípios próximos. Todas
as unidades de saúde, vigilância ambiental e epidemiologia estão mobilizadas,
a partir de uma conclamação
da Secretaria Municipal de
Saúde e da Prefeitura.
REGIÃO EM EMERGÊNCIA: Durante o seminário em Caratinga era
aguardada a participação
do Governador Fernando
Pimentel que teve que cancelar a ida ao evento, pois
o avião em que estava não
pode pousar devido ao mau
tempo.
Foi divulgado que governo de Minas Gerais havia

Posse dos eleitos em
Alto Jequitibá (MG)

F

oram empossados os nove vereadores da Câmara
Municipal, o novo prefeito Marco Antônio Lopes
(Tugueis) e o Vice Alexandre Buzim de Oliveira (Alex
Dorote).
Foi realizada uma sessão solene na Câmara Municipal,
com a posse dos vereadores e a eleição da Mesa Diretora.
No Auditório Anibal Nora houve a solenidade de posse do
prefeito Marco Antônio Lopes (Tugueis) e do vice Alexandre
Buzim de Oliveira (Alex Dorote), participaram do evento
autoridades, lideranças religiosas, políticas e mostrando
vigor compareceu também a moradora Sra. Mercedes com
101 anos de idade.
Em seguida o presidente da Câmara de Alto Jequitibá,
Antônio da Fonseca Henrique, deu prosseguimento conduziu o juramento e a assinatura do termo de posse pelos
novos dirigentes.
O ex-prefeito Daniel Guimarães Satlher passou às mãos
do prefeito Marco Antonio Lopes (Tugueis) as chaves da
prefeitura. Após os discursos dos empossados, um show
de fogos de artifício encerrou a solenidade de posse. Com
informação do Portal Alto Jequitibá

decretado situação de emergência em saúde pública por
180 dias nas áreas do estado
onde há surto de febre amarela. O decreto contempla
152 cidades no entorno de
Coronel Fabriciano, Governador Valadares, na Região
Leste, Manhumirim (sede
da Gerência Regional de
Saúde da qual Manhuaçu
faz parte), na Zona da Mata,
e Teófilo Otoni, no Vale do
Jequitinhonha e Mucuri.
O decreto autoriza a adoção de medidas administrativas necessárias à contenção
do surto, em especial a aquisição de insumos, materiais
e a contratação de serviços
estritamente necessários ao

atendimento da situação
emergencial. Fica admitida
também a contratação de
pessoal para ajudar no combate à doença e autorizada a
criação de um comitê para
monitoramento dos casos

e prevenção, que recebe o
nome de Sala de Situação.
Durante a validade da situação de emergência, poderá
haver dispensa de licitação.
VACINAÇÃO EM MANHUAÇU: A Secretaria
Estadual de Saúde está disponibilizando aos poucos
as doses de vacina para Manhuaçu uma vez que existem
municípios prioritários que
já tem casos suspeitos e ou
confirmados da doença, o
que não acontece por aqui.
A secretária municipal
de Saúde de Manhuaçu,
Karina Gama dos Santos
Sales, reforça a informação
já divulgada anteriormente
que o município está disponibilizando as vacinas nas
Unidades Básicas de Saúde

de acordo com o quantitativo recebido do Estado
e em conformidade com a
última nota técnica SES/MG
02/2017 que trata da intensificação e orientações de
vacinação de febre amarela.
Outras informações sobre
a vacinação podem ser obtidas na unidade de saúde
onde a pessoa reside. É importante que tenha em mãos
o seu cartão de vacinação, já
que em 2009 houve campanha de vacinação e muitas
pessoas já estão imunizadas
(o intervalo é de dez anos).
Caso não o encontre, mesmo
assim não deixe de se informar com a equipe de saúde
que cuida do seu bairro,
que poderá checar se já foi
vacinado.

Posse em Martins Soares (MG)

N

o dia 1º de janeiro, em um clima de muita alegria
em Martins Soares, o Prefeito Fernando Almeida e
o vice-prefeito Giovane da Silva Ferreira foram empossados durante cerimônia na sede da Câmara Municipal.
Após os compromissos de posse, a Mesa Diretora da Câmara eleita foi composta assim: Presidente - Éder Júnior de
Oliveira; Vice - Alex Sandro Franco de Andrade e Secretário
- Paulo Sérgio Pereira.
Na última parte, o prefeito e o vice, acompanhados de
vários moradores, foram até a sede da Prefeitura Municipal.
Compromisso de campanha: O prefeito Fernando Almeida, reafirmou seu compromisso de campanha que orientou
sua trajetória até a vitória: “Em primeiro lugar agradeço a
Deus, minha família e a todo o povo de Martins Soares que
me escolheu. Temos certeza de que há muitas dificuldades
pela frente, mas vamos fazer de tudo para que a população
tenha atendimento de qualidade. Meu compromisso é buscar
o melhor para Martins Soares. Com certeza, não vai faltar
empenho meu e da minha equipe de governo”, afirmou.

17 de janeiro / 2017

acesse: www.jm1.com.br

9

POLÍCIA

POLÍCIA

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU - Polícia Militar localiza carro
queimado e corpo carbonizado em seu interior.

U

m mistério ainda ronda a localização de um corpo
carbonizado junto com um veículo incendiado na zona
rural do Córrego Jatobá entre São João do Manhuaçu
e o distrito de Santo Amaro de Minas (em Manhuaçu).
A suspeita é que seja um morador de Fervedouro, que está
desaparecido desde a noite de domingo, 08/01.
Na segunda-feira, a Polícia Militar foi acionada por moradores que viram dois homens chegando num Fiat Uno até uma

lavoura no córrego Jatobá. Eles desembarcaram rapidamente
e atearam fogo no carro.
Quando a Polícia Militar chegou ao local, o carro já havia
sido consumido pelas chamas. No interior do Uno havia um
corpo – que foi carbonizado no incêndio.
Foi constatado pela placa GZQ-0748 que o veiculo incendiado no local trata-se de um Fiat Uno Way, preto, emplacado
em Fervedouro em nome de Divino Franklin de Souza.

BANDIDO APONTA ARMA PARA CABEÇA
DE TEXANO COM 78 ANOS E EXIGE SUA
CARTEIRA, MAS ELE PEGA OUTRA COISA…

U

m assaltante resolveu
mexer com a pessoa
errada. É o que costuma acontecer no Texas. Um
senhor de 78 anos saía de
casa todo dia por volta das
5:30 em sua pequena casa em
Houston, para pegar o jornal.
E costumava fazer essa rotina
armado. Num dia, um bandido saiu de sua pick-up e lhe
apontou uma arma, exigindo
sua carteira. O senhor entregou a carteira, mas puxou
outra coisa também…
“Eu escutei ‘pou, pou, pou’
bem alto”, disse um vizinho.
É porque além da carteira,
a vítima também sacou sua
arma e disparou contra o
marginal e seu veículo. O
bandido saiu em fuga, mas foi
encontrado depois baleado.
Seguiu para um hospital, mas
não deu mais. Morreu.
O filho da vítima – no caso,
o senhor que foi assaltado, é
importante dizer para o público brasileiro – alegou que seu
pai nunca quis matar alguém,
mas que tinha uma arma
apontada para sua cabeça,
então não tinha muita escolha. Era preciso se defender,
assim como sua família e sua
propriedade.
Reparem que a imprensa
americana chama de vítima
a verdadeira vítima, ou seja,
aquele que sofreu uma tentativa de assalto e conseguiu

reagir, matando o bandido.
Como sabemos, a imprensa
brasileira costuma chamar
de vítima, nesses casos, o
marginal morto, e o ato de
legítima defesa de “homicídio”. Está tudo invertido em
nosso país!
Vizinhos da vítima ficaram
satisfeitos com o resultado,
afirmando que ele possui diversas propriedades na região
e é um ótimo proprietário,
faz reparos, cuida bem das
residências e trabalha muito
duro. Um cidadão de bem,
em suma, continua vivo graças ao seu inalienável direito
de defesa e sua arma, para
poder continuar produzindo
para a sociedade, enquanto
há um marginal a menos para
subtrair produção.
A polícia não prestou queixa contra o proprietário,
como deve ser em países
civilizados. Eis a notícia:

Enquanto isso… na “cidade maravilhosa”, onde as
leis são bem mais severas
para se ter uma arma, na terra
do “desarmamento” pregado
pela elite global, eis que bandidos têm usado até caiaques
para assaltar lanchas! Eis a
notícia:
Um grupo de amigos que
passeava de lancha na Praia
Vermelha, na Urca, Zona
Sul do Rio, foi assaltado por
três homens armados em
um caiaque, na tarde desta
quarta-feira (11). O grupo,
formado por um tripulante
e seis passageiros estava na
lancha do Clube de Regatas
Guanabara, quando foi surpreendido pelos assaltantes.
“De repente, eu vi umas
pessoas lá remando, três
caras remando de caiaque, e
eles passaram perto da lancha, observando. E, depois de
algum tempo, eles voltaram a

encostar na lancha”, contou
o marinheiro Reinaldo Alves
de Oliveira.
Quem anda de lancha diz
que é muito comum um
caiaque se aproximar para
pedir uma ajuda ou algum
objeto emprestado, só que,
dessa vez, os três homens estavam armados com pistolas.
Eles anunciaram o assalto e
mandaram os passageiros da
lancha caírem na água.
“Entraram na lancha três
caras com pistola na mão e
mandou todo mundo ir para
água. Eu disse que não podia
todo mundo ir para água
porque só tinha um cara que
sabe nadar. Eram cinco pessoas, tinham quatro pessoas
que não sabiam nadar, aí eles
pediram pra todo mundo sentar na lancha e perguntaram
quem era o capitão da lancha
e eu disse que era eu”, disse
Reinaldo.
Talvez, se os proprietários
do barco pudessem ter armas
com maior facilidade, os
marginais não fossem tão
ousados, abusados. Mas bandido no Rio usa até fuzil, isso
na terra do desarmamento.
O Brasil é mesmo um experimento fracassado, local
preferido por marginais. Já
no Texas eles não costumam
se criar com tanta facilidade
assim…
Rodrigo Constantino

Os policiais apuraram que os dois autores foram embora
em outro carro, que não foi identificado.
No endereço do proprietário, a PM de Fervedouro apurou
que o filho de Divino é que saiu no veículo. Ele não fez
contato desde a noite de domingo.
O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e
espera reconhecimento, possivelmente por exame de DNA.
Por Jacqueline Dutra de Carvalho

LAJINHA - Bombeiros
resgatam cão preso no
alto de uma pedra.
A região de Lajinha e Mutum é
conhecida pelas
belas formações
rochosas imponentes. Por outro
lado, parece que
elas têm o poder
de atrair os cães.
No domingo,
08/01, uma equipe do Corpo de
Bombeiros socorreu mais um animal que subiu uma das grandes pedras e não
conseguiu descer.
O local é na divisa de Lajinha (MG) com Ibatiba (ES).
Segundo o Tenente Flávio Mota, Comandante do Corpo de
Bombeiros em Manhuaçu, receberam a a informação neste
sábado de que havia um cachorro preso em uma pedra, em
local de difícil acesso, há aproximadamente nove dias.
“Montamos uma equipe de salvamento composta por mim,
o Sargento Dias, o Soldado Jean e o Soldado Roni Von e nos
deslocamos por volta das 5:30 da manhã para realizarmos
o salvamento.
Foram gastos aproximadamente 300 metros de corda para
acessar o local e completar a descida do rapel. O cachorro
foi salvo sem alteração. Ocorrência encerrada as 16:30 horas
de domingo”, detalhou.
Por Jacqueline Dutra de Carvalho
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Câmara de Manhumirim dá posse a eleitos
Joãozinho responde tudo...
Joãozinho emburrado na sala de aula, a professora pergunta: Qual o seu Problema?
Ele Responde: Sou muito inteligente para estar no 1° ano. A minha irmã está no 3° ano e sou
muito mais inteligente que ela. Quero ir para o 3°
também!!!
A Professora já prevendo problema o manda para
a diretoria.
Explicada a situação ao diretor o mesmo diz que
terá que fazer alguns testes com o rapaz:
Joãozinho, quanto é 3 x 3? 9.
Quanto é 6 x 6? 36.
O diretor continua a bateria de perguntas que um
aluno de 3° ano deve responder. Joãozinho não comete erro algum. O diretor já diz para a a professora:
Realmente o Joãozinho deve ir para o 3° ano.
A Professora inconformada solicita para fazer
algumas perguntas, o diretor e o Joãozinho concordam:
O que é que a Vaca tem quatro e eu só tenho duas?
Pernas.
O que há nas suas calças que não há nas minhas?
O diretor arregala os olhos...
Bolsos
Que parte do Corpo da mulher que Cheira Peixe?
O Nariz
O que é que entra na frente na mulher e que só
pode entrar atrás no homem?
O diretor prende a respiração enquanto Joãozinho
responde: A Letra M professora!!!
Onde é que a Mulher tem o cabelo mais enroladinho? Na África.
O que é que entra seco e duro e sai mole e pingando? O Macarrão na panela.
O que começa com "B", tem "C" no meio, termina com "ta", e para ser usada é preciso abrir as
pernas? A Bicicleta.
Qual o Monossílabo tônico que começa com a
letra " C" termina com "U" e ora está sujo ora está
limpo? O diretor começa a suar frio.
O Céu, Professora!
O que é que começa com "C" tem duas letras, um
buraco no meio e eu já dei para várias pessoas?CD.
Estirado no Chão, com a mão na cabeça, o diretor
interrompe: Pelo amor de Deus, põe esse moleque
de diretor, porque eu errei TODAS!!!!!!!

MANHUMIRIM (MG) - No Plenário Oswaldo Frossard, às 18 horas, sede
da Câmara de Vereadores de Manhumirim, aconteceu a posse do prefeito,
vice-prefeito e vereadores eleitos no dia
2 de outubro e diplomados pela Justiça
Eleitoral.
A sessão teve três momentos importantes, sendo o primeiro deles a posse
dos vereadores. Em momento seguinte
houve um pequeno intervalo para que
fossem definidas as chapas concorrentes à nova Mesa Diretora da Casa e sua
eleição. Por fim aconteceu a posse do
prefeito e do vice-prefeito.
A posse dos vereadores
A solenidade de posse começou
presidida pelo presidente da Câmara
2015/2016 e reeleito, Roberto Belarmino Fagundes e foi secretariada pelo
vereador eleito Alexandre de Jesus
Nascimento. Diante de familiares, amigos, convidados, os vereadores para a
nova legislatura foram ocupando seus
lugares no plenário com manifestações
positivas do público.
Em ordem alfabética foram chamados Alexandre Nascimento, Ana Paula
Destro, Anderson Vidal, Benísio Arbuini, Elaine Aparecida, Frederico Franco,
Jesus Aguiar, João Batista Vieira, Mário
Sidney Nolasco, Roberto Belarmino e
Sérgio Borel. Também compuseram a

mesa a prefeita 2013/2016 Darci Braga
e o Tenente Garcia, subcomandante da
29ª Companhia de Polícia Militar de
Manhumirim.
A eleição da Mesa Diretora
A chapa 1 teve como candidato a
presidente o vereador Sérgio Borel,
vice-presidente João da Casa Franco
e Secretária Elaine Aparecida Teixeira
Freire. A chapa 2 lançou como candidato a presidente Alexandre de Jesus
Nascimento, vice-presidente Mário
Sidney Nolasco Junior e secretária Ana
Paula Destro.
A chapa 1 foi a vencedora por
maioria de votos. Já neste momento
da eleição da Mesa, os novos políticos
disseram a que vieram. Alexandre
Nascimento, por exemplo, explicou:
“Sabemos que o vereador Sérgio Borel
tem maioria de votos e vai ganhar, mas
estamos em um poder democrático
e lançamos uma chapa para que os
vereadores tivessem uma outra opção
e não a abstenção de voto. Temos que
dar exemplo do voto à população, pois
pregamos isto todos os dias”. Roberto
Belarmino passou o cargo ao novo
presidente Sérgio Borel e a nova Mesa
ocupou seus lugares.
Assessoria de Imprensa - Fotos
Marcelo Rezende Fotografia e João
Rosendo / Boca do Povo

sete erros
CHALÉ (MG) - Durante solenidade no domingo, 01/01,
o Prefeito Carlos Rodrigues da Silva (Carlim) e o Vice- Sebastião Rodrigues (Bastião da Reta) assumiram o comando
da prefeitura de Chalé para os próximos quatro anos.
Além do compromisso de posse dos vereadores e dos
gestores da prefeitura, houve a eleição da Mesa Diretora da
Câmara. Foi eleito presidente, o vereador Gilbert Ferreira
de Melo; Vice - Leopoldo Tavares Fulanete; e Secretário Genésio de Souza Soares.
Carlos Rodrigues discursou sobre o novo compromisso e
garantiu que irá trabalhar bastante: “Estou com muita disposição e me entregando totalmente para trabalhar por Chalé.
Quero dedicar o tempo inteiro e ter sabedoria para poder
administrar. Com Deus na frente, tudo vai dar certo. Temos
que buscar melhorias sempre para a cidade e as comunidades
rurais de Chalé”.

Esposa surda
– Qual o problema de sua esposa ? Disse o médico.
– Surdez. Não ouve quase nada.
– Então o senhor vai fazer o seguinte: antes de
trazê-la, faça um teste para facilitar o diagnóstico.
Sem ela olhar, o senhor, a certa distância fala em
tom normal, até que perceba a que distância ela consegue ouvi-lo.
E quando vier – diz o médico – dirá a que distância o senhor estava quando ela o ouviu. Está certo ?
– Certo, combinado então.
À noite, quando a mulher preparava o jantar, o
marido decidiu fazer o teste.
Mediu a distância que estava em relação à mulher. E pensou: “Estou a 15 metros de distância. Vai
ser agora”.
– Maria, o que temos para jantar ? – não ouviu
nada. Então aproximou-se a 10 metros.
– Maria, o que temos para jantar ? – nada ainda.
Então, aproximou-se mais 5 metros.
– Maria, o que temos para jantar ? – Silêncio ainda.
Por fim, encosta-se às costas da mulher e volta a
perguntar: – Maria! O que temos para jantar ?
– Frango, meu bem… É a quarta vez que te respondo!
Como percebem, muitas vezes achamos que o
problema ocorre com os outros, quando na realidade
o problema é nosso, só nosso… Achamos que Deus
não ouve nossas orações mas quando nos aproximamos Dele percebemos que o erro sempre esteve em
nós por não ouvirmos o que Ele diz.
E você a que distância está de Deus ?...

Prorrogadas as inscrições
para o concurso da
Polícia Militar

Cerveja grátis...
O mineirim chega ao bar e pergunta:
- Cê pode me vendê uma cerveja fiado?
O dono do bar responde: - Tá vendo aquele cara
bem forte e alto?
É o seguinte: de tanto ele malhar, o pescoço dele
encolheu. E quem chama ele de 'pescocinho' leva
uma baita surra. Se você tiver coragem de chamar
ele de 'pescocinho', eu te vendo fiado por um ano!
Então, o Mineirim chega até a mesa e dá uma batida nas costas do cara e fala bem baixinho:
- Meu amigo, cê tá bão?
- Amigo? Mas eu nem te conheço.
Ainda baixinho ele diz: - Uai! A gente já não pescô junto?
- Não, nunca pescamos não!
Aí o minerim diz bem alto: - PESCÔ SIM!!!PESCÔ SIM!!!- PESCÔ SIM!!!
Mineirim tomou cerveja fiado por um ano!
Mineiro é outro nível!

Posse em Chalé

CURIOSIDADES
ROBÔ-ENFERMEIRO – Foi por cientistas ingleses que querem amenizar a agressão
que a seringa hipodérmica representa quando
manejada por mãos pouco hábeis na coleta de
sangue. Para isso, criaram um robô-enfermeiro,
que tateia o braço do paciente para encontrar a
veia a ser perfurada, calcula a força de resistência dos tecidos - músculo, gordura ou veia - e
sugere o lugar mais apropriado para o operador
inserir a agulha. O robô também monitora se
a agulha está danificando a veia. Os cientistas
dizem que o seu uso em seres humanos ainda
deve demorar.
COMPUTADOR - EMOÇÃO - Computa-

dores com emoção na voz. O grande desafio da
informática não é fazer falar os computadores,
mas fazê-los falar com o tom das emoções que
povoam a alma humana. Até agora, os sintetizadores de voz fazem soar com o mesmo tom
monocórdio coisas tão distintas como “eu te
amo” e “eu vou te matar”. As pesquisas para
resolver este problema estão no início. Na
Universidade da Flórida, a professora Darcy
Truluck já introduziu comandos que permitem
sugerir o tom com que a frase deve ser pronunciada. A solução deste problema tem crucial
importância para integrar deficientes visuais e
analfabetos no mundo em que vivemos.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prorrogou para
21/1 o prazo de inscrição no concurso público para formação
de soldados. Ao todo são de 1.350 vagas. As provas serão
realizadas no dia 19/2, conforme cronograma do edital (clique
aqui para acessar).
Para o tenente Cristiano Araújo a data foi prorrogada para
que mais pessoas tenham a chance de participar. “A expectativa é muito grande para receber os novos policiais, para
reforçar o efetivo, bem como proporcionar mais segurança
para a população”, comenta.
Ao todo, são 1.215 vagas para homens e 135 para mulheres, que vão atuar nos municípios de Belo Horizonte, Pouso
Alegre, Passos, Poços de Caldas e Alfenas. As inscrições,
no valor de R$ 122,95, devem ser feitas via internet. Para se
inscrever, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico
www.policiamilitar.mg.gov.br/crs, no link inscrições on-line.
No mesmo endereço eletrônico o candidato poderá consultar e imprimir o comprovante de inscrição, onde constará a
data, o horário e o local de realização das provas. Para participar, o candidato precisa ter entre 18 e 30 anos de idade e
ser formado em qualquer curso de ensino superior. O salário
base é de R$ 3 mil.
O candidato que tiver dificuldade de acesso à internet
poderá comparecer, durante o período de inscrição, em uma
das unidades da PMMG especificadas no edital.
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Catador de lixo é aplaudido no JN
O jornalista Chico Pinheiro
finalizou a edição deste sábado, 14, do “Jornal Nacional”
com uma salva de palmas para
a trajetória de um senhor de 72
anos, catador de lixo, que é pai
de sete filhos e mora da cidade
de Olinda (PE).
Sebastião Pereira Duque
puxa uma carroça em busca de
material reciclável há 24 anos e, mesmo com o pouco que ganha,
ele ajudou a construir uma escola que mantém 75 crianças entre
2 e 6 anos de idade. Ele também ajudou a levantar barracos para
pessoas que não tinham onde morar.
Ao fim da reportagem, os dois apresentadores do “Jornal Nacional” parabenizaram Sebastião pelo exemplo de solidariedade.
“Está aí, uma aula de sabedoria, de honestidade, para autoridades, políticos, para todos nós”, disse Chico Pinheiro.

Ex-atriz da Globo volta à TV após
passar dois anos vendendo cerâmica
em feiras de artesanato
Iara Jamra, que já fez papéis em "Rá-Tim-Bum", "Zorra Total" e "O Rei do
Gado", volta à TV depois de passar dois
anos vendendo cerâmica.
A atriz fechou contrato com a Record
para interpretar uma empregada em "Belaventura", nova novela das sete que substituirá a reprise de "A Escrava Isaura".
Segundo Iara, de 61 anos, o mercado de
televisão esteve muito parado em 2016.
"Gosto de fazer TV, do processo de decorar, encenar e gravar, apesar da espera. É difícil, não é mole fazer TV, tem que ficar à disposição. Moro em São Paulo, tenho uma vida toda em São Paulo
e a Record [no Rio de Janeiro] é bem longe. Não vai ser fácil, mas
gosto do processo", disse em entrevista ao portal UOL.
Enquanto esteve longe da TV, Iara ganhou a vida dando aulas de
teatro e vendendo cerâmicas em feiras de artesanato. "Queria viver
disso, mas não consigo. Não sobrou nada, primeiro porque pinto
tudo sozinha e dá muito trabalho, tem que estar sempre aprendendo. Não é fácil, é um ofício. Fiz brincando e acabou rolando, mas
não dá para fazer sozinha. Agora vou chegar em casa, [se ficar]
dois, três dias sem fazer nada já fico louca, invento, faço uma leva
e depois comercializo", contou.
Em "Belaventura", Iara fará novamente o papel de uma empregada, assim como fez em "Roda da Vida", onde interpretava Brasilina, e em "O Rei do Gado", onde era Lurdinha.
"Adoro fazer empregada, não tenho nenhum problema. Tem
gente que reclama que só faz galã, bonzinho ou vilão. Mas é muito
difícil fazer coisas diferentes na TV. Acho que é o meu tipo, minha
voz. Sou meio hippiezinha, caipira, tenho sotaque muito paulistano e me jogam para o interior", finalizou.

Depoimento de Kim Kardashian sobre
roubo na França é revelado
Sob a mira de uma pistola, a estrela da
televisão americana Kim Kardashian entregou a ladrões um anel avaliado em US$ 4
milhões durante o roubo que sofreu em Paris em outubro do ano passado, segundo o
depoimento que prestou à polícia e que foi
revelado neste domingo.
"(Um dos ladrões) Me perguntou (em inglês), com muito sotaque francês, onde estava meu anel, e respondi que não sabia. Ele
sacou uma arma, e mostrei o anel. Apontava a arma na minha direção. Pegou o anel,
usava luvas. Depois me perguntou onde estavam as joias e o dinheiro", afirmou Kardashian no depoimento, que teve trechos
publicados no 'Le Journal du Dimanche'.
Posteriormente, Kim afirmou que os assaltantes a tiraram do apartamento de luxo
que havia alugado em Paris por ocasião da
semana da moda. "Estava de roupão, sem nada por baixo", disse.
"Depois, voltamos para dentro, me jogaram sobre a cama. Me
amarraram e colocaram fita nas minhas mãos. Depois, na boca e
nas pernas. Me levaram ao banheiro, especificamente à banheira",
acrescentou.
Antes disso, ela afirmou que havia escutado barulhos estranhos
e que chamou seu segurança, que não estava com ela naquele momento.
Os homens que fizeram o roubo "usavam máscaras, um deles
estava encapuzado, com um boné e uma jaqueta na qual estava
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escrito ' polícia", diz o relato.
Segundo os investigadores, os ladrões levaram uma caixa com
cerca de US$ 10 milhões em joias, o maior roubo deste tipo a uma
pessoa ocorrido na França em mais de 20 anos.
Na semana passada, uma grande operação policial levou à prisão de 17 pessoas em Paris e arredores, nas regiões de Provença e
Côte D'Azur e que estavam relacionadas com o roubo. Dez foram
acusadas formalmente e permanecem presas, entre elas as que os
investigadores consideram como autores materiais do roubo e o
idealizador, uma pessoa fichada pela polícia e cujo DNA foi encontrado na cena do crime. /EFE

Rachel Sheherazade anuncia noivado
A jornalista Rachel Sheherazade está noiva do tabelião Matheus
Faria Carneiro. A apresentadora
atualizou o status de relacionamento em seu perfil no Facebook
nesta sexta (13), cerca de um mês
depois de anunciar namoro.
No Instagram, a jornalista vinha
publicando fotos das férias que
ambos passaram nos Alpes Suíços. A novidade animou seguidores
da apresentadora nas redes sociais.
A jornalista, que foi casada por 12 anos com Rodrigo Porto,
anunciou a separação em junho do ano passado. Ela assumiu o
relacionamento com Carneiro no fim de dezembro, também pelo
Facebook.

Paula Fernandes vive romance com Kiko,
do KLB, diz revista; cantora nega:'Amiga'
Paula Fernandes vive um novo
amor e o escolhido é do meio artístico: o músico Kiko, ex-integrante
da banda "KLB". De acordo com
informações da revista "Quem",
a ex-noiva de Henrique do Valle,
com quem Paula terminou o noivado em novembro do ano passado,
após contratar um detetive, passou
o Réveillon com o novo namorado
em Fernando de Noronha, arquipélago de Pernambuco queridinho dos
famosos, apesar de os dois não serem clicados juntos em fotos.
Uma fonte próxima ao irmão de Leandro e Bruno indicou ainda
à publicação que o relacionamento dele com a antiga namorada,
Francine Pantaleão, chegou ao fim em dezembro do ano passado,
após uma viagem para Orlando. Nas redes sociais, Paula e Kiko
sempre comentam nas fotos um do outro. "Cadê vocês, estamos
jantando no Zé Maria", escreveu a sertaneja, alvo de críticas ao se
apresentar com Andrea Bocelli, numa foto em que o cantor aparece ao lado de um amigo em Fernando de Noronha.
Procurada pelo Purepeople, a assessoria da vencedora do
Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja afirmou
que os dois não passam de amigos de longa data. 'A Paula é uma
amiga de longa data do Kiko e os dois não estão juntos, eles são
apenas amigos', afirmou a representante da cantora.

Deborah Secco é internada em São Paulo
Deborah Secco está se recuperando de traqueobronquite, que é uma
inflamação na traqueia e nos brônquios e que gera sintomas como tosse
rouquidão e dificuldade para respirar.
Segundo informações do colunista
Leo Dias, do site 'O Dia', a situação
foi tão grave que a atriz precisou ser
internada no Sirio Libanês, em São Paulo.
Ainda segundo o colunista, Deborah já recebeu alta após cinco
dias internada. Felizmente, a atriz já está em casa, mas os médicos
exigiram mais cinco dias de repouso. Só depois ela está liberada a
voltar a gravar "Malhação".

Ticiane Pinheiro revela
que foi traída por Justus
Quase quatro anos após o fim do casamento com
Roberto Justus, Ticiane Pinheiro revelou que acredita
que foi traída pelo ex-marido, na quarta-feira (11). “Fui
traída. Não peguei no flagra, mas pelas circunstâncias e
por toda a história a gente sabe que foi traída, mulher é
esperta, sensitiva”, disse ao canal de vídeos "Hotel Mazzafera". Vale lembrar que, atualmente, o empresário é
casado com a modelo Ana Paula Siebert. Ticiane e Justus anunciaram o fim do casamento em maio de 2013.
Os dois são pais de Rafa Justus, de 7 anos.
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Morre o ator Dick Gautier, de 'Agente 86'
Famoso pela série “Agente 86”, Dick Gautier
faleceu aos 85 anos, na última sexta-feira (13). O
ator lutava contra uma doença há anos. O artista
estava morando em uma casa de assistência para
idosos, na Califórnia, nos Estados Unidos, segundo o "The Hollywood Reporter".
O veterano também interpretou "Robin Hood"
na comédia "When Things Were Rotten". Seu último trabalho foi o filme "The Naked Truth", em
1992.

Gloria Maria é chamada de deselegante na
web e rebate: 'Falta de educação'
Gloria Maria foi alvo de uma polêmica no sábado (14). Uma seguidora deixou uma mensagem em seu Instagram
acusando a jornalista de ter se recusado
a posar para uma foto com ela. "Você
foi deselegante comigo... Não aceitou
meu pedido de foto. Me deixou muito
sem graça. Já haviam me dito que você
era metida agora ficou comprovado",
escreveu a internauta sobre a repórter,
que causou polêmica a fumar maconha
no "Globo Repórter".
Sem deixar espaço para desentendimentos, Gloria, que já afirmou que
omite sua idade, mas jurou ter nascido
em 1959, fez questão de responder o
comentário. "Querida deselegante foi você que queria uma foto
e ao invés de chegar perto e pedir ficou do outro lado da rua me
chamando aos berros e gritando pra que eu fosse até onde você
estava. Carinho é ótimo e costumo atender qualquer pessoa. Mas
não aceito falta de educação. Um bom ano pra você", disparou.
Assim como a jornalista Maria Julia Coutinho, a Maju, Gloria
Maria afirmou já ter sofrido racismo. A repórter, no entanto, garantiu que mesmo sob olhares maldosos, jamais se deixou passar
por inferior. "Nunca permiti que o preconceito fizesse de mim uma
pessoa triste ou amarga, porque acho que tudo faz você crescer",
explicou.
E contou que procura transmitir esses valores para suas duas
filhas, Maria e Laura, adotadas em 2009. "As minhas filhas transformaram a minha vida em algo bonito, pleno, e me deram algo
que eu não conhecia: felicidade", afirmou. "Eu tinha alegria, momentos bacanas, mas felicidade, eu tenho hoje", garantiu.

Sophia Abrahão revela
ter sofrido assédio de diretor
Com passado na Globo e na Record, Sophia
Abrahão revelou que já sofreu assédio de um diretor de televisão no passado. A atriz, no entanto, não
revelou a identidade do profissional. "Na TV, coisa
que a gente acha que é normal, mas não deveria ser,
como ser assediada por um diretor, já aconteceu”,
disse em entrevista à rádio “Jovem Pan”

De férias nos EUA, Silvio Santos
surpreende e surge em supermercado
Mesmo de férias nos Estados Unidos,
Silvio Santos continua no comando do
SBT. O 'patrão' está em Orlando e pretende passar longas férias, onde inclusive, parece ter conseguido um tempinho
em sua agenda para fazer umas compras em um supermercado.
O dono do SBT, foi flagrado com
uma fã que também fazia compras e
pediu ao animador para registrar uma
foto. Sempre bem humorado, Silvio
prontamente posou para a imagem com um grande sorriso. O que
chama a atenção na foto, é que o apresentador aparece totalmente
sem maquiagem e com a tinta dos cabelos vencidas.
Para quem não sabe, Silvio sempre passou suas férias nos Estados Unidos. Por lá, ele tem uma casa e gosta de levar uma vida normal, procura fazer compras, lavar a louça e até mesmo cozinhar.

Paula Fernandes culpa a crise econômica
pelo baixo número de shows em 2016
Paula Fernandes virou alvo de polêmica ao colocar a culpa na
crise econômica pelo baixo número de shows que fez em 2016.
Algumas pessoas ate com tons de deboche sincornizaram várias
críticas nas redes sociais contra Paula Fernandes.
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SECRETARIADO DO GOVERNO MUNICIPAL DE MANHUAÇU

A

Prefeita Cici Magalhães nomeou o secretariado municipal. A posse foi realizada
em reunião na Prefeitura Municipal com
a presença do vice-prefeito Renato da Banca e do
Deputado Estadual João Magalhães.
Karina Gama dos Santos Sales assumiu a Secretaria de Saúde; o novo Secretário de Fazenda
é Claudinei Domingues Lopes e na Secretária
de Administração foi nomeada Cristina Maria
Miranda.
A Secretaria de Educação foi assumida por
Luizaura Januário de Oliveira Ferreira; Gena
Clara Gil Alcon Silva foi para Cultura e Turismo.
Ainda foram empossados: na Secretaria de
Obras, João Amâncio de Faria; Secretário de
Agricultura, Indústria e Comércio, Flânio Alves
da Silva; Secretário Municipal de Comunicação
Social, Alexandre Junqueira Leitão de Almeida;
Procurador Jurídico, Dr. Sander Resende Pereira;
Chefe de Gabinete, Sandra Cerqueira Hott Nery.
Na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, Giuzaina Celeste Gregrório; e na
de Esportes - Jânio Garcia Mendes.
As duas autarquias municipais foram assumidas
por Luiz Carlos de Carvalho - Serviço Autônomo

de Água e Esgoto (SAAE) e Eron Elias da Silva Serviço Autônomo Municipal de Limpeza Urbana
(SAMAL).
A Prefeita Cici Magalhães destacou sua intenção de formar um secretariado visando uma
gestão eficiente e participativa, como foi uma das
propostas de sua campanha de ouvir a população,
dar atenção aos problemas do município.
Ela pediu o empenho dos novos secretários e
lembrou que o cenário de dificuldades econômicas
é um dos grandes desafios da gestão. “Assim como
toda a população, quero ver nossa Manhuaçu
crescendo e se desenvolvendo. Os últimos anos
foram difíceis não apenas para nós, mas para o
nosso país como um todo. Temos consciência de
que este início de gestão ainda será complicado,
mas a nossa expectativa é de que possamos progredir”, afirmou.
Como uma das primeiras ações da nova gestão, estão sendo criadas frentes de trabalho para
realizar operações tapa-buracos, patrolamento de
pontos críticos de estradas e limpeza de ruas em
bairros e nos distritos.
SECRETARIA MUNICIPAL
DE COMUNICAÇÃO
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