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EDITORIAL

A importância das nossas águas

CHARGE

E

ntendendo um pouco o papel dos Comitês no Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Com os problemas
cada vez mais preocupante de nossos rios, nossas autoridades
resolveram através da LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997.
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso
XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº
8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28
de dezembro de 1989.
Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos
seguintes fundamentos:
I - a água é um bem de domínio público;
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos
é o consumo humano e a dessedentação de animais;
IV - a gestão dos recursos hídricos
deve sempre proporcionar o uso múltiplo
Fale com a redação
contato@jm1.com.br das águas;
V - a bacia hidrográfica é a unidade
(33)3331-8409
territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e
atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar
com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.
Para regular a utilização da água, um bem de domínio público
– em território brasileiro, Os Comitês de Bacia, parte essencial
na gestão das águas, são um dos entes que compõem o SNGRH
e asseguram a participação de toda a sociedade nas decisões relativas à correta utilização do recurso natural e sua conservação/
recuperação. No Dia Mundial da Água, saiba um pouco mais
sobre o assunto:
O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH) tem como finalidade promover a gestão integrada das águas, por
meio dos seguintes entes: Conselhos Nacional e Estaduais de Recursos
Hídricos (CNRH e CERHs, respectivamente); Agência Nacional de
Águas (ANA) e órgãos gestores estaduais (função desempenhada
pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, em Minas Gerais, e pela
Agência Estadual de Recursos Hídricos, no Espírito Santo); órgãos dos
poderes públicos federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal,
cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos;
Comitês de Bacia Hidrográfica e Agências de Água. Também cabe aos
órgãos pertencentes ao SNGRH arbitrar administrativamente conflitos relacionados ao uso da água; implementar a Política Nacional de
Recursos Hídricos; planejar, regular e controlar seu uso, preservação
e recuperação e, por fim, promover a cobrança pelo uso dos recursos
hídricos.
Os Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce atuam em 228 municípios – 200 mineiros e 28 capixabas –, que ocupam um território
de aproximadamente 87 mil km².
Para integrar e somar esforços que visam à preservação dos recursos
naturais, em 2002, foi criado o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Doce (CBH-Doce), que reúne representantes de todos os comitês de
rios afluentes, além de entidades com atuação na porção federal da
bacia.
Para transformar ideias em benefícios reais para a bacia, os CBHs
utilizam o recurso proveniente da cobrança pelo uso da água, instituída na porção federal e mineira, em 2011 – no Espírito Santo, embora
já esteja autorizado, o mecanismo ainda não está em vigor. A verba
é paga por aqueles que captam água dos rios e/ou lançam efluentes
nos cursos d’água. Todo o montante arrecadado deve ser investido –
prioritariamente, na porção federal, e, exclusivamente, na porção da
bacia localizada em Minas Gerais – nas próprias regiões em que os
danos ambientais foram gerados, para que a recuperação se efetive.
CBHs da Bacia do Rio Doce: www.cbhdoce.org.br
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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

O

AS REFORMAS TÃO NECESSÁRIAS, E OS SINDICATOS TÃO RETRÓGRADOS

s nossos sindicatos, regra geral, são de difícil diálogo. Geralmente, em suas manifestações, agem de forma agressiva e
criticam, condenam com veemência, tudo aquilo que as Empresas e seus funcionários precisam para melhorar seus resultados
sociais e financeiros.
Muitos Sindicatos, agem comprometendo o futuro dos cidadãos
brasileiros. Atrapalham muito e ajudam quase nada!
Sempre que algo novo está sendo proposto, a reação dos Sindicatos é
coerente com o atraso, e eles não visualizam benesses. A questão das
Terceirizações é um exemplo emblemático, e muitos estão fazendo um
estardalhaço danado sem uma razão lógica, porque os trabalhadores
não perderão nenhum direito trabalhista, e o que está sendo proposto
é muito melhor para o trabalhador do que já tínhamos. Antes havia
súmulas, agora estão sendo propostas Leis!
Sem comentar que as Terceirizações nas Empresas, já existem no
Brasil, pelo menos há 25 anos, e elas foram criadas essencialmente
para reduzir o custo das Empresas com o trabalho braçal, e os terceirizados sempre tiveram seus direitos trabalhistas garantidos. Em todo
este tempo não me consta que os terceirizados foram prejudicados.
O Imposto Sindical é uma obrigação (Um dia de seu salário por ano)
que nenhum sindicalizado gosta de pagar porque os Sindicatos, verdade nua e crua, não defendem os interesses da classe trabalhadora.
Sem falar que há muitos Sindicatos de fachada...
A economia brasileira precisa voltar a crescer e a se desenvolver.
Precisamos eliminar ou minimizar as dificuldades que redundam
em aumento de emprego e em aumento de empreendedores. E os
Sindicatos são contra a Lei das Terceirizações, são contra a Reforma
da Previdência, e são contra a Reforma Trabalhista. Nós precisamos

mudar o que está dando errado e os Sindicatos não veem assim!
A Reforma da Previdência, déficits do Regime Geral e o dos Servidores Públicos (bem diferenciado), atingiram R$227 bilhões no ano
de 2016, por isso é indispensável e urgente acontecer, sobre pena de
colapsar todo nosso sistema de aposentadorias. E os Estados e os
Municípios são os que mais necessitam dela por causa da aposentadoria mais precoce de seus servidores. Não há como contestar isso.
Não há como negar isso!
No Brasil, praticamente a metade dos servidores públicos se aposenta com idade mínima de 50 anos, muito diferente portanto, dos
trabalhadores da iniciativa privada. Uma injustiça social de longa data
e que ninguém corrige!
Acontece que muitos morrem pela própria boca, e excessos de benefícios dos servidores públicos termina achatando os seus salários.
E, segundo o economista José Francisco Afonso, o Estado do Rio
Grande do Sul é o que mais gasta com servidores públicos inativos,
mas concomitantemente, é o que gasta menos com servidores públicos ativos, em prejuízo aos últimos e à Sociedade que não recebe os
serviços que precisa.
Observem que em torno da metade dos Estados do Brasil gasta
com Previdência entre 16% e 34% de sua receita líquida, e quem mais
gasta são exatamente aqueles em pior situação financeira, ou seja,
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Não dá para deixar como está... Os sindicatos precisam se reciclar...
Só há jurássicos por lá...
João Antonio Pagliosa
www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br
Curitiba, 25 de março de 2017.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
A carne é fraca
Será que a Polícia
Federal ao intitular a
Operação Carne Fraca,
estava considerando
de fraca o espírito dos
homens corruptos, ao
qual é dito em Mateus
26?
"Vigiem e orem para
que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca."
Versículos sobre a Carne - Na Bíblia nossa carne representa
nossas fraquezas, a parte de nós que deseja o pecado. Todos
temos dois lados: o nosso espírito, que quer fazer a vontade
de Deus, e a nossa carne, que quer pecar.
Quem tem Jesus agora vive para Deus. Podemos resistir aos
desejos da carne e escolher não pecar. O Espírito Santo nos
transforma e nos ajuda a amar e escolher o que é certo. Um
dia, no Céu, ficaremos livres dos desejos da carne viveremos
totalmente para Deus.
A verdade é que os açougues de todas as cidades brasileiras aumentaram a procura e o cuidado com a procedência
do produto.

Especialista | Recall Operação Carne Fraca
A Secretaria Nacional do
Consumidor (ligada ao Ministério da Justiça) determinou
o recolhimento das carnes
vendidas por três frigoríficos
após a operação Carne Fraca.
Os consumidores têm se mostrado inseguros com a qualidade do produto adquirido e agora
questionam quais são os seus direitos, morais e materiais, no
caso das acusações feitas pela Polícia Federal.
“Se de fato ficar caracterizado que o produto mantém alto
grau de nocividade ou periculosidade à saúde, há necessidade, de fato, da adoção de um plano de recall”, explica o
especialista em relações de Consumo, Vinícius Zwarg.
O especialista está disponível para comentar os direitos dos
consumidores e como o processo de recall deverá funcionar,
entre outras questões:
1 – O consumidor pode pedir ressarcimento por ter adquirido/consumido a carne de um dos frigoríficos?
2 – De que forma essa questão deve ser tratada?
3 – A quem o consumidor deve recorrer se considerar que
foi prejudicado?
4 – Há corresponsabilidade dos órgãos reguladores e da
cadeira em geral?
5 – Como funciona o recall de alimentos?
6 – É possível rastrear o produto?
7 – Como os frigoríficos citados deverão proceder?
8 – O consumidor pode processar os responsáveis por
supostamente venderem produtos inadequados?

Temer retira servidores estaduais e
municipais da reforma da Previdência
O presidente Michel Temer anunciou na noite desta terça-feira que irá retirar os servidores estaduais e municipais
do projeto de reforma da Previdência. Desta forma, o texto
atingirá somente os funcionários públicos federais, além de trabalhadores da iniciativa privada. A proposta em tramitação no
Congresso já exclui militares, bombeiros e policiais militares.
Em pronunciamento à imprensa no Palácio do Planalto,
Temer disse que, após uma série de reuniões com aliados,
percebeu a necessidade de dar autonomia aos Estados e municípios. Agência Brasil

O Brasil de cabeça para baixo
Você já parou para pensar, que em todas as situações em
que passa o país, os mais prejudicados são os brasileiros mais
humildes. Agora nossa situação econômica e política passa por
problemas quase insolúveis. A esperança é que o povo assuma

a responsabilidade patriótica em defesa da pátria e trabalhe
para passar o país a limpo, não podemos ficar na dependência
de corruptos.

que alguns vereadores já falaram do assunto, mas projeto
ainda não existem. “Câmara Municipal de Lajinha bem que
poderia fazer um projeto de Lei que resolveria o problema,
além de criar condições para empregar algumas pessoas que
faria a fiscalização das ruas destinadas para o Cartão de Zona
Azul. Muitas pessoas estão incomodadas com este problema,
mas parece que as autoridades que poderia fazer alguma
coisa, ainda não sentiram a falta de vagas para estacionar.
“As pessoas mais prejudicadas são os visitantes, empresários em trânsito pela cidade e principalmente os vendedores
que visitam a cidade diariamente para suprir o comércio local.
Há mais de três anos que esse problema faz parte dos diálogos
das pessoas quase todos os dias, eu solicitei ao meu primo
para fazer um abaixo assinado de iniciativa popular para dar
entrada na Câmara Municipal”. Comenta Fernando Souza

Caminhada protesta contra a
reforma da previdência

Marcelo Odebrecht diz que Dilma
sabia das doações via Caixa 2
“A Dilma sabia da dimensão da nossa doação, e sabia que
nós éramos quem fazia grande parte dos pagamentos via Caixa
Dois para João Santana. Isso ela sabia”, disse o presidente da
Odebrecht. Marcelo Odebrecht disse ao TSE que Lula e Dilma
sabiam das doações feitas via caixa dois. O relator da ação no
TSE, ministro Herman Benjamin, encaminhou aos demais ministros da Corte um relatório parcial do processo, que está em
sigilo e foi revelado na tarde desta quinta-feira (23) pelo site O
Antagonista. Em uma parte dos documentos apresentados pela
Odebrecht à Procuradoria-Geral da República, uma planilha
atualizada até 31 de março de 2014 registra uma doação para
o Instituto Lula, em ano eleitoral, no valor de R$ 4 milhões.

Advogado Roberto Gomes é
afastado da Defensoria Pública
Esclarecimento da prefeitura: Sobre a Defensoria Pública,
a Prefeitura de Manhuaçu esclarece que o Decreto Nº 014,
de 16 de março de 2017, apenas
regulamenta as atividades e
designa a coordenação do setor,
não sendo exonerado qualquer
profissional no referido edital.
Sobre o dileto advogado
citado no Facebook, o mesmo
havia sido exonerado ainda no
ano de 2012 no governo do
então prefeito Adejair Barros
(Decreto nº 1.596/2012, de 01 de novembro de 2012). A
administração reitera que apenas manteve o quadro de
servidores designados, sejam efetivos, comissionados ou
mesmo na condição de estagiários, apenas e tão somente
vedando o acesso de profissionais que não tenha vínculo
jurídico com município.
Administração Municipal ressalta seu profundo respeito
com todos profissionais que atuam na Defensoria Pública
e de todos os demais setores da prefeitura.
No ensejo, temos a grata satisfação de informar a população que, a partir de segunda-feira, 27, a Defensoria
Pública funcionará em novo endereço, na Rua Professor
Manoel do Carmo onde se encontrava a Junta do Serviço
Militar. Esta medida representará economia para os cofres
públicos, já que o município pagará um aluguel a menos.
A Defensoria Pública continuará atendendo à população
de Manhuaçu, não sendo possível atender ao público de
outras cidades, conforme determina a legislação.

Lajinha poderá ter uma
Lei de iniciativa popular
O trânsito em Lajinha está caótico, mas ninguém sabe
quem poderá dar uma solução. Algumas pessoas disseram

Professores e
populares realizaram caminhada na
praça Padre Julio
Maria, no Centro
de Manhumirim,
e percorreram
várias ruas para
uma manifestação
contra a reforma
da previdência. Os educadores das redes municipal e
estadual de Manhumirim também marcaram presença na
reunião da Câmara, na quinta-feira.
O país está enfrentando uma dura luta contra a reforma
previdenciária assim como contra o desrespeito com as
leis trabalhistas. Deste modo, os professores das redes
municipal e estadual participam também de um debate as
9hrs nas rádios Manhumirim Am e Terra Fm nesta sexta
com representantes de diversas frentes sobre a reforma
da previdência.
A mobilização é contra a reforma da Previdência (PEC
287), que entre outras coisas, prevê a idade mínima de
65 anos para a aposentadoria. A gestão do Presidente
Michel Temer também apresentou um projeto para mudar
a legislação trabalhista.

Moradores fecham a MG-111 em
protesto novamente
Moradores de São José do Mantimento fizeram novo
protesto na manhã de sexta-feira, 24/03, no km 25 da
MG-111.
Equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Manhuaçu compareceu ao trevo de acesso da MG-111 para
o município de São José do Mantimento.
Segundo uma das líderes do movimento, a vereadora
Ana Guerra, a manifestação reivindica ao Departamento
de Edificações e Estradas de Rodagem (DEER) a instalação de sinalização (olho de gato e placas), redutor de
velocidade (lombadas e/ou radar) e iluminação, tendo em
vista os acidentes ocorridos no local, principalmente com
mortes, como o ocorrido no dia 11/03.
Os manifestantes – em torno de 30 pessoas – com o
apoio da Polícia Militar, pararam o trânsito simbolicamente por 10 minutos. A líder do movimento e alguns
representantes elaboraram um ofício a ser protocolado no
DEER-MG em Manhumirim. A pista foi liberada ainda
pela manhã. Carlos Henrique Cruz
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"Em projeção mental alguns tentam igualar a todos a sua decrepitude moral.”.

Quando chega Jesus

Janot responde a Gilmar Mendes que acusa PGR de crime e defende anulação de delações

TSE NÃO DEVE CONCLUIR CASO
DILMA AINDA ESTE ANO
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dificilmente vai concluir ainda este ano o julgamento da ação contra abuso
de poder econômico na reeleição da ex-presidente Dilma,
de cuja chapa, como vice, participou o presidente Michel
Temer. Os ministros têm outros processos a examinar (cerca de 660 por ministro, em média) e terão de analisar o
voto do ministro-relator Herman Benjamin, com mais de
mil páginas.
PEDIDOS DE VISTA
Em decisões tão grave, como cassação de registro de candidatura e consequente destituição do cargo, são habituais
os pedidos de vista.
VISTAS SÃO PRAXE
Ao pedir vista do processo que pretende cassar José Melo,
governador do Amazonas, a ministra Luciana Lóssio citou
o cuidado necessário.
DUAS SUBSTITUIÇÕES
Além do ritmo próprio, dois ministros deixam o TSE: Henrique Neves em abril, e Luciana Lóssio em maio.
RESPALDO
Ainda que venha a ser julgado pelo TSE até 2018, já há
jurisprudência que pode permitir que Dilma ou Temer escapem da condenação.
PORTARIA DO EXÉRCITO DESAFIA
LEI DO DESARMAMENTO
Provoca polêmica uma portaria do comandante logístico
do Exército, general Guilherme Gaspar de Oliveira, que
autoriza o transporte de arma de tiro desportivo carregada,
a caminho de locais de competição ou treinamento. Ao regulamentar a Lei do Desarmamento (10.826/03), o decreto
5.123/04, que como a lei não pode ser alterado por portaria, só prevê transporte de arma esportiva descarregada
(“desmuniciada”).
COINCIDÊNCIA
A portaria do Comando de Logística coincide com a retomada de movimentos que desejam a “revisão” da Lei do
Desarmamento.
OS SEM-ARMAS
Os defensores do direito ao porte de arma costumam alegar que a lei se preocupou apenas em desarmar as pessoas de bem.
‘UM RETROCESSO’
Felippe Angeli, do Instituto Sou da
Paz, considera a portaria do Exército
irresponsável. E ilegal: “Portaria não
pode mudar uma lei.”
TRABALHO, QUE É BOM...
A eleição para presidente da Câmara
foi realizada em 2 de fevereiro, mas somente dois meses
depois foram definidos os comandos das comissões permanentes da Câmara. E o recesso está logo ali.
TRIPLICOU O PROBLEMA
Cresce o número de haitianos que ingressam no Brasil:
de 14,5 mil em 2015 para 42,4 mil em 2016. A Polícia
Federal nada pode fazer. São instruídos pelos coiotes a
gritar “refugiado!” e entram sem restrições e sem documentos. Há suspeita de muitos marginais entre os imigrantes.
FUGINDO DO ‘PARAÍSO’
Bolivianos também ingressam em massa no Brasil, fugindo do “paraíso socialista” do cocaleiro Evo Morales. Nos
últimos anos, bolivianos estão entre as três nacionalidades
que mais atravessam a fronteira.

JÁ ERA
O procurador-geral do Trabalho enviou “nota técnica” ao
presidente Michel Temer contra o projeto da terceirização.
A maioria da Câmara e do Senado pensam diferente e
aprovaram a lei, que será sancionada.
PAPELÃO
O juiz da Operação Carne Fraca, Marcos Josegrei, confirmou que a carne investigada pela PF não era imprópria e
que o termo “papelão” estava posto em apenas dois laudos
do início da investigação.
ALÍVIO CADUCOU
Caducou na semana passada a medida provisória
749/2016, que liberou R$1,95 bilhão a estados e municípios para repor perdas com créditos do ICMS. A MP foi feita
para dar “alívio” à turma.
UMA COISA É UMA COISA...
De acordo com o juiz responsável pela Operação Carne
Fraca, os laudos técnicos do processo judicial demonstraram que os produtos estavam “em desacordo” com a lei e
não impróprios para consumo.
DEMAGOGIA
Emenda do deputado Lincoln Portela (PRB-MG) quer deixar de
fora da reforma da Previdência a magistratura e o Ministério Público, que seriam reguladas por outros artigos da Constituição.
LOCUPLETEMO-NOS TODOS...
...ou restaure-se a Justiça: para extinguir de vez o foro privilegiado, é só ameaçar estendê-lo a toda população.
OPERAÇÃO CARNE FRACA
MIRA GESTÃO DE KÁTIA ABREU
A gestão de Kátia Abreu, ex-ministra da Agricultura, ganhou
as atenções da Operação Carne Fraca, a partir do envolvimento de integrantes de sua equipe, como o ex-assessor
parlamentar Fabio Zenon Simão, no escândalo investigado. A PF também encontrou indício de crime e referência
de dinheiro para políticos que votariam contra o impeachment. Kátia Abreu era da “tropa de choque” de Dilma.
‘MUITO DINHEIRO’
Conversa gravada cita o deputado Sérgio Souza (PMDB-PR), por receber “muito dinheiro” do esquema para votar
contra o impeachment.
ALVO DEFINIDO
No dia da operação, a PF não foi à Secretaria de Defesa
Agropecuária, ligada ao agronegócio, mas à sala do assessor parlamentar de Kátia.
JÁ ESTAVA DEMITIDO
Ao assumir o cargo, há dez meses, o ministro Blairo Maggi
demitiu Fábio Zenon Simão da chefia da assessoria parlamentar de Kátia.
SUBIU NAS TAMANCAS
Kátia Abreu está indignada. Diz que nunca soube do esquema no ministério e que jamais compactuou com qualquer conduta ilícita.
COM TEMER, A ECONOMIA REAGIU EM 10 MESES
Após dez meses de governo Temer, a economia começa a
dar mostras de recuperação. O IPCA, índice oficial de inflação, caiu de 9,28% nos 12 meses que antecederam o afastamento de Dilma, para 4,76% nos últimos 12 meses. A taxa
de fevereiro, 0,33%, foi a menor desde 2000. O dólar caiu de
R$3,61 para R$3,10 e as reservas cambiais cresceram um
pouquinho e se mantiveram estáveis em US$374,6 milhões.
MELHORA A CAMINHO
A agência Moody’s foi a primeira a reverter a perspectiva
da economia brasileira de negativa para estável, indicando
que o pior já passou.

O Novo Testamento diz que Jesus era amigo de uma
família composta de três adultos: Marta, Maria e Lázaro.
Um dia, Jesus foi avisado que seu grande amigo Lázaro
estava enfermo. Mas, por alguma razão, Jesus não foi
imediatamente visitá-lo. Demorou-se ainda muitas horas no
lugar onde se encontrava quando recebeu a notícia. Nesse
meio-tempo, Lázaro morreu. Imagino que Marta e Maria
tenham ficado confusas e talvez até questionado as raízes
daquela amizade. Afinal, que amigo é esse, que não acode
no tempo da calamidade?
Por fim, veio Jesus. Ouviu as irmãs desfiarem o seu
rosário de lamúrias, e humanamente falando, elas tinham
razão. Jesus chorou com elas e foi ao sepulcro ressuscitar
Lázaro, e nesse lugar, Jesus chorou, diz João 11.35. Chorou,
orou e ordenou para o túmulo: “Lázaro, vem para fora”.
E Lázaro veio para fora, justamente como Jesus mandara.
A ressurreição de Lázaro é tida como o maior milagre
operado por Jesus. Vezes há na vida em que a nossa dor
é tão aguda, nossa esperança tão descorada, tão mal está
o nosso Lázaro, que pensamos que Jesus não virá jamais
nos socorrer. E a situação piora ainda mais se, durante a
sua demora, Lázaro morre.
Irmãos, creiamos em Cristo de forma adulta. Pensemos
no fato de que Jesus virá em nossa direção. Certamente não
no nosso tempo, não no momento e na hora que desejarmos
ou determinarmos, como se ele fosse o nosso criado; não.
Ele é o Senhor. Ele tem as rédeas da história. É ele quem
governa tudo. E quando ele vier, sim, quando ele vier, a
noite irá embora, a morte morrerá, o caos se transformará
em céu, e o paraíso deixará de ser uma miragem.
Pare o que estiver fazendo agora, ajoelhe-se aí e diga:
“Senhor Jesus, vem habitar no meu coração. Invade e dirige
a minha vida, Senhor, agora e para sempre”.
Pr. João Soares da Fonseca

Valor do PIB do agronegócio
mineiro cresce em 2016 e
alcança R$ 204,43 bilhões

O

PIB do agronegócio mineiro fechou o ano de
2016 com alta de 8,2%
em relação a 2015, alcançando o
valor bruto de R$ 204,43 bilhões
(a preços de dezembro). O estado
respondeu por 13,8% do PIB do
agronegócio brasileiro.
Os dados fazem parte do levantamento elaborado pelo Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada (Cepea) da
Esalq/USP, e foi analisado pela
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas
Gerais (Seapa) em parceria com
a Faemg e o Senar/MG.
O PIB do agronegócio mineiro
representa a soma das riquezas
do setor de quatro grupos: produção básica (setor primário),
que respondeu por 37,8% do
montante; setor de serviços
(30,8%), indústria (25,7%), e de
insumos (5,7%).
Em relação ao segmento primário, a agricultura teve um peso
maior na composição do PIB
mineiro. Do valor total obtido
estima-se que R$ 113,30 bilhões
(55,4%) sejam resultantes desse
segmento e 44,6% obtidos pela
pecuária, somando R$ 91,13
bilhões.
Na avaliação do secretário
de Agricultura, Pedro Leitão, o
agronegócio contribuiu para que

a retração da economia não fosse
ainda maior. “O PIB nacional
apresentou recuo de 3,6%, além
da queda no nível de emprego e,
mais uma vez, o campo assume a
sua responsabilidade na geração
de emprego e renda do país.
Enquanto o PIB do agro mineiro
cresceu mais de 8%, o brasileiro
aumentou aproximadamente
4,4% no ano passado”.
Ao longo do ano, o segmento
primário da agricultura apresentou crescimento significativo
em preços reais (13,0%) e quantidade (17,3%). Destaca-se o
desempenho do café, com grande
crescimento em produção no ano
(36,4%), sendo este o produto
com maior participação nesse
segmento no estado.
No segmento primário da
pecuária, enquanto a avicultura
acumula resultados positivos,
bovinos e suínos estiveram em
baixa. Tal fato reflete, em certa
medida, a substituição do consumo de proteínas mais caras pelas
de menor valor.
No segmento industrial, o
setor sucroenergético foi destaque no ano passado, beneficiado
pelo alto patamar de preços do
açúcar no mercado global. As
indústrias de café e bebidas
também registraram desempenho positivo.
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Comissão de Administração Pública elege presidente

N

a terça-feira (21) a Comissão de Administração
Pública da ALMG reconduziu o deputado João Magalhães
ao cargo de presidente. Na oportunidade, o parlamentar ressaltou
que o papel da comissão é tratar,
com celeridade, tudo que vier para
o bem público.
O parlamentar explicou que a
pauta desta Comissão é dependente daquilo que a Comissão

de Constituição e Justiça libera.
“Este ano teremos uma pauta
bastante complexa, o governo do
Estado vai enviar muitos projetos de criação de fundos, então,
esperamos que seja possível dar
celeridade naquilo que for bom
para a população”, explicou.
Segundo João Magalhães, esta
é a segunda Comissão mais importante da Casa e tem o poder de
interferir no mérito das matérias.

“Após a CCJ, todo projeto que
chega à Comissão de Administração Pública é amplamente discutido, tanto por deputados da base
quanto da oposição. Precisamos
ouvir a Casa antes de proferir os
pareceres a fim de tentar atender
a todos”, explicou.
A Comissão de Administração
Pública é responsável por apreciar
projetos que tratem da organização dos Poderes Executivo e Judi-

ciário, do Tribunal de Contas, do
Ministério Público, da Advocacia
do Estado, da Defensoria Pública,
das Polícias Militar e Civil e do
sistema de defesa civil; do regime
jurídico e o estatuto dos servidores públicos civis e militares;
dos quadros de pessoal das administrações direta e indireta; da
política de prestação e concessão
de serviços públicos; e do direito
administrativo em geral.

Chá das Mulheres Negras Empoderadas em Manhuaçu

A

Secretaria Municipal de
Cultura, da Prefeitura de
Manhuaçu, apoiou a realização do Chá das Mulheres
Negras Empoderadas, na tarde
do último sábado, 18, ocorrido no
Centro da Juventude. A Prefeita
Cici prestigiou esta iniciativa
tomada pelo Grupo de Mulheres
Negras Empoderadas ‘Tereza
de Benguela’, ao comparecer
ao evento e conversar com o
expressivo público feminino ali
presente. Também presente a
Secretária Gena Clara Gil Alcon
Silva (Cultura).

O Chá das Mulheres Negras
Empoderadas, como o próprio
nome anuncia, tem o propósito
de dar voz às mulheres negras,
combatendo as opressões do
machismo e do racismo, trabalhando a autoestima, a igualdade
e a constante valorização da
mulher negra, além da riqueza da
cultura afro-brasileira. O grupo é
presidido por Josângela da Silva
Ferreira (Ju), Vice-presidente
Dra. Luívia Maria Vergílio e Secretária Charlene Maria de Paula.
Para a realização deste evento,
o salão do Centro da Juventude

foi especialmente decorado com
painéis e fotos de pessoas negras
de destaque, em diferentes áreas
na sociedade, por sua dedicação
e luta pela igualdade racial. As
participantes acompanharam
palestras sobre temas diversos e
orientações em saúde.
A Prefeita Cici elogiou o trabalho e evidenciou a participação
ativa da mulher na sociedade,
apontando como exemplo a nova
Administração de Manhuaçu,
que possui metade do secretariado municipal conduzido por
mulheres. ‘A Prefeita Cici é um

referencial de mulher no nosso
município, e, com o exemplo
dela, podemos saber que é possível estarmos no lugar onde
quisermos, não aquele que é imposto pela sociedade’, destacou
a Secretária Charlene.
O Grupo de Mulheres Negras Empoderadas ‘Tereza de
Benguela’ realiza ainda outros
projetos sociais, com crianças e
escolas, sempre promovendo a
cultura negra.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

Também foi aprovado projeto
de lei de autoria do Poder Executivo que altera dispositivos da Lei
nº 2.861 de 03 de abril de 2009,
aprovando a cessão de quatro
professores da rede municipal
de ensino para atuarem na APAE.

Ainda foi aprovado projeto de
lei de autoria do Poder Executivo
que autoriza o município a firmar
termo de filiação à Associação
Mineira de Municípios (AMM).
O Presidente da Câmara, Jorge
do Ibéria, considerou o encontro

bastante produtivo. “Os projetos
são muito importantes a fim de
atender as necessidades das secretarias e melhorar a qualidade
de vida da população”, comentou
Jorge.
A Prefeita de Manhuaçu, Cici

Magalhães, participou do final
do encontro e falou sobre as
conquistas da administração até
o momento. Respondeu a questionamentos dos vereadores e foi
elogiada por eles.
Assessoria de Comunicação

Câmara de Manhuaçu aprova projetos para atender
necessidades do SAMAL, assistencial social e APAE

O

s vereadores de Manhuaçu aprovaram cinco
projetos de lei, na noite
desta quinta-feira, 23/03, em
sessão extraordinária, presidida
por Jorge Augusto Pereira “Jorge
do Ibéria”. O encontro também
contou com a presença da Prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães
e do Presidente da ACIAM (Associação Comercial, Industrial
e Agronegócios de Manhuaçu),
Silvério Afonso.
Antes da votação dos projetos, Silvério Afonso convidou
os parlamentares e a população
para participarem da 21ª edição
do Simpósio de Cafeicultura que
irá acontecer entre os dias 04 a 07
de abril no Parque de Exposição.
APROVADOS: De autoria do
Poder Executivo, foi aprovado
projeto de lei altera dispositivo
da Lei nº 2.932 de 23 de dezembro de 2009, possibilitando
a contratação de quatro Assistentes Sociais e dois Psicólogos
para atuarem no Programa de
Assistência Integral à Família
(PAIF), programa este que atende
famílias em risco de rompimento
dos laços dentre outras várias dificuldades. Será aberto processo
seletivo público para tais contratações que será realizado sob
a responsabilidade da Secretaria
de Trabalho e Desenvolvimento
Social. Os profissionais interessados devem acompanhar nos
próximos dias a publicação do

respectivo edital, que se dará
principalmente no Diário Oficial
Eletrônico do Município.
Também foi aprovado projeto de lei de autoria do Poder
Executivo que dispõe sobre
a contratação temporária por
excepcional interesse público
de até 20 servidores no cargo
de Auxiliar Braçal e até quatro
servidores para o cargo de Fiscal
para trabalharem para o SAMAL
onde reforçarão o quadro de
funcionários que já têm atuado
nos mutirões de limpeza que
vem sendo realizados, além de
limpeza em terrenos, córregos,
capinas, dentre outros serviços
inadiáveis.
De autoria do vereador Paulo
Altino, foi aprovado projeto de
lei que altera dispositivos da Lei
Municipal nº 3.003, de 10 de
setembro de 2010. Trata-se da
normatização da gratuidade de
estacionamento para o idoso a
partir de 60 anos, antes era 65,
e para a pessoa portadora de necessidades especiais nos espaços
públicos a eles reservados, bem
como implantada a obrigatoriedade de reserva de no mínimo
5% de vagas para idosos e 2%
para portadores de necessidades
especais, conforme previsto
tanto no Estatuto do Idoso como
na lei de acessibilidade, que não
vem sendo observado, tanto nos
espaços públicos, quanto nos
estacionamentos particulares.

Construção de EMEI e reforma e
ampliação da Escola de Vilanova

A

Prefeita Cici Magalhães
reuniu-se esta semana com
a Secretária Estadual de
Educação, Macaé Maria Evaristo, e apresentou importantes
reivindicações para Manhuaçu. A
nova Superintendente Regional de
Ensino, Vitória Maria Ferreira de
Magalhães Serri, também esteve
presente, sendo oficialmente apresentada à Secretária Macaé.
Escola de Vilanova: Uma das
reivindicações feitas por Cici foi
quanto à obtenção de recursos para
a reforma e ampliação da escola de
Vilanova. O prédio é do Estado e a
escola foi municipalizada em 1998.
Quanto ao aprendizado, a rede estadual também se faz presente no
educandário, com o oferecimento
do ensino médio. A Secretária

Macaé recebeu as reivindicações
da Prefeita Cici e se prontificou
a viabilizar os recursos para que
estas obras sejam concretizadas no
distrito em breve.
Terreno para EMEI: Também
foi solicitado pela Prefeita que seja
doado ao município o terreno pertencente ao Estado, situado atrás do
prédio da EE Maria de Lucca Pinto
Coelho, para a construção da sede
para EMEI (Escola Municipal de
Educação Infantil). Com a protocolização do pedido feito por Cici,
a Secretária de Estado relatou que
enviará uma comissão de engenheiros e técnicos para os trabalhos de
análise, inspeção e demais trâmites
para liberação do terreno.
(Secretaria de Comunicação
Social – Prefeitura de Manhuaçu)
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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

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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Vendo casa. 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro com 2 garagens R$130 mil, tratar
- Romney 984454534

AUTO ELÉTRICA UNIÃO Serviços e
peças em geral Rua do Triângulo, 108 (33)
8434-4437

DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV
LIGAR PARA (33) 3331-2033

ANA PIRES Rua Monsenhor Gonzalez
(33) 3332-2362

Vendo casa pequena com 2 quartos,
sala,. Cozinha, banheiro R$ 70 mil tratar
Romney 984454534

CONSERTOS GERAIS DE MOTOS DE
MOTOS TRATAR COM O JEFERSON
(33) 98416-8864

CENTER CÓPIAS Av. Getúlio Vargas, 574
(33) 98436-5268
SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33)
3331-3863

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

Vendo apart. Centro, R$150 mil, tratar
Romney 984454534

AUTO STILO MULTIMARCAS Rua Professor Juventino Nunes, 264 (33) 3331-5921

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

Vendo Sítio em Matipo, frente para
BR 262, casa, água, luz, 10.000 metros, R$
300 mil..tratar Romney 984454534

SERRA AUTO PEÇAS Av. Salime Nacif,
308 (33) 3331-1727

GRÁFICA DO JÚLIO Av. Felipe Nacif, 220
(33) 3331-2065

CAMPINHOS AUTO PEÇAS Av. Salime
Nacif, 400 (33) 3331-1240

PAPELARIA GRAFITE Av. Getúlio Vargas,
748 (33) 3331-5445

3D ACESSÓRIOS Av. Salime Nacif, 784
(33) 3331-4400

CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E
ALUGAMOS CONTATO (33) 3331-5028

SMART CELL Rua Antonio Pupin, 17 (33)
3331-8972

MADEIRA E ARTE Móveis Rústicos Av.
Getúlio Vargas, 663 (33) 3331-7288

AUTO BOX Rua Professor Juventino Nunes, 148 (33) 3331-4291

BRASIL CENTER ASSISTÊNCIA EM CELULARES LIGAR PARA (33) 98426-9044

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

CAPOTARIA DO SERGINHO Rua do
Triângulo (33) 3331-5035

RECALLRua Professor Juventino Nunes,
139 (33) 3331-3232

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

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

GUANABARA Av. Salime Nacif (33)
3331-1835
LOJA AVENIDA Av. Salime Nacif, 652 (33)
3331-2665
ORANGO TANGO BOUTIQUE Rua Amaral
Franco, 161 (33) 3331-7045
SOCIAL RuaAmaral Franco, 279 (33) 3331-5091
ATELIER MM Rua Desembargador Alonso
Starling, 210 (33) 3332-2333
DONA SCARP Av. Salime Nacif, 700 (33)
3331-8139
Vendo lote no centro. 156 metros
com escritura registrada. R$ 160 mil. Tratar
Romney 33 984454534
Vendo área 3 mil metros, Ponte da Aldeia. 2 milhões. Tratar 33
984454534 Romney imoveis
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA – MG, AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO N° 059/2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°
023/2017 - Torna público, O CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO
divulgada através do PROCESSO LICITATÓRIO 0592017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017, para Aquisição/Fornecimento
de PNEUS, CÂMARA DE AR, PROTETOR, BICO PARA RODA
E SUGADOR, em atendimento a Secretária Municipal de Transporte, devido a alteração no conteúdo do Edital. Assim sendo,
será publicado novo edital oportunamento divulgado. Maiores
informações através do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede
administrativa do Munícipio de Lajinha/MG, no horário de 13:00
às 17:00 horas nos dias úteis ou pelo Telefone (33) 3344-2006,
responsável, Cassiano Ricardo Alves de Oliveira – PREGOEIRO
OFICIAL em 24 de março de 2017.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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ANIVERSÁRIO DE MANHUMIRIM: 93 ANOS

Aconteceu na manhã no dia 16 de março de 2017, o tradicional desfile cívico em Homenagem ao Aniversário de
Manhumirim. Desfilaram as Escolas Municipais, Estaduais e Particulares, Guarda-Mirim, Entidades Filantrópicas,
Clubes de Serviços, e Associações Beneficentes. O desfile deste ano teve como tema: Os grandes desbravadores
cafeeiros ontem e hoje. Parabéns a Secretaria de Educação de Manhumirim e os Organizadores.
José Geraldo Barbosa |
Redação
ANIVERSÁRIO DE
MANHUMIRIM: 93
ANOS – Muito se tem a
falar desta bela cidade da
Zona da Mata, com dezenas
de atrativos culturais, religiosos, turísticos, sociais,
assistenciais, etc. Mas, vale
mostrar alguns aspectos que
a fazem destaque.
ADMINISTRAÇÃO:
Muito bem administrada
através de prefeito Luciano
e vice Carlos Alberto, onze
vereadores, apoio de vários
deputados, entre eles o manhumiriense Mário Heringer,
a cidade já recebeu muitos
benefícios, (alguns iniciados em governos anteriores/
estádio municipal), como o
atraente monumento do café,
com lindo jardim na chegada
das rodovias. Mas, em três
meses, o governo municipal
já despertou o ânimo da
população, com reformas de
praças, calçadão, carnaval
sem igual (foto), dinamizou

a Educação (uniformes grátis
para alunos, por ex.), e muito
mais ainda não descrito agora, conseguindo que o povo
aderisse ao comércio local, e
fazendo com que novamente
os olhares e interesses sejam
voltados para a progressista
Manhumirim.
RELIGIOSIDADE: Com
predominância da Católica, o
município conta com dezenas
de templos evangélicos, centenas de adeptos da Doutrina
Espírita, que convivendo em
harmonia, ajudam na manutenção da paz e amor a Deus
entre seus fiéis. Além disso,
estão sempre presentes e
dando assistência às eficientes entidades filantrópicas
existentes, como a AMAR,
APAE, Abrigo, Patronato,
Creches, Cantinas, APAC,
A.A., Hospital, etc. E em
2017, a cidade vive a expectativa da beatificação do
fundador das Congregações
Sacramentinas, Pe. Júlio
Maria e os preparativos para
a maior festa religiosa da
região, o Centenário do Ju-

bileu do Bom Jesus. Tudo
isto divulgado e proclamado
pelas excelentes emissoras
de rádio da Fundação Bom
Jesus, que prestam um serviço de grande valia aos
munícipes e exercitam eficaz
evangelização.
CULTURA, ARTES, ASSISTÊNCIA SOCIAL: Dotada dos melhores estabelecimentos de ensino da Zona da
Mata, com alunos vitoriosos
em concursos e vestibulares,
Manhumirim conta com uma
excelente rede municipal de
ensino, Conservatório Brasileiro de Música, Pré-Escolar,
Jardins de Infância, Seminário, Evec, faculdade. Tem
Policlínica, Hospital, além
de assistência de clubes de
serviço, Lions, Rotary, Maçonaria, AALP, entre muitos
outros. Atrativos como o
Parque Municipal Sagüi da
Serra, um dos melhores de
Minas Gerais, vizinhança do
Pico da Bandeira, o terceiro
mais alto do Brasil, aprazível Rio Claro e cachoeiras,
locais de prática de esportes
radicais, como moto-velo-

cidade, trilhas, rapel, além
de inigualável arquitetura
em seus monumentos, que
são motivos de admiração
e visita.
TURISMO, ESPORTES,
VIDA NOTURNA: Difícil
enumerar tantos atrativos
que a cidade oferece em sua
vida noturna com requintados bares e restaurantes,
show musicais, além do inigualável carnaval. Durante
o ano, Festival de Inverno,
Comemoração do Dia da
Cidade, Jubileu do Bom
Jesus, Festa do Trabalhador,
Festival da Canção, Boneca
Lions, são apenas alguns dos
eventos que chamam atenção
dos visitantes de outras cidades. E inaugurado dia 19, domingo, o Estádio Municipal,
que juntamente ao Campo do
Grêmio, atraem milhares de
jovens e adultos que gostam
de um bom futebol, alem do
Campestre, Poliesportivos,
AABB, etc. Jovens são treinados em grandiosas escolas
de Artes Marciais, Capoeira,
Academias de Dança, onde
despontam e disputam con-

cursos de lutas, de beleza,
onde as garotas e moças
saem vencedoras em eventos
nacionais e internacionais.

Isto é apenas um pouquinho
do destaque de Manhumirim,
que dia 16 de Março, completou 93 anos.

om a participação de
crianças, autoridades, representantes
de segmentos sociais e a
população, foi realizada
pela Secretaria M. de Agricultura da Prefeitura de
Manhuaçu a celebração dos
Dias Mundiais da Floresta
e da Água, juntamente com
uma nova distribuição de
mudas arbóreas do Projeto
ArborizAÇÃO, no palanque
da Praça Cordovil Pinto
Coelho, na manhã desta
sexta-feira, 24. Entre os
presentes, a Prefeita Cici
Magalhães; Secretário M.
de Agricultura, Flânio Alves
da Silva e demais membros
do secretariado; Presidente
da Câmara, Jorge Augusto

Pereira (Jorge do Ibéria) e
Vereadores Giovani Mageste, Vantuil Martins e Cleber
da Penha Benfica (Cléber da
Matinha); Coordenador do
PROCON/ Manhuaçu, Dr.
Alex Barbosa; representante
do IEF (Instituto Estadual
de Florestas), Ailton de
Souza Neto; Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Manhuaçu, Marco
Antônio Domingos; Diretor
do Dep. de Meio Ambiente
da Secretaria M. de Agricultura, Engenheiro João
Lopes, e organizadora Valéria Abneder (Agricultura),
além de estudantes e equipes
pedagógicas das Escolas
Municipais São Vicente de
Paula (CAIC), Inazir Mar-

tins Pires (B. Santana), Iolanda Lopes Mol Alves (CEI
Central) e Escola do Futuro.
O SAAE também colaborou
com o evento, fornecendo
o ‘Copão do SAAE’ - que
serviu água potável para o
público presente.
Durante o Hasteamento
das Bandeiras, Sgt. Cléber
Lucas executou o Hino Nacional com saxofone. Em
seguida, houve momento
oração conduzido pela Secretária M. de Educação,
Luizaura Januário.
Logo após o pronunciamento das autoridades, o
Grupo Teatral da Vigilância
Ambiental apresentou peça
infantil incentivando o combate ao mosquito transmissor

da dengue, febre amarela,
chikungunya e zika vírus,
bem como eliminar possíveis
locais de proliferação deste
inseto.
Outra atividade importante
realizada no evento foi a
distribuição de mudas nativas e arbóreas ao público,
pelo Projeto ArborizAÇÃO,
desenvolvido pelo Departamento de Meio Ambiente da
Secretaria M. de Agricultura. No mês passado, foram
entregues 150 mudas para a
população. Desta vez, uma
quantidade maior foi oferecida, sendo disponibilizadas
250 plantas.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

Mudas são distribuídas em comemoração aos
Dias da Floresta e da Água em Manhuaçu
C
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POLÍCIA

Grávida de 7 meses é
encontrada morta dentro de casa

Uma mulher que estava
grávida de 7 meses foi encontrada morta na cidade
de Miradouro neste domingo(19/03).
Adriana da Costa, de 30
anos, foi encontrada morta
com alguns hematomas no
corpo. Estava caída no chão
ao lado da cama no quarto da
casa onde morava, no bairro
Caixa D’água.
A vítima tinha histórico da
doença epilepsia e no sábado
(18/03) foi vista pela irmã
ao qual relatou que Adriana
não havia tomado seus medicamentos naquele dia.
Uma técnica de enfer-

magem que estava no local
relatou que os hematomas
na vítima poderia ter sido
causado por uma crise de
epilepsia e pela queda na
cama.
Segundo informações a
vítima estava separada do
atual companheiro, que seria
o pai da criança, mas ainda
mantinha contato ele.
Os vizinhos informaram
que não viram e nem ouviram alguma anormalidade
na casa da vítima.
A Polícia Militar esteve no
local e acionou a pericia e a
funerária para as providencias de praxe.

Fugitivo de penitenciária é
morto a tiro em Rio Casca
Um jovem de 24 anos foi
morto a tiros, na quinta-feira
(23), em Vista Alegre, distrito
de Rio Casca.
Por volta das 19h, a Polícia
Militar foi acionada e compareceu ao local dos fatos, uma
mulher relatou que caminhava
com seu marido Vanilsom
Faustino do Carmo, quando,
próximo a ponte que liga
o distrito de Vista Alegre a
Águas Férreas, se aproximou
um indivíduo e efetuou vários
disparos contra seu esposo,
vindo a acertá-lo no peito.
Após o fato, o autor evadiu do local, tomando rumo
ignorado. Já Vanilson saiu
correndo e caiu no meio da
rua. Ele foi carregado por um

irmão e levado até a casa de
sua mãe. Foi acionado socorro,
mas a vítima não resistiu ao
ferimento e veio a óbito. Após
o trabalho da Perícia Técnica,
o corpo foi liberado e encaminhado ao Instituto Médico
Legal (IML) de Ponte Nova.
Em consulta ao sistema
informatizado, foi constatado
que havia um mandado de prisão em desfavor da vítima, que
havia fugido da Penitenciária
de Ponte Nova.
O autor não foi localizado e
a motivação do crime ainda é
desconhecida.
Guia Muriaé
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Homicídio: corpo de homem
é encontrado na zona
rural de Imbé de Minas

O corpo de Graciano Zeferino
de Lima, de 29 anos, estava nos
fundos de uma igreja, no Córrego da Palhadinha, na zona rural
de Imbé de Minas, próximo a um
banheiro. Populares acionaram
a Polícia Militar que chegou ao
local por volta do meio-dia desta
sexta-feira (24/03).
Graciano era morador do Córrego do Ouro, que fica a aproximadamente 18 quilômetros
de onde o corpo estava, junto a
uma motocicleta, com placa de
Imbé de Minas. O pai da vítima
não gravou entrevista, mas disse
que não sabia que o filho possuía
uma moto e que ele fazia uso
regular de medicamentos. Ele
acredita na hipótese de que
Graciano tenha sido vítima de
uma "tocaia".
A perícia técnica da Polícia
Civil aponta o crime como uma
possível execução e, como não
havia vestígios de sangue no
veículo nem próximo ao local,
provavelmente, o crime não
teria acontecido no lugar onde
o corpo foi encontrado. Na cintura da vítima havia uma faca.
Graciano foi alvejado com pelo
menos 8 tiros nas regiões da cabeça, ombros e nas costas e nenhum projétil foi localizado. De
acordo com Sargento Cristiano,
este já é o terceiro homicídio registrado na região. À PM, o pai
da vítima contou que ela estava
recebendo constantes ameaças
através de ligações anônimas.
Sargento Cristiano disse que
nestas situações é importante
registrar queixa para evitar que
crimes aconteçam.
TV Super Canal

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através
de sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no 057/2017, na modalidade Pregão no 16/2017, na forma
presencial, regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002,
Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições fixadas no instrumento convocatório. Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos
para a administração municipal. Credenciamento e abertura dos
Licitantes: 11/04/2017 ás 14h00min horas. Local: Rua Vereador Geraldo Garcia Malcate nº 100, Centro, CEP: 36.918-000,
São João do Manhuaçu/MG. Informações pelo telefone (33)
3377-1200, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima. - Pregoeira- ANA
APARECIDA DOMICIANO

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71
PREGÃO Nº 20
A Prefeitura Municipal de Matipó-MG, através de seu Pregoeiro Oficial, torna pública a abertura do Processo Licitatório nº
71/2017, na modalidade Pregão nº 20/2017, na forma presencial,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL regido pela Lei Federal numero 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações e demais condições
fixadas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de
empresa jurídica para promoção de evento festivo MAIOFEST,
sendo: palco, som, luz, iluminação, bandas, segurança, banheiros, e divulgação do evento, em comemoração ao dia do
trabalhador nos dias 28; 29; 30 e dia 01/de maio de 2017 a
realizar-se no parque de exposições do município de Matipó.
Abertura da sessão Oficial será dia: 10/04/2017 às 08:00 horas.
Local: Praça da Independência nº 242, Centro, Matipó-MG.Informações pelo telefone (31)3873-1680, das 13:00 às 16:00 horas
. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço
acima. Matipó/MG – Presidente da CPL – Antônio Carlos Pereira

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através
de sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no 054/2017, na modalidade Pregão no 13/2017, na forma
presencial, regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002,
Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, e demais
condições fixadas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência
Social. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 07/04/2017 ás
14h00min horas. Local: Rua Vereador Geraldo Garcia Malcate
nº 100, Centro, CEP: 36.918-000, São João do Manhuaçu/MG.
Informações pelo telefone (33) 3377-1200, das 13:00 às 16:00
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no
endereço acima. - Pregoeira- ANA APARECIDA DOMICIANO

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através de
sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no
055/2017, na modalidade Pregão no 14/2017, na forma presencial,
regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº
8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições fixadas
no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa
especializada para fornecimento de areia, brita e derivados em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.
Credenciamento e abertura dos Licitantes: 10/04/2017 ás 09h00min
horas. Local: Rua Vereador Geraldo Garcia Malcate nº 100, Centro,
CEP: 36.918-000, São João do Manhuaçu/MG. Informações pelo
telefone (33) 3377-1200, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. - PregoeiraANA APARECIDA DOMICIANO

Jovem morre em
acidente gravíssimo
na BR 116
O acidente aconteceu por
volta das 10:20 da manhã
deste sábado, na BR 116,
em Inhapim. Uma pessoa
morreu e outra ficou ferida.
Uma carreta acabou colidindo no veículo Gol,
placas de Inhapim que, na
sequência, rodou na pista
e atingiu a lateral de uma
segunda carreta.
O veículo Gol era conduzindo por Ezequiel Thomas
de Oliveira, de 24 anos, que
foi socorrido pelo Corpo de
Bombeiros Comunitários de
Ubaporanga com ferimentos

leves e encaminhado ao
Hospital de Inhapim. No
carona do veículo se encontrava a jovem Rafaela
Lorrany Lima de Melo, de
17 anos, que não resistiu aos
ferimentos e morreu presa às
ferragens.
Equipes do Corpo de
Bombeiros Militar, Comunitários de Ubaporanga,
Perícia Técnica da Polícia
Civil e Polícia Rodoviária
Federal estiveram no local
para realizar os trabalhos
de praxe.
Fonte: Tv Super Canal

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através de
sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no
056/2017, na modalidade Pregão no 15/2017, na forma presencial,
regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº
8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições fixadas
no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa
para fornecimento de pré-moldados em geral em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Credenciamento
e abertura dos Licitantes: 10/04/2017 ás 14h00min horas. Local:
Rua Vereador Geraldo Garcia Malcate nº 100, Centro, CEP: 36.918000, São João do Manhuaçu/MG. Informações pelo telefone (33)
3377-1200, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima. - Pregoeira- ANA
APARECIDA DOMICIANO
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Goiano em Brasília
O goiano foi a Brasília e lá como não
tem esquina, resolveu atravessar uma
daquelas monumentais avenidas. Aí
vem um Porshe em alta velocidade quase atropela o pobre coitado, para a 100
metros adiante, e um deputado grita lá de
dentro: Goiano, filho da pu*a, não enxerga... O goiano assustado por ter quase sido atropelado, ficou mais assustado
ainda, pensando como o filho de uma
madame de bordel tinha adivinhado que
ele era goiano, terá sido pelas roupas?
Assim, foi a uma das lojas mais caras
de Brasília, comprou um terno Armani,
óculos Ray ban legítimo, valise, pulseira
de ouro, Rolex, etc... Sentiu-se, enfim,
extremamente sofisticado. Voltou para
o mesmo ponto e foi atravessar a rua.
Veio, então, o mesmo Porsche, quase o
atropela, para a 100 metros, e o deputado
grita: - Paulista, filho da pu*a, até parece
goiano...

SAMAL realiza limpeza e dá outro
visual para Praça Antônio Brum
O
Samal (Serviço Autônomo Municipal de
Limpeza Urbana) prossegue com um intenso trabalho
de limpeza de ruas, praças e
avenidas em Manhuaçu. Ontem, quarta-feira, o diretor da
autarquia Eron Elias da Silva
e equipe de funcionários realizaram a limpeza geral da Praça
Antônio Brum, no B. Sagrada
Família. Para estes serviços, a
Secretaria M. de Obras também

está sendo mobilizada.
Na Praça Antônio Brum, além
da varrição, está ocorrendo também o desentupimento de bueiros. Estes estavam repletos de
terra, o que impedia totalmente o
funcionamento da rede pluvial e
gerava diversos transtornos para
os moradores e transeuntes, com
fortes enxurradas e alagamentos,
durante as chuvas.
Outro serviço é a poda das
árvores no local, com a retirada

de galhadas e lixo em geral.
Para a conclusão do serviço,
hoje, quinta-feira, a praça deve
ser inteiramente lavada.
Segurança para os moradores: O Diretor do Samal, Eron
Elias da Silva, mencionou que
os moradores e comerciantes da
praça estão satisfeitos com os
serviços que estão sendo realizados. Antes, a sujeira e falta de
poda das árvores prejudicavam
a iluminação da praça, à noite,

comprometendo a segurança
pública, ao ponto de ser notada
a presença de pessoas comercializando drogas no local.
Eron Elias adiantou que, em
breve, deverá ser elaborado um
projeto de revitalização para
esta praça, que é importante
centro de convívio social para
as famílias que ali residem.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu – MG)

Sinceridade
Um casal estava discutindo sobre as
finanças. O marido explodiu e falou:
-- Se não fosse pelo meu dinheiro, essa
casa não estaria aqui!
A mulher respondeu: -- Querido, se
não fosse pelo seu dinheiro, EU não estaria aqui!

E.M. Camilo Felipe
Nacif recebe livros
do CNA Manhuaçu

sete erros

No consultório
O médico atende um velhinho milionário que tinha começado a usar um revolucionário aparelho de audição:
- E aí, seu Almeida, está gostando do
aparelho?
- É muito bom.
- Sua família gostou?
- Ainda não contei para ninguém, mas
já mudei meu testamento três vezes.

O

curso de idiomas
CNA Manhuaçu
desenvolve várias
ações e campanhas sociais
junto a seus alunos através
de doações brinquedos,
agasalhos e alimentos.
A última campanha social
arrecadou quase 100 livros
e títulos de história infantil.
Por sugestão da Secretaria
Municipal de Educação
Luizaura, no dia 9 de março
foi feita a entrega destes
livros à Escola Municipal
Camilo Felipe Nacif, no

Carta de recomendação
“Prezados Senhores:
O senhor José da Silva trabalhou nesta
empresa durante 16 anos e estamos muito satisfeitos por ele ir trabalhar aí com
vocês.
Atenciosamente,”

Traumatizando...
Depois de anos de análise, o sujeito descobre, traumatizado que, além dele próprio, o
pai, o avô e os cinco tios tinham tendências
homossexuais. O analista, espantado, pergunta: - Mas então ninguém gosta de mulher na
tua casa ? - Claro que sim, doutor. Minhas
quatro irmãs.

Consulta médico
Após enfrentar uma longa fila no hospital,
a velhinha consegue chegar até a recepcionista. - Sinto muito, senhora! Só temos vaga para
consulta dentro de três meses! - Puxa, mas até
lá eu já morri!... - reclamou a velhinha. - Nesse
caso a senhora peça ao seu marido para telefonar desmarcando!...

Vida de casado
O chefe de departamento de pessoal da
empresa justificando para o jovem solteiro
porque não vai contratá-lo. - Desculpe, mas
nossa empresa só trabalha com homens casados. - Por quê? Por acaso são mais inteligentes e competentes que os solteiros? - Não,
mas estão mais acostumados a obedecer.

CURIOSIDADES
BUG - Origem da expressão "Bug". Os
primeiros computadores eram grandes e utilizavam válvulas. Como consequência, as
salas nas quais ficavam em funcionamento os
tais "monstros" (em comparação aos micros
de hoje) eram abrigos perfeitos para insetos
("bugs" em inglês), causando grandes problemas. Os bichinhos pousavam em alguma válvula ou chave, e morriam. Iam se acumulando
até que as coitadas das máquinas paravam de
funcionar - pois não tinham a mesma tecnologia de hoje. Quando descobriram a causa
das máquinas pararem, ou seja, os insetinhos,
acostumaram a chamar qualquer problema de
BUG, originando assim a tão conhecida ex-

pressão.
LUZ - Velocidade da luz é intransponível.
Albert Einstein revolucionou a física moderna
e foi um dos maiores teóricos do mundo nessa
ciência. Algumas de suas ideias não puderam
ser comprovadas na prática até hoje devido à
distância que existe entre nosso cotidiano e
objetos em escala atômica, ou mais pesados
que estrelas. Um dos exemplos da genialidade
incomum do cientista foi a sugestão da velocidade da luz no vácuo (espaço vazio), que não
é como qualquer outra. Einstein afirmava que
essa é a velocidade limite de processos causais na natureza, a mais alta com que a informação pode viajar.

Bairro Bom Pastor.
Agradecendo a todos os
alunos do CNH Manhuaçu
que contribuíram com esta
campanha a coordenadora
comercial Gilmara Oliveira
disse que se encantou com o
acolhimento dos funcionários e dos alunos que logo
começaram a descobrir as
histórias dos livros e se
encantaram com o projeto
proposto pela diretora Hilda
Santos da Fonseca de terem
um dia na semana dedicado
especialmente para leitura.
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Ana Hickmann admite que pensou em se
separar do marido: 'Por conta do trabalho'
Ana Hickmann fez uma revelação
surpreendente a respeito do casamento
de 19 anos com o empresário Alexandre Correa no "Programa da Sabrina",
da Record, no último sábado (25). A
apresentadora, que virou piada por
sua sala gigantesca, admitiu que pensou em se separar do marido devido
à brigas relacionadas ao trabalho. A
apresentadora e o marido começaram
a se relacionar quando tinham 16 e 26
anos, respectivamente.
"Nós dois nos conhecemos muitos jovens, mas não tínhamos
nada, nem conta no banco. Foi antes de tudo. Casamos, fomos morar fora (do Brasil), e quando voltamos, começamos do zero. Eu
aprendi tudo com ele. Mas, ao mesmo tempo que isso fazia bem,
nos deixava forte, chegou a certa altura, que eu também queria colocar as minhas ideias e achava que não era escutada, por ser mais
jovem. E isso acabou mexendo com o nosso relacionamento", avaliou em conversa com Sabrina Sato.
A apresentadora, vítima de um atentado em maio, disse que os
desentedimentos com o marido eram relacionados à vida profissional. "Nunca brigamos por ciúmes, nunca teve 'lavação de roupa
suja', porém, brigas por conta de trabalho começaram a acontecer.
(O relacionamento) começou a estremecer. O trabalho e a vida pessoal começaram a se misturar de uma forma que a gente não sabia
mais quando éramos marido e mulher, e quando éramos agente e
modelo." O empresário, que brincou com as dimensões da mansão
com Hickmann, disse que as coisas eram fáceis quando o casal
tinham menos coisas. "Eu só gostaria que as pessoas acreditassem
nisso: não confundam quando uma celebridade é mais conhecida,
vai enriquecendo... não pensem vocês que a vida de uma celebridade é mais fácil de ser conduzida, acontece que chega um momento
que não dá mais para voltar atrás, é daí para frente."
Depois de ter sintomas de estresse pós-traumático, Hickmann
fez um balanço do ano de 2016 após superar o atentado sofrido.
"2016 foi o ano em que eu descobri que Deus realmente gosta de
mim, em que ele me deu uma segunda chance pra ficar aqui. Eu
tive que passar pela maior provação da minha vida, maior medo,
maior sufoco, maior terror, mas ao mesmo tempo foi o ano em
que eu descobri que eu tenho a coisa mais linda do mundo que é a
minha família", avaliou em entrevista.

Mulher de Tiririca diz que ajudou a criar 3
dos 5 filhos do deputado
Ela tinha apenas 18 anos
quando se apaixonou pelo
humorista Tiririca. Nana Magalhães, hoje mulher do deputador, teve que enfrentar uma
grande mudança sua vida ao
se envover com um homem já
feito e pai d cinco filhos. Em
conversa com o EGO, a bela
revelou que ajudou a criar três dos cinco herdeiros. "Estávamos casados já e ele perguntou se eu me incomodaria em ajudá-lo a criar
seus filhos. Já estava apaixonada por ele, e como sempre apostei
no nosso casamento, aceitei", contou a morena.
"Dei muita sorte, porque as crianças eram muito boazinhas e
sempre me obedeceram. Hoje a caçula está com 20 e ainda mora
com a gente. Os outros já casaram. Até hoje sou referência para
eles, que na ausência do pai, sempre me procuram para resolver
os problemas. Amadurecei muito", comeora Nana, se referindo à
caçulinha que tinha apenas 1 ano e meio, a um menino de 4 e uma
menina de 7, na época.
Hoje, Nana tem apenas uma filha de sete anos com o deputado
e humorista.

Ex-de Susana Vieira sobre trabalho como
garçom: 'Recebi muita crítica'
Na terça-feira (21), o 'TV Fama' exibe uma entrevista exclusiva com o ator
Sandro Pedroso, ex-namorado da atriz
Susana Vieira. Longe das telinhas e trabalhando como garçom, o galã desabafa
sobre o atual momento de sua vida.
"Vivo um dia de cada vez. Tenho meu
trabalho como ator e é uma profissão
muito estável, mas estou desempregado
e recebi muita crítica por ser garçom agora", afirma.
Pai de Noah, fruto de seu relacionamento com Jéssica Costa,
Sandro comenta ainda sua relação com o sogro, o cantor Leonardo:
"Ele é um cara sensacional".
Vale lembra que em 2016, Sandro deu uma entrevista para o
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apresentador Gugu no qual afirmou que passou dificuldades após
o rompimento do namoro com Susana Vieira e chegou a dormir na
rua, pois não tinha para onde ir. A global contestou a versão e disse
que isso nunca aconteceu.

Wanessa e Zezé Di Camargo encerram briga e
gravam programa
Ao que parece, Wanessa e
Zezé Di Camargo decidiram
deixar de lado as diferenças. A
dupla fez questão de aparecer
junta em uma reportagem do
"Vídeo Show", da Globo, na
tarde de terça-feira (21), em
clima de pura cumplicidade.
A cantora será uma das convidadas da nova temporada do
"Tamanho Família" e esteve no Projac, Rio de Janeiro, para a gravação. Otaviano Costa, então, quis mostrar que o sertanejo estará
ao lado da herdeira no programa.
"Minha irmã não conseguiu vir, por isso terei uma surpresa. Ainda não sei", contou a morena, enquanto o apresentador do vespertino buscava o irmão de Luciano na plateia.
Nenhum dos dois comentou a respeito da briga que tiveram. Pai
e filha ficam lado ao lado durante a entrada ao vivo e a famosa
chegou a brincar com o fato de o veterano ficar cantando ao lado
de Daniel, outro convidado.
Diferenças: Em fevereiro deste ano, Zezé Di Camargo abriu o
coração sobre a briga que teve com Wanessa, em participação no
"Programa Eliana", do SBT. "Não teve briga. Só houve uma coisa
que eu queria que ela desmentisse na internet. E ela não desmentiu", apontou. O sertanejo fazia referência a uma polêmica entre a
herdeira e a atual namorada, Graciele Lacerda. Segundo o jornal
"O Dia", a cantora se desentendeu com a moça e chegou a bater
nela em um encontro no passado.
Na web, o veterano confirmou o ocorrido: "[…] Agressão covarde e inesperada. Estávamos na casa de um amigo juntamente
com uns poucos amigos. Foi quando Wanessa chegou de repente.
Chegou por trás, sem ninguém ver, totalmente fora de si, embriagada talvez".

Evaristo Costa briga com Carolina
Dieckmann nas redes sociais
Bastante popular nas redes
sociais, o jornalista Evaristo Costa surpreendeu ao dar
uma bronca em Carolina Dieckmann, que é sua amiga, e
acabou viralizando web.
A atriz fez uma propaganda de uma marca de refrigerantes e posou ao lado de algumas latinhas, mas acabou sendo repreendida pelo apresentador
do 'Jornal Hoje'. “Prefira sempre suco natural, refrigerante não faz
bem. Fica a dica“, escreveu.
Os internautas entraram na brincadeira e escreveram “Segue a
dica do Evaristo” na publicação que já teve quase 11 mil curtidas.
Muitos aprovaram a 'bronca' do jornalista na atriz.

Viúva sobre inventário de Chico Anysio:
"Velório sem fim"
Em lembrança aos 5 anos de morte de Chico Anysio, na quinta-feira
(23), Malga Di Paula comentou a
respeito da saudade do veterano. A
viúva também revelou tristeza pelo
fato de o inventário do antigo parceiro ainda estar na Justiça. "Ainda
batalho para 'me encontrar'. Se tudo
relacionado ao inventário dele já tivesse sido resolvido, talvez fosse
mais fácil tocar a vida adiante, mas
essa pendência na Justiça é horrível.
Parece que enquanto isso não se resolver, não dá para encerrar o
ritual, o sepultamento, entende? É um velório sem fim", afirmou
ao "Ego".
A escritora, no entanto, fez questão de deixar claro que guarda
os momentos alegres que passou junto ao artista. “Vivi um terço da
minha vida ao lado do Chico. Peguei muitos hábitos, e toda hora
me vejo fazendo coisas que ele fazia. Desde um filme que assisto,
um livro que leio, uma comida que como. Até as superstições dele
eu adotei. Não há um único dia em que não me lembre dele."
Atualmente casada com o empresário Felipe Batista, de 32 anos
- 14 a menos que ela - , Malga explicou que seu atual companheiro
a salvou da depressão. "Fazia 13 meses que o Chico tinha partido,
e eu estava profundamente deprimida. Achava que jamais voltaria
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a me relacionar com alguém. Foi rápido, mas providencial. O Felipe veio salvar minha vida."
E destacou: "Antes de me encontrar pessoalmente com o Felipe,
falei muito sobre o Chico, sobre minha ligação eterna com ele.
Só alguém muito especial entende isso, e o Felipe é assim. Tive o
privilégio de tê-lo encontrado".
Chico Anysio morreu aos 80 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória decorrente de uma infecção pulmonar - o que culminou na falência múltipla dos órgãos.

ulher Melão, barrada nos EUA, volta ao
Brasil após polêmica: 'Não fui detida'
Mulher Melão, cotada para integrar o elenco do "A Fazenda 9", passou por uma atribulação ao tentar visitar os
Estados Unidos. De acordo com o site "Brazilian Times",
a modelo foi barrada no aeroporto e precisou dormir em
um quarto na delegacia do local. E, em seu Instagram,
Melão deu detalhes do que aconteceu nesta quinta-feira
(23). "Já cheguei no Brasil faz alguns dias e preferi me
manter em silêncio para evitar que esse assunto se propagasse ainda mais. Porém os boatos foram surgindo e
tomou um rumo no qual optei por postar esse esclarecimento com o intuito de acabar com qualquer especulação sobre o ocorrido", escreveu.
Modelo não rejeita Trump: 'Precisa ser respeitado': E
se diversos famosos nacionais e internacionais criticaram
o presidente norte-americano através das redes sociais, Mulher Melão
pondera: "Sei que o novo presidente Donald Trump tem sido muito criticado logo no início de sua gestão, mas é muito cedo pra dizer se ele
está certo ou errado. Só sei que ele quer o melhor pra América e isso
precisa ser respeitado. Mas não foi nada de mais."

Thiaguinho se irrita
em aeroporto após ter
mala extraviada
Thiaguinho ficou muito nervoso
ao desembarcar no Rio de Janeiro,
vindo de um voo da Espanha, na
última quinta-feira (23). Ao chegar no Brasil com Fernanda Souza, o cantor descobriu que teve
sua mala extraviada e saiu do sério
com um funcionário da companhia aérea. Segundo o jornal "Extra", o músico precisou até ser contido pela esposa, que chegou a
segurá-lo pelo braço. Depois de se acalmar, o artista procurou outro empregado da empresa, que localizou seus pertences em Madri.
Thiaguinho e Fernanda Souza passaram alguns dias viajando de
férias na Europa. O casal percorreu, além da Espanha, países como
Holanda, França e Inglaterra, e fizeram questão de registrar as paisagens em suas redes sociais.

Zilu elogia música de Wanessa e fãs
apontam ‘indireta’ para Zezé
Zilu Godoi acompanhou as gravações do mais novo videoclipe de
Wanessa, que tem deixado o pop de lado para investir no sertanejo.
Mas um “detalhe” na postagem que ela fez no Instagram deixou alguns seguidores da empresária com a pulga atrás da orelha.
Orgulhosa, ela cobriu a filha de elogios pelo lançamento e frisou
um trecho em especial da música, que fala sobre uma mulher que é
usada por um homem para atingir sua ex-mulher. “Essa moça aí… Ela
sabe que ‘cê’ tá usando ela? Só pra me ferir? Essa moça aí… A garota
aí… Ela sabe que quando tem o seu corpo, sua cabeça está em mim?”
Muita gente associou o verso a mais um capítulo no conturbado
relacionamento do clã Camargo com Zezé. “Me perdoem..mas essa
letra esta direcionada a gracielle …porque essa passagem esta sendo
atual…admiro vc..mas e assim que estou vendo…bjsss…sucesso..
espero que o publico não associe..os acontecimentos..”, opinou uma
seguidora. Será?

Simaria rebate internauta após Simone ter
look criticado: 'Tem espelho em casa?'
Simaria, da dupla com Simone, saiu em defesa
da irmã após crítica sobre look da cantora nas redes sociais. Um perfil no Instagram publicou uma
foto em que ela aparece usando um vestido azul
justo ao corpo e escreveu na legenda: "Lembrei
das calçola de vovó pendurada no varal, lá em
1980 e bolinha...". Indignada, a mulher do espanhol Vicente, com quem curtiu parque aquático
em Fortaleza, rebateu nos comentários. "Mexa comigo, mas não mexa com a minha irmã", falou a
intérprete da música "Loka", clipe no qual aparece
com Anitta sensualizando de camiseta molhada.
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Palhaços voluntários fazem apresentação
para crianças de Martins Soares.
E
m
comemoração
pelo dia do circo,
no último dia 17
de março, sexta feira, as
crianças da rede municipal de ensino de Martins
soares receberam um belo
presente surpresa, a visita do grupo de palhaços
Doutores da Alegria, que
realizaram brincadeiras,
contaram piadas e tiraram
fotos com a criançada.
O grupo doutores da
alegria faz parte de uma
iniciativa sem fins lucrativos que utiliza a arte do
palhaço para intervir junto
a crianças, adolescentes e
outros públicos em situação de vulnerabilidade
e risco social em hospi-

tais públicos e ambientes
adversos. Fundada por
Wellington Nogueira em
1991, a associação já realizou mais de um milhão
de visitas a crianças hospitalizadas, seus acompanhantes e profissionais
de saúde. A partir das intervenções em hospitais,
Doutores da Alegria amplia canais de diálogos reflexivos com a sociedade,
compartilhando o conhecimento produzido através
de formação, pesquisa, publicações e manifestações
artísticas,
contribuindo
para a promoção da cultura e da saúde e inspirando
políticas públicas.
O grupo de palhaços for-

mado por Edilson Lopes da
Silva, Marciano Lucindo da
Silva, Francely (Fran) Lorrana Ferreira e Diane Caroline, se apresentou em três escolas e na Creche municipal
de Martins Soares, levando
atividades lúdicas e momentos de muita alegria, despertando a curiosidade da
criançada. De acordo com a
Assessoria de Comunicação
do município, muitas dessas
crianças não tem acesso a
esse tipo de movimento cultural, portanto a iniciativa da
prefeitura em conjunto com
os voluntários despertou o
interesse imediato em todos
os alunos.
Os palhaços não foram
os únicos astros do es-

petáculo, os professores
e equipe pedagógica das
escolas participaram, incentivando a criatividade
dos pequenos, com ofici-

nas de pintura e artesanato, enfeitando os espaços
e criando fantasias com o
tema do circo, para deixar o ambiente em clima

de circo. A prefeitura de
Martins Soares agradece
a todos os envolvidos, que
de forma criativa, levou à
escola a arte do circo.

