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Distribuição gratuita

Hospital César Leite: 90 anos na divina missão de aliviar a dor

O

utono de 1927, na Biblioteca Rui Barbosa, no dia 29 de maio, reúnem-se médicos e autoridades de Manhuaçu: o Farmacêutico Afonso Henrique de Albuquerque, o médico Dr. João Cesar D'Oliveira Leite,
Dr. Dermeval Monteiro de Carvalho, João Raposo de Medeiros e Alcino de Paula Salazar - com um
único objetivo: dar início a maior obra humanitária da região.

O

Hospital César Leite é de todos nós. A frase que parece exagero é comprovada nos números.
Em 2016, o Hospital César Leite teve um crescimento de 5,7% no número de pacientes internados em
comparação com 2015. Foram 13.786 no total, com média de 1.087 por mês.

A

partir desta terça-feira, uma série de eventos marcam a comemoração dos 90 anos de fundação
do Hospital César Leite. A instituição completa nove décadas de existência na segunda-feira,
dia 29 de Maio.
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EDITORIAL

Números da corrupção

CHARGE

L

evantamento realizado pelo portal Contas Abertas revela que a soma dos
recursos pagos em propina pela empreiteira Odebrecht e pelo Grupo JBS,
com base nas informações detalhadas das delações premiadas, chega
a assombrosos R$ 3 bilhões. Este é o valor da corrupção envolvendo apenas
duas empresas que faziam negócios com o governo federal, evidenciando o
pouco caso de ministros, deputados federais, senadores e até do presidente da
República com o dinheiro público. Os R$ 3 bilhões que a Odebrecht e a JBS
pagaram em propina para autoridades dariam para construir 1.579 creches,
que poderiam atender quase 253 mil crianças em todo o Brasil, ou, ainda,
comprar cerca de 24.440 ambulâncias e acabar com a situação de abandono em
que vivem milhares de distritos pelo país afora. Esse dinheiro seria suficiente
ainda para construir 11.800 quadras poliesportivas e incentivar a prática de
esportes entre crianças e adolescentes ou adquirir 16.666 ônibus escolares
para garantir segurança no acesso dos estudantes às escolas públicas. É inacreditável, mas os R$ 3 bilhões pagos em propina apenas por duas empresas
seriam suficientes para construir quase 2.143
Unidades de Pronto Atendimento (UPA) ou
Fale com a redação
7.500 Unidades Básicas de Saúde (UBS).
contato@jm1.com.br
O Contas Abertas revela ainda que os R$
(33)3331-8409
3 bilhões vazados pelos ralos da corrupção
também equivalem a aproximadamente 55
mil casas populares do programa Minha Casa, Minha Vida e mais: os valores
são tão significativos que superam os investimentos realizados por 36 dos 42
órgãos superiores que aplicaram em obras e na compra de equipamentos em
2016, superando, inclusive, os orçamentos dos ministérios da Justiça, Esporte,
Ciência e Tecnologia e do Turismo. Todo esse dinheiro seria suficiente ainda
para pagar mais de um ano de execução do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), com base no que foi desembolsado em
2016 com objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos
de educação profissional e tecnológica no país. Ao invés disso, os recursos
foram parar no bolso de políticos, a ponto de somente a JBS ter entregue R$
1,4 bilhão em propinas, num total de 214 pagamentos envolvendo 28 partidos. Já a construtora Odebrecht confessou, em delação premiada, que pagou
R$ 1,68 bilhão em propina para políticos de 26 partidos, sendo que o maior
volume de recursos da empreiteira foi parar no bolso de agentes ligados ao
Partido dos Trabalhadores.
Esses dois casos exemplificam a institucionalização da corrupção no Brasil
e comprovam que grande parte dos agentes públicos estão mais preocupados
com o próprio bem que com o bem comum. É por essas e outras que o Brasil
aparece em segundo lugar no ranking das 10 nações mais corruptas do mundo,
segundo levantamento realizado pelo Fórum Econômico Mundial. A liderança
folgada é da Venezuela, classificada como a nação mais corrupta do planeta,
seguida pelo Brasil, Paraguai, República Dominicana e México. O detalhe
é que os custos da corrupção superam 5% do Produto Interno Bruto (PIB)
global e chegam a mais de 2,6 trilhões de dólares por ano, percentual médio
muito menor que o apurado na África do Sul, por exemplo, onde 25% do PIB
simplesmente desaparece por causa da corrupção segundo o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A corrupção quase sempre
está ligada à falta de transparência nos gastos públicos e neste ponto os 10
países menos transparentes são México, Eslováquia, Itália, Hungria, Grécia,
República Tcheca, Espanha, Coreia do Sul, Polônia e Eslovênia.
Apenas para que os leitores tenham ideia sobre as organizações criminosas
que se instalaram no poder com o simples objetivo de meter a mão no dinheiro
público, dos mais de R$ 85 bilhões que são desviados todos os anos para o
ralo da corrupção, os governos municipais, estaduais e federal conseguem
identificar pouco mais de R$ 7 bilhões e, pasmem, o volume de dinheiro recuperado não chega a R$ 500 milhões, ou seja, os corruptos levam toda vantagem
do mundo e a impunidade serve como incentivo para que essas quadrilhas
continuem roubando os cofres públicos. Apenas na esfera federal, o volume
de dinheiro que se perde por meio da corrupção é gigantesco. O Ministério
da Saúde, que vive numa crise crônica de falta de recursos, sofre todos os
anos com desvios de R$ 2,2 bilhões, seguido pelo Ministério da Integração
Nacional com desvios de R$ 1,1 bilhão e pelo Ministério da Educação, onde
o Tribunal de Contas da União apura superfaturamento e desvios que chegam
a R$ 700 milhões. O mais grave é que o próprio governo não adota medidas
capazes de estancar essa roubalheira e a cada dia surge um novo escândalo de
corrupção envolvendo autoridades de todas as instâncias do poder.
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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

Os Gritos dos Indefesos

Q

uando se pensa em violência doméstica, a primeira imagem
que se tem em mente é da mulher sendo agredida. Claro que o
número de mulheres que sofre agressão em casa é assustador
- e isso deu origem à conhecida "Lei Maria da Penha" - mas entre elas
estão também crianças, adolescentes e até idosos.
Um fator que pode favorecer os espancamentos é a personalidade
do agressor, que não sabe lidar com as frustrações cotidianas, acompanhados pelo consumo de álcool e outras drogas. De acordo com
dados da SDH (Secretaria de Direitos Humanos), 70% dos casos de
violência contra menores acontecem nas residências.
Há casos em que o agressor pratica atos violentos gratuitamente.
Talvez porque passou por isso durante sua criação e, no exercício
da ignorância, considera que esse seja o melhor método para educar
seus filhos, inibir sua companheira e até mesmo mostrar aos velhinhos
indefesos quem é que tem mais força. De acordo com a psicóloga
Ligia Caravieri, a sociedade brasileira é conivente com uma educação
baseada na violência. O fato é que sempre sobra para os mais fracos.
No caso das crianças, normalmente as mães podem ser as maiores
agressoras, pois essas exigem mais cuidados como orientações na
educação, higiene pessoal, alimentação etc. Muitas mães se sentem
sobrecarregadas por não receberem apoio dos pais das crianças, somado à falta de um diálogo, que poderia estabelecer um vínculo positivo.
Essas mães, muitas vezes tornam-se as principais agressoras dos
próprios filhos quando, por algum motivo, a relação entre elas e seus
maridos não anda muito bem, ou porque tiveram uma gravidez indesejada. Também pode ser pelas famosas "tensões pré-menstruais"
(TPM).

O fato é que os danos psicológicos resultantes dos espancamentos
podem ser muitos. Pois as lembranças dessas agressões poderão
acompanhar as crianças por toda vida. E assim como seus pais, muitas,
provavelmente, se tornarão adultos agressores, numa herança que se
passa de pai para filho com a maior naturalidade. Sem falar nos casos
de adolescentes que, revoltados e desestruturados emocionalmente,
encontram na tentativa de suicídio uma solução definitiva para o
problema. E, infelizmente, muitos conseguem chegar aos finalmente.
A violência na família - assunto que tomou as páginas dos principais
jornais e programas de televisão nas últimas semanas, logo após a
exibição das cenas, chocantes, de uma mãe espancando a filha por
tê-la chamado de ridícula - pode ser, de forma psíquica, um fator onde
o agressor destrói a moral e a autoestima do agredido, onde as marcas visíveis ao corpo da vítima, que normalmente são adolescentes
e mulheres, sejam de curto prazo, porém, os traumas psicológicos
deixados não se apagam com facilidade. E essas agressões podem
vir também através de humilhações, xingamentos, injúrias e até
ameaças contra a vida, onde as "marcas" não se cicatrizam jamais.
Cabe a todos nós, ao tomarmos conhecimento de qualquer forma
de violência, denunciarmos aos órgãos especializados, para que as
famílias passem por um programa de orientação e conscientização
junto aos órgãos competentes, Conselho Tutelar, por exemplo, ou
até mesmo que as vítimas sejam tiradas do convívio com o agressor
e ele perceba que não é tão poderoso quanto imagina, mas sim um
grande covarde.
Renan Rossini, ator e diretor teatral, desenvolve um projeto
de popularização do teatro junto a crianças e adolescentes:
www.teatracao.blogspot.com.br
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Prefeitura de Manhuaçu presta contas do
1º quadrimestre de 2017

A Prefeitura de Manhuaçu prestou contas do 1º quadrimestre
de 2017 durante audiência pública, na noite desta quinta-feira,
25/05, no plenário da Câmara de Vereadores.
A Prefeita Cici Magalhães participou do evento, acompanhada da Secretária de Saúde, Karina Gama; do Secretário de
Fazenda, Claudinei Domingues e do Secretário de Comunicação
Alexandre Leitão. Funcionários da administração da prefeitura
também participaram.
A audiência foi presidida pela Comissão de Orçamento,
Finanças e Tomada de Contas, tendo como Presidente o vereador Juninho Linhares; o Relator, Rodrigo Júlio dos Santos e o
Membro, Adalto de Abreu.
Os números da Secretaria de Saúde foram apresentados pela
secretária Karina e o relatório que descreve os balanços orçamentários estabelecidos ao longo do período foi mostrado pelo
Assessor Contábil, Gentil Alves Filho. O balanço apresentado
destacou os investimentos realizados em cada pasta que compõe
a Prefeitura de Manhuaçu.
A prestação de contas obedece as normas da Lei Complementar 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Câmara aprova doação de terreno para
construção da nova sede da Polícia Civil
Em reunião extraordinária, na noite
desta quinta-feira, 25/05, presidida por
Jorge Augusto Pereira “Jorge do Ibéria”,
a Câmara de Vereadores de Manhuaçu
aprovou dois projetos de lei de autoria do
Poder Executivo.
O primeiro projeto autoriza o município
a doar imóvel ao Estado de Minas Gerais
para construção da nova sede da Polícia
Civil que será localizada nas proximidades
da APAC.
O Delegado Regional da PC, Dr Carlos
Roberto, esteve na sessão e falou sobre a
importância do projeto. “Será uma área
de mais de sete mil metros quadrados. A atual edificação onde
funciona a PC foi construída nos anos 80 e que já não atende
a demanda de hoje, pois o município está em franco desenvolvimento. Com o projeto aprovado, temos 30 dias para efetivar
a transferência para o governo do estado e passamos aguardar
o projeto de engenharia. A nova sede proporcionará melhores
condições para os profissionais e aos usuários”, justificou o
Delegado.
A Prefeita Cici Magalhães também salientou a importância da
doação do terreno. “Será uma obra de mais de 4 milhões de reais
que o município irá ganhar muito com os novos serviços que serão prestados, além de ampliar o presídio no local onde funciona
atualmente.”, comentou.

ALMG discute o acerto de contas da
União com o Estado e Municípios
A Assembleia Legislativa realizou na segunda-feira (29), às
14h, audiência pública para debater a importância do envolvimento dos municípios mineiros nas discussões sobre o acerto de
contas entre o Estado e a União. Segundo cálculos da ALMG,
somente Manhuaçu ficou sem receber 70 milhões de reais, já
que o café é uma das commodities isentadas na Lei Kandir.
O acerto de contas tem sido uma luta do governo Fernando
Pimentel e se baseia no impacto da perda de receita tributária
proporcionada pela desoneração no ICMS promovido pela Lei
Kandir, em vigor desde 1996.
A lei isentou do imposto arrecadado pelos Estados os pro-

dutos primários e industrializados semielaborados exportados,
mas comprometeu a União a compensar as perdas dos Estados
e também dos municípios, que recebem 25% do ICMS. Tal
reposição, no entanto, nunca ocorreu efetivamente.
Por mais de duas décadas, Minas Gerais tem sido um dos
Estados mais prejudicados pela desoneração, tendo em vista o
grande peso em sua economia das commodities de exportação,
sobretudo dos minérios. Segundo cálculos do governo, de 1996 a
2015, o Estado deixou de arrecadar R$ 135,6 bilhões. Por outro
lado, suas dívidas com a União atingem um patamar de R$ 88,8
bilhões. Como tem ressaltado, insistentemente, o governador, na
realidade, é a União que nos deve em torno de R$ 46,8 bilhões.
É muito importante que os municípios participem desta discussão, já que parte destes recursos tem como destino os cobres
municipais. Do total, 25% seriam destinados para as cidades,
que também estão com as finanças em frangalhos por causa da
crise econômica que o governo federal não consegue equacionar.

Prazo para pagamento da Taxa de
Incêndio se encerra dia 31
Vence no próximo dia
31 de maio (quarta-feira) o
prazo para pagamento da
Taxa de Incêndio de Minas
Gerais referente ao exercício
de 2017. Devem pagar o
tributo os contribuintes que
utilizam edificações para
exercer atividades de comércio, indústria ou prestação de serviços, em Belo Horizonte e
outros 90 municípios de Minas Gerais - discriminados no Anexo
II da Resolução 4.998/2017 -, além de estabelecimentos que
possuam alto coeficiente de risco de incêndio (igual ou superior
a 2 milhões de megajoules), independentemente do município.
O pagamento deve ser feito nos bancos autorizados a receber tributos e demais receitas, mediante a apresentação do
Documento de Arrecadação Estadual (DAE modelo 06.01.11),
enviado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
(SEF/MG), via correio. Antes de pagar, o contribuinte deve
conferir atentamente todos os dados do DAE.
A SEF alerta ainda que não envia boletos por e-mail nem
mensagens de telefone celular com links.

Nova lei municipal pode gerar
desemprego em Manhuaçu
Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Manhuaçu no mês
de abril vem causando grandes transtornos aos empresários de
Manhuaçu. Transformado em lei na semana do dia das mães,
assim que o comércio ficou ciente começaram as indagações
e dúvidas sobre os efeitos dessa nova legislação. Empresários
se reuniram nesta semana e garantem que haverá demissões.
A Lei número 3.700/2017, publicada no dia 09, limita horário
de funcionamento dos comércios, para abertura de segunda a
sexta-feira às 08:00 (oito) horas e fechamento às 19:00(dezenove) horas e no sábado abertura às 08:00 (oito) horas e
fechamento às 14:00(quatorze) horas.
Em reunião nesta quarta-feira, 24/05, na Aciam (Associação
Comercial, Industrial e Agronegócios de Manhuaçu), empresários manifestaram sua preocupação e pediram aos presidentes da
Aciam Silvério Afonso, da CDL Elias Temer e do Sindicomércio
Henrique Cesár que intervissem junto a Câmara no sentido de
rever a polêmica lei. Estiveram presentes empresários do ramo
material de construção, autopeças, material elétrico e agropecuária, entre outros.
O Secretário de Comunicação Alexandre Leitão também
esteve presente e manifestou a intenção da prefeitura municipal
de rever a situação a fim de que sejam feitos ajustes.

Retrocesso: Lei 3.700/2017
o presidente Silvério Afonso informou que ele e os dirigentes
Elias Temer e Henrique Cesár estiveram na Câmara de Vereadores na reunião de comissões e sempre se posicionaram contrários
às mudanças propostas no projeto. Eles argumentaram e previram que demissões poderiam ocorrer com essa nova legislação.
O presidente da CDL Elias Temer explicou que a lei é um
retrocesso, citou que cidades do porte de Manhuaçu e maiores

estão flexibilizando os horários e dando liberdade para que as
empresas possam funcionar de acordo com suas necessidades
comerciais, nunca deixando de afirmar que todos os direitos dos
trabalhadores devam ser cumpridos e respeitados.
Silvério Afonso também falou da necessidade de liberdade
do horário de funcionamento, que o consumidor de Manhuaçu
e região é grande parte da zona rural. Ele ainda lembrou que
esses consumidores têm uma rotina de começar o dia bem cedo
e que o comércio os recebe nas primeiras horas do dia.
O presidente Silvério falou que o ideal que o poder público
interfira o menos possível no mercado privado, respeitando
assim decisões a nível federal.
Empresários dos grupos Sema, Engelmig, Predalle, Pena,
entre outros manifestaram sua preocupação e afirmaram na
reunião que caso não seja revista a lei, haverá sim um grande
número de demissões nestas e em outras empresas.
A lógica é simples: Como as empresas não poderão trabalhar
mais tempo, há necessidade de menos funcionários.
Outro ponto considerado no encontro é que as empresas
sempre respeitaram a legislação trabalhista.
“Existem escalas de trabalho para a jornada
legal. O que não tem nada haver com o horário das empresas funcionarem”, pontuou
Elias Temer.
André Farrath (Presidente da ADESC)
considerou que é preocupante esta situação
“Precisamos evoluir para a liberdade de horário, sempre respeitando o empregado e não
limitando horários das empresas abrirem".

Reforma da Previdência não põe fim a
privilégios de algumas categorias
Políticos 1: - Idade mínima de 65 anos valerá apenas para novos eleitos. Os próprios políticos terão de propor e aprovar uma
regra de transição para os que têm mandato, mas não há prazo
definido para isso. Sem a transição, eles mantêm as regras atuais.
Políticos 2: - Relator quer permitir que os políticos façam
adesão à previdência complementar, que viabiliza aposentadoria
acima do teto do INSS. O acesso ao Funpresp hoje é vedado
aos que exercem cargo de confiança. União paga contribuição
igual à do beneficiário.
Servidores estaduais e municipais: - Foram excluídos da
reforma após pressão de parlamentares, embora os Estados
enfrentem situação fiscal bastante delicada.
Policiais (não militares) e professores: - Terão direito à idade
mínima menor, de 60 anos, embora o governo tenha enviado o
texto original proibindo caracterização por categorias na hora
de formular regras especiais.
Militares: - Forças Armadas, policiais militares e bombeiros
ficaram de fora da proposta. Governo ainda estuda as mudanças.

Casamento entre mineiros de 80 e 102
anos mostra que amor não tem idade
Um casamento “parou” o município de Fortaleza de Minas
(MG) no sábado (27/05/2017).
É que o noivo tem 102 anos e
a noiva 80. Ele era viúvo e ela
nunca tinha namorado antes. O
casal é prova de que o amor não
tem idade e de que a felicidade
ainda está em tempo.
Desde que ficou viúvo, ‘Seo’ José, como é conhecido na
cidade, tentava levar “dona” Antônia ao altar. Ela morava em
São Paulo e os dois namoravam por cartas. A história dos dois
tem pelo menos 20 anos e ele conta que durante um tempo
chegaram a desistir do compromisso.
“Época a gente tinha esperança, época a gente desanimava, mas
como Deus escreve certo em linhas tortas, esse dia aconteceu”, disse
o aposentado José Valério Rosa.
O curioso é que “dona” Antônia nunca namorou. Por isso, ao noivo, ela deu o ultimato, só se casaria na igreja e vestida de noiva. “É o
sonho de toda mulher, toda moça né?”, disse a noiva Antônia Rosa.
A história não marcou apenas a vida do casal, mas de toda a
cidade. Fortaleza de Minas, no Sul de MG, tem pouco mais de
4 mil habitantes. Segundo o padre, em média, no município são
realizados de 1 a 2 casamentos por ano. A expectativa agora é que
mais moradores sigam o exemplo do casal.
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"Se tiver de ser, será”.

Um senador tucano, sobre a eventual saída de Michel Temer do cargo

GOVERNO VÊ ‘TORCIDAS
ORGANIZADAS’ NO BADERNAÇO
Chegou ao governo federal e a autoridades de segurança
do governo do DF informações sobre a suposta participação de integrantes de torcidas organizadas do Corinthians
nos atos violentos do badernaço de quarta (24), em Brasília. Conhecidos pelo estilo “briga de rua” que levam aos
estádios, os grupos teriam sido recrutados por ex-dirigentes do clube ligados ao PT. Também tem sido atribuído a
sindicalistas e “mortadelas” ligados à Força Sindical parte
significativa da brutalidade.
DEMONSTRAÇÃO DE FORÇA
Líder da Força Sindical, o deputado Paulo Pereira da Silva
(SD-SP) se credenciou junto a Lula, em sua tentativa de
reaproximação.
CACHÊ INFLACIONADO
Sindicalistas ligados à CUT atribuem à Força Sindical cachê de R$360 a cada “mortadela” levado a Brasília em ônibus. A CUT pagaria R$50.
FORÇA DO DINHEIRO
Foi de R$49,6 milhões em 2016 a receita da Força só com
contribuição sindical, em vias de extinção na reforma que,
claro, a entidade deplora.
PEDIDO SUSPEITO
No dia 23, senadores do PT pediram ao governador do DF
para a PM não revistar ônibus que chegavam a Brasília
para o protesto do dia 24.
AÇÃO DE TEMER NO TSE NÃO
TEM PRAZO PARA ACABAR
O julgamento no Tribunal Superior Eleitoral do pedido de
cassação do registro da chapa de Dilma Rousseff (PT) e
Michel Temer (PMDB), nas eleições de 2014, tem início
marcado para 6 de junho, mas não tem data para acabar.
Cada um dos sete ministros da Corte Eleitoral tem direito
a pedido de vista, para analisar melhor os fundamentos da
ação. As defesas de Dilma e Temer também têm direito a
recursos.
PODE DEMORAR
O ex-governador do Amazonas José Melo (Pros) foi julgado por 9 meses somente no TRE. No final, acabou condenado.
PODE SER RÁPIDO
No TSE, José Melo foi julgado em menos de 45
dias: o julgamento teve início em 23 de março,
pedido de vistas, e foi encerrado em 4 de maio.
CABEÇA PARA BAIXO
Antes da delação-bomba da JBS, pouco acreditavam na
cassação de registro da chapa Dilma-Temer. Depois disso,
a expectativa inverteu.
AGENDA DE REFORMAS
A base de apoio de Temer, incluindo o PSDB, não confia que o vice da Câmara, Fábio Ramalho (PMDB-MG),
dará seguimento à agenda de reformas caso assumisse a
Casa, com Rodrigo Maia presidente.
PREVIDÊNCIA NO SACO
Aliados do governo perderam o otimismo da aprovação da
reforma previdenciária, tão necessária ao País. O próprio
relator Arthur Maia (PPS-BA) não esconde que a delação
de Joesley foi um tiro mortal.
TRABALHADOR AGRADECE
Comissão do Senado aprovou mudar a correção do FGTS
dos míseros 3%, atuais, para a Selic. O senador Anastasia
(PSDB-MG) não quer “novos usos”, além dos atuais compra de imóvel e saque na demissão.

COINCIDÊNCIAS
Bemvindo Sequeira, que interpretará Itamar Franco no filme “Real - O Plano por Trás da História” é inimigo de Roberto Freire desde que o presidente do PPS rompeu com
Lula, após o mensalão. O deputado, no entanto, sempre foi
respeitado e querido por Itamar.
DEVOTOS DE SÃO JOÃO
Se antes eram os servidores que reclamavam de Eduardo
Cunha por não dar folga para as festas de São João, agora
são os deputados que sonham com a semana a mais de
folga, para evitar a poeira da JBS.
PUNIÇÃO AUTOMÁTICA
O projeto do deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES) pune o
acusado beneficiado de informação privilegiada da própria
delação, como no caso JBS. Prevê multa de 50 vezes o
valor recebido. E não precisaria ser identificado o dolo,
apenas a mera transação já geraria a punição.
ALÍVIO TUCANO
O PSDB da Câmara comemorou a exclusão do deputado
Betinho Gomes (PE), pelo ministro Edson Fachin, do rol de
inquéritos da Lava Jato. Delatores da Odebrecht o acusam
de receber doações no caixa 2.
COINCIDÊNCIA
A saída de Maria Silvia Bastos do comando do BNDES
ocorreu 24h após o Senado autorizar a instalação de CPI
Mista para investigar a empréstimos concedidos, na gestão
do PT, pelo BNDES à JBS/J&F.
TRADIÇÕES TUCANAS
O senador Tasso Jereissati diz que o PSDB fica no governo até
Michel Temer ser cassado. Ou seja, só desce do muro se este cair.
SUSPEITA É QUE CÚPULA
PETISTA PLANEJOU BADERNAÇO
Cresce a suspeita de que a cúpula do PT planejou o badernaço
em Brasília, com violência e vandalismo, incluindo a tentativa
de incendiar ministérios. O caso foi entregue à Polícia Federal.
O presidente do PT, Rui Falcão, e outros dirigentes chegaram
a Brasília no início da semana para o protesto do dia 24. Na
véspera, 23, senadores do PT pediram ao governador de Brasília que a Polícia Militar não revistasse ônibus chegando com
manifestantes. Ele se negou a atender o pedido.
ARSENAL NOS ÔNIBUS
O governo acha que ônibus de sindicalistas e “mortadelas”
transportava “apetrechos de combate” como bombas, porretes e coquetéis molotov.
INDO ‘PRO CACETE’
Desde março de 2016, Lula exorta seguidores a “ir pro cacete”, como em telefonema com Lindbergh Farias (PT-RJ)
gravado pela Justiça.
SEM DÓ, NEM PIEDADE
“Não tem mais jeito, não tem nem dó, nem piedade”, diz o
ex-presidente naquela conversa telefônica com o senador
fluminense.
COMO O PROMETIDO
Na gravação, Lindbergh promete “ir pro pau”. Ele foi um
dos petistas que pediram para a PM de Brasília não revistar ônibus de militantes.
CÂMARA PAGA R$ 2,5 MILHÕES AO SÍRIO-LIBANÊS
A Câmara dos Deputados renovou sem licitação, por R$2,5
milhões, o contrato de serviços com o hospital Sírio-Libanês,
famoso por atender os políticos e celebridades. Além disso,
a Câmara ainda gasta R$100 milhões por ano para manter
um autêntico hospital de ponta, com equipamentos como tomógrafo, raros no SUS. Os deputados não querem nem ouvir falar em extinguir seu serviço médico, como fez o Senado
nos tempos em que era presidido por Renan Calheiros.

Precisamos retomar
alguns valores para
educar nossos filhos

*Ana Regina Caminha Braga

N

ão é preciso ir longe para assistir exemplos de que a sociedade anda com vários problemas. Ligue a TV, assista
ao telejornal e preste atenção nas matérias divulgadas.
Violência, preconceito e corrupção são palavras já comuns em
nosso dia a dia, e o pior, nós nos acostumamos com isso. Ações e
valores como esses, nada mais são que o reflexo de um problema
ainda maior: a falta de educação. Uma educação de qualidade e
adequada para que nossas crianças e jovens possam crescer.
Tudo isso é reflexo de um Brasil que não dá amparo suficiente a
educação, por isso digo que nós como educadores temos um papel
ainda mais importante. Precisamos educar nossos jovens e crianças
da melhor maneira. Precisamos estar atentos aos conteúdos que
vamos desenvolver em sala. Essa é uma das obrigações de nós
professores. Eu entendo que talvez nós não consigamos mudar o
mundo, mas ao orientar e motivar nossos alunos a construção de
um caráter, respeitando a si e ao próximo, já estaremos fazendo
algo.
Quando trabalhamos valores reais como o respeito, confiança
e aceitação das diferenças formamos adultos com uma maior
capacidade de reflexão de seus atos, do certo e do errado. É nosso
papel ajudar a entender e visualizar o mundo e seus desafios. Mas
não podemos fazer isso sozinhos. Em casa, os pais e responsáveis
também devem estar atentos.
Educar tem que ser uma ação conjunta. Não adianta tratarmos de
tais valores na escola, quando em casa as crianças e adolescentes
estão expostos a brinquedos, filmes e programas que trazem uma
distorção da realidade. Quando expomos uma criança a esse
tipo de realidade distorcida, ou que motiva atitudes inadequadas,
sem o devido cuidado, damos a ela a chance de achar que aquilo
é certo ou parte do real, o que acaba prejudicando seu modo de
pensar e ver o mundo.
A mudança real começa na educação. É nossa obrigação orientar
e fazer com que nossos alunos entendam suas atitudes e consequências, refletindo de forma correta sobre elas. Só assim os valores
distorcidos podem se tornar algo raro.
*Ana Regina Caminha Braga (anaregina_braga@
hotmail.com) é escritora, psicopedagoga e especialista em
educação especial e em gestão escolar.

CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

Bondade incomparável

Há muitos anos aconteceu em Salvador um episódio que a todos
nos deixa desconsolados.
Um médico, desses que fizeram da medicina apenas ganha-pão
e não missão humanitária, recusou-se terminantemente a atender
a uma criança que havia sido atropelada. A recusa devia-se ao fato
de que a clínica era particular, propriedade do tal médico. Para
interná-la ali, era preciso que alguém assumisse as despesas, mas
não foi possível contatar a família ou parentes.
O tempo foi passando, e o impasse não se resolvia. Sem receber de imediato os cuidados médicos necessários, a criança foi
então levada para um hospital público, aonde chegara debilitada,
vindo a falecer.
Quando a família foi finalmente localizada e informada é que
a história toma contornos de tragédia grega: a menina acidentada
era filha do mesmo médico que se recusara a dar atendimento. Por
ter colocado o lucro em primeiro lugar, o pai deixou de prestar
socorro à própria filha. Teria salvado a filha? Talvez sim, talvez
não. Mas se tivesse afastado de si o materialismo e socorrido a
filha, pelo menos não teria de carregar para sempre a culpa de
nada ter feito.
Dos embates que Jesus travou com os líderes religiosos do
seu tempo nos ficou a lição máxima de que a vida humana vale
incomparavelmente mais que bois, jumentos (Lc 13.15, 16; Lc
14.5) e o mundo inteiro. Na parábola do samaritano generoso,
Jesus deixou evidente que o bem deve ser feito ao outro, mesmo
que o outro seja o nosso maior inimigo (Lc 10.30-37).
A bondade de Jesus surpreendia e superava os padrões morais
dos homens. Mesmo entre os gregos, a quem o mundo ocidental
deve muito de sua formação intelectual, havia filósofos como
Zenão, o patriarca do estoicismo, que atacavam o sentimento de
generosidade, porque esse sentimento “perturbava a sua serenidade interior”. Jesus, não apenas deixou-se perturbar, mas a si
mesmo se entregou pelo nosso eterno bem-estar. Não há exemplo
maior de bondade!
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Hospital César Leite: UM HOSPITAL DE TODOS NÓS
O
Hospital César Leite é
de todos nós. A frase
que parece exagero é
comprovada nos números.
Em 2016, o Hospital César
Leite teve um crescimento de
5,7% no número de pacientes
internados em comparação com
2015. Foram 13.786 no total,
com média de 1.087 por mês.
O número de transferências
foi de 1,2% desse total (170
pacientes). A maior parte 122
eram do SUS (71,8%) e 48 particulares ou convênios (28,2%).
Dados do DataSUS mostram
também que o Hospital César Leite é o que mais atende
pacientes do SUS em toda a
macrorregião Leste do Sul em
2016. Foram 8.534 pacientes.
Ele atende o dobro do que os
hospitais de Viçosa e de Ponte
Nova.
Atualmente, o HCL tem 225
leitos, sendo que 156 são dedicados para atender aos pacientes
do SUS (69,3%).
Na Casa de Apoio à Gestante
foram atendidas 482 Gestantes
e Puérperas em 2016, totalizando 2.622 diárias, média de 5,5
diárias/paciente.
O NOSSO HOSPITAL REGIONAL: É importante também deixar claro que o HCL
não é somente de Manhuaçu.
Quase 60% são pacientes que
moram em outras cidades. É um
hospital que atende toda a região. Os números mostram que

A

somente 3.581 eram moradores
de Manhuaçu (42%).
Outra constatação é que o
HCL foi o 25º no ranking de internações SUS em Minas Gerais
em 2016. Dos 24 primeiros, dez
estão em Belo Horizonte.
Um dado que chama a atenção

é que o HCL tem alta capacidade
de resolução. Ainda assim, ao
analisar os casos transferidos, do
número total de 170 pacientes,
118 foram gestantes e recém-nascidos. Se a UTI Neonatal já
estivesse funcionando, somente
52 pacientes teriam sido trans-

feridos (0,4% do total). Daí a
importância desse novo projeto
ser concluído.
Com nove salas de cirurgia, o
hospital realizou 9.393 cirurgias
em 2016. Em média, foram 782
por mês. O número representa
um aumento de 6,1% em relação
a 2015.
Foram 2.811 cirurgias ginecológicas/obstétricas (29,9%);
2.056 Ortopédicas (21,9%);
1.553 Cirurgias Gerais (16,5%);
836 Vasculares (8,9%); 762
Pláticas (8,1%); 493 Urológicas
(5,2%); 432 Oftálmicas (4,6%);
e 209 Neurocirurgias (2,2%).
O número de partos também
aumentou: 3.220 em 2016 (crescimento de 3,6%). Desse total,
67,8% foram pacientes do SUS.
O Centro Obstétrico realizou
9.021 atendimentos ambulato-

riais em 2016.
O Pronto Atendimento HCL
realizou 22.713 atendimentos
ambulatoriais em 2016 (média
de 1.892,8/mês).
O Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapia realizou 1.795
endoscopias/colonoscopias; 610
atendimentos na Hemodinâmica; 101.075 exames laboratorias; 14.317 exames de raio-x,
3.460 exames de ultrassonografia; 1.306 tomografias.
Atualmente, o HCL tem 581
colaboradores. Foram implantados serviços com farmacêutico
e bioquímico 24 horas por dia;
secretária de Ala, setores de
Manutenção e de Custos e incrementos nos setores de vendas e
equipe de enfermagem.
DESAFIO DA FEBRE
AMARELA: No início de

2017, o HCL mais uma vez
cumpriu sua missão humanística, filantrópica e regional. A
unidade de saúde se antecipou
ao problema para atender ao
surto de febre amarela e criou
novos leitos semi-intensivos e
de UTI.
Foram 83 pacientes internados entre janeiro e março.
58 tiveram alta hospitalar e
voltaram para suas famílias. No
total, pacientes de 17 municípios
foram trazidos para Manhuaçu.
Desde o dia 8 de março, não
há registro de novos casos. O
último paciente foi liberado com
alta nesse dia.
NOVO PRÉDIO: O provedor do Hospital César Leite,
Sebastião Onofre, ressalta que
estão sendo elaborados os projetos detalhados do novo prédio
com a previsão de cada serviço
que será prestado, alocando
equipamentos, máquinas e instalações elétricas, hidráulicas
e de oxigênio e sistemas de
ventilação.
O Governo de Minas já efetuou a liberação de 2,3 milhões
de reais para a retomada das
obras.
Esses números traduzem a
importância do Hospital César
Leite para toda a região do
Caparaó Mineiro e de parte do
Espírito Santo. É por tudo isso
que podemos afirmar: você faz
parte dessa história! Apóie o
nosso hospital regional!

SAAE constrói rede e reforça abastecimento
em São Sebastião do Sacramento

Prefeitura de Manhuaçu,
por meio do SAAE (Serviço Autônomo de Água
e Esgoto), concluiu uma importante obra em São Sebastião
do Sacramento: a interligação
de um novo poço artesiano à
ETA (Estação de Tratamento
de Água), com a construção de
rede com mais de 700 metros de
extensão. O trabalho intenso que
mobilizou operários e máquinas
da autarquia, nos últimos dias,
reforçará o abastecimento de
água para a população local.
O Diretor do SAAE, Luiz
Carlos de Carvalho, explica
que, antes da realização da obra,
a captação de água no distrito
era feita através da conexão da
ETA com dois poços artesianos,
além da captação da água de
superfície. Um terceiro poço artesiano chegou a ser construído,
mas ainda não estava interligado
com a Estação, ou seja, não era
funcional.

‘Agora a realidade é outra.
Com a total atenção da Prefeita
Cici Magalhães, executamos a
construção da rede interligando
poço artesiano e a ETA. Com
isto, o sistema de abastecimento
de São Sebastião de Sacramento
passa a receber a água captada de
três poços artesianos, atendendo
a antiga reivindicação dos moradores relacionada a providências
para as ocorrências de falta de
água, sobretudo em períodos de
estiagem’, mencionou o Diretor
Luiz Carlos de Carvalho.
O Diretor do SAAE destacou
ainda que, além da construção da rede, foram realizados
também os procedimentos necessários para a automatização
deste poço artesiano, para que,
com isto, ele possa ser operado
diretamente da estação de tratamento de água.
(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

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Prefeitura apoia realização da 1ª Corrida do Café em Manhuaçu

A

1ª Corrida do Café será
realizada no próximo dia
04, com total apoio da
Prefeitura de Manhuaçu. Recentemente, a Prefeita Cici Magalhães recebeu no Gabinete a
visita do Presidente da Amacorr
(Associação dos Corredores de
Rua de Manhuaçu), Bruno Godinho Espínola, e do Vereador
Inspetor Juninho Linhares, para a
definição dos preparativos finais
para a organização desta inédita
corrida de rua na cidade.
Para apoiar o evento, a Prefeitura encaminhou Projeto de
Lei (nº 3693, de 26 de Abril
de 2017) à Câmara Municipal.
O documento foi devidamente
aprovado pelos vereadores, assegurando ajuda de custo para a
organização da corrida. Vereador

Juninho Linhares agradeceu esta
atenção da Prefeita Cici Magalhães mencionando que ‘desde
meu primeiro mandato, procurei
nesta parte de esporte atender a
todos os esportistas da cidade,
mas infelizmente, na gestão
passada, não fomos atendidos.
Agora, graças a Deus, a Prefeita
Cici Magalhães tem nos escutado
muito e o Secretário de Esportes,
Jânio Garcia Mendes, tem nos
dado todo apoio. Com isto, estamos conseguindo resolver estas
demandas do esporte para os
jovens de Manhuaçu. Temos certeza de que esta corrida do café
fará história na nossa cidade’.
O Presidente da AMACORR,
Dr. Bruno Espínola, advogado
e atleta, ressaltou os esforços
para a organização de um evento

bem estruturado em Manhuaçu.
‘No último ano não realizaram
a Corrida São Lourenço, por
falta de apoio do município.
Este ano, ao conversarmos com
o Vereador Juninho Linhares e a
Prefeita Cici Magalhães, vimos
a necessidade de realizar um
evento na cidade, uma vez que
nossos corredores têm que ir para
outros lugares, porque não temos
o hábito de ter eventos que valorizem e difundem a prática esportiva. Este é o nosso objetivo.
Então, o Vereador Linhares e a
Prefeita Cici reuniram-se com os
corredores e o pessoal da APEF,
com a finalidade de discutirmos
orçamento e viabilizar recursos,
dentro das possiblidades, para
realizarmos nossa corrida. Agora, a Prefeita sancionou a Lei

aprovada pelos vereadores, o
que nos permite viabilizar tudo
que é necessário para fazer uma
corrida nos padrões oficiais,
como cronometragem eletrônica,
hidratação perfeita, camisas profissionais de atletismo, corrida de
medalha e padrão das melhores
competições que temos no Brasil. No dia 04 de Junho, se Deus
quiser, realizaremos este evento
em Manhuaçu’, comentou.
Com percurso de 5 km, a corrida terá início às 8h da manhã,
com largada e chegada à Praça
Cinco de Novembro. A APEF
(Associação dos Professores de
Educação Física) também apoia
a realização do evento. Será
oferecida premiação em dinheiro
para os três primeiros colocados
gerais (R$ 300,00, R$ 200,00

AUTO BOX Rua Professor Juventino Nunes, 148 (33) 33314291

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

G R Á F I C A D O J Ú L I O A v.
Felipe Nacif, 220 (33) 33312065

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

PAPELARIA GRAFITE Av.
G e t ú l i o Va r g a s , 7 4 8 ( 3 3 )
3331-5445

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

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

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

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

SOLAR Rua Desembargador Alonso Starling, 116 (33) 3331-1365
ANA PIRES Rua Monsenhor
Gonzalez (33) 3332-2362

e R$ 100,00) - para os atletas
masculinos e para as atletas
femininas, separadamente, e
serão concedidos troféus, do 1º
ao 3º colocados por faixa etária,
de 05 em 05 anos. Informações

e contatos com a organização do
evento podem ser feitos pelo tel.
33 9 8457 9360.
(Secretaria de
Comunicação Social –
Prefeitura de Manhuaçu)

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

SOCIAL Rua Amaral Franco,
279 (33) 3331-5091

GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835

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

LOJA AVENIDA Av. Salime Nacif, 652 (33) 3331-2665
ORANGO TANGO BOUTIQUE
Rua Amaral Franco, 161 (33)
3331-7045

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

DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV LIGAR PARA (33)
3331-2033
CENTER CÓPIAS Av. Getúlio
Vargas, 574 (33) 98436-5268

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

SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33) 3331-3863

CAMPINHOS AUTO PEÇAS
Av. Salime Nacif, 400 (33) 33311240

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

Ótima oportunidade
MATIPÓ/MG - Vendo 2 alqueires “6.19.52 ha” MATIPÓ/MG de pastagens, vista da antiga Estrada Municipal saída no Trevo de Santa Margarida, distante 1 Km da BR 262; 7 Km do aeroporto de Santo Amaro
pela BR 262. Documentação livre registrada no Cartório da Comarca
de Abre Campo. Local próprio para cultivo; satisfaz o melhor gosto.

Tratar tel. (33) 3331-1493
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Programação festiva celebra os
90 anos do Hospital César Leite

A

partir desta terça-feira,
uma série de eventos
marcam a comemoração dos 90 anos de fundação
do Hospital César Leite. A
instituição completa nove
décadas de existência na segunda-feira, dia 29 de Maio.
Nesta terça, 17 horas, haverá celebração da Santa
Missa no pátio interno do
Hospital César Leite.

Na quarta-feira, na sede da
Igreja Batista, no bairro Bom
Pastor, às 19:30 horas, haverá culto em ação de graças.
A programação continua
na sexta-feira, às 17 horas,
com sessão solene na Câmara de Vereadores de Manhuaçu. No evento festivo
serão prestadas homenagens
a parceiros e colaboradores
do HCL, além de apresenta-

dos dados da instituição, seus
desafios e suas conquistas.
No dia do aniversário de
90 anos, na próxima segunda-feira, às 19 horas, haverá
comemoração na Praça Doutor César Leite, em frente ao
hospital.
ATIVIDADES: Ao longo
deste mês de maio, diversas
atividades estão sendo realizadas em torno da comemo-

ração, principalmente com o
público interno.
As comemorações do HCL
são abertas para toda a comunidade de Manhuaçu e
cidades vizinhas. O Hospital
César Leite é de todos e deve
ser abraçado como principal
centro de saúde da região,
atendendo uma população de
cerca de 300 mil habitantes.
“Chegamos aos 90 anos

Agora é Lei – Comerciantes
terão de reforçar proteção a
crianças e adolescentes

Lei é de autoria do vereador Administrador Rodrigo

O

s hotéis, motéis, pensões, casas noturnas
ou estabelecimentos
similares de Manhuaçu terão
que afixar em locais visíveis
o texto “Submeter criança e
adolescente à prostituição ou à
exploração sexual é crime e dá
cadeia de até 15 anos”.
A Lei nº 3.701/2017, sancionada pela Prefeita Cici
Magalhães, no último dia 08
de Maio, é oriunda de projeto
de lei de autoria do vereador
Administrador Rodrigo Júlio
dos Santos.
De acordo com a nova legislação, a placa deverá ter no
mínimo 40 (quarenta) centímetros de altura por 50(cinquenta)
centímetros de largura e o texto
deverá ser em fonte Arial, tamanho 120.
Os estabelecimentos que
não cumprirem a exigência

estão sujeitos primeiro a uma
advertência pela fiscalização
da Prefeitura de Manhuaçu.
Depois, a penalidade se agrava para multa de até 3.000
UFEMG’s (Unidades Fiscais
do Estado) – o equivalente a
quase 10 mil reais. Por fim, o
local que continuar descumprindo poderá ser interditado.
Na justificativa do projeto
de lei, o vereador Administrador Rodrigo destacou que
a intenção da legislação é
"dar publicidade ao aviso em
local visível sobre os crimes
praticados contra crianças e
adolescentes e suas penas, e
assim protegendo as crianças
e os adolescentes".
Rodrigo Santos ainda pontuou que a sanção da lei coincidiu com o movimento nacional
que alerta justamente para o
abuso sexual de crianças e ado-

SAMAL (Serviço Autônomo Municipal De
Limpeza Urbana) torna
público, para conhecimento
geral, que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo
Público nº 001/2017-SAMAL,
visando eventuais contratações
temporárias para as funções de
Auxiliar Trabalhador Braçal
e Fiscal Educador, visando
atender demandas temporárias
e urgentes do Município, para
execução das atividades descritas para cada função, constantes
da Lei nº 2.418/2004.
As inscrições começam amanhã, terça-feira, dia 23 e prossegue até quinta-feira, dia 25,
entre 08:30h às 10h e 13:30 às
16horas.
São 24 vagas para atendi-

mento dos cargos de Auxiliar
Trabalhador Braçal e de Fiscal
Educador, com carga horária
de 40 (quarenta) horas semanais. As inscrições serão feitas
presencialmente ou por meio
de procurador habilitado, no
Centro Cultural, na Rua Monsenhor Gonzalez, nº 498, no Bairro
Centro, em Manhuaçu, nos horários mencionados acima, onde
o candidato deverá entregar a
ficha de inscrição devidamente
preenchida, juntamente com
o seu currículum vitae, devidamente comprovado. Mais
informações no Diário Oficial
do Município acesse pelo link:
https://goo.gl/agKyIA.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

lescentes. “Temos que alertar
para o perigo que as crianças
correm. É necessário orientar
as crianças também sobre
qualquer ato diferente que venha a ser praticado contra ela.
Incentivá-la a falar para o pai,
para mãe, para o professor na

escola. Enfim, ter esse cuidado.
Do mesmo modo, o aviso em
local visível é justamente um
reforço disso, dando maior
publicidade à lei e suas penas”.
A nova Lei foi publicada no
Diário Oficial de Manhuaçu na
terça-feira, 16/05.

SAMAL realiza Processo Seletivo
O

com o espírito de servir
com amor. Quero destacar
o trabalho do corpo clínico,
dos conselheiros, parceiros
e voluntários e de todos os
funcionários do Hospital
César Leite, que se dedicam
inteiramente para cuidar da
vida. Essa comemoração é de
todos nós e, por isso, convido
a todos para que participem
conosco”, afirma o Provedor
Sebastião Onofre Carvalho.
Apesar do momento festivo, o momento também é de
reflexão e preocupação. Uma
grave crise afeta os hospitais
filantrópicos. “Queremos
mostrar também que o HCL
é importante para todos e
precisamos da parceria e
apoio da região com o objetivo de melhorar e até manter

os serviços prestados para a
comunidade”, argumenta o
provedor.
Em 2016, o Hospital César
Leite teve um crescimento de
5,7% no número de pacientes
internados em comparação
com 2015. Foram 13.786 no
total, com média de 1.087
por mês.
Quase 60% são pacientes
que moram em outras cidades. É um hospital que atende
toda a região. Os números
mostram que somente 3.581
eram moradores de Manhuaçu (42%).
Outra constatação é que o
HCL foi o 25º no ranking de
internações SUS em Minas
Gerais em 2016. Dos 24
primeiros, dez estão em Belo
Horizonte.

30 de maio / 2017

acesse: www.jm1.com.br

9

POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é morto a tiros em bar em Alegria

N

édio Lopes dos Reis,
43 anos, foi assassinado a tiros num
bar no distrito de Alegria,
em Simonésia, por volta de
17:30 de sábado, 27/05.
Segundo testemunhas, o
autor chegou ao bar de capacete na cabeça, trajando
jaqueta preta e calça jeans,
após ter parado uma motocicleta (ainda não identificada)
na entrada.
O homem entrou no comércio de arma em punho
foi em direção a vítima, disparando cinco tiros. Quatro
atingiram as costas e a cabeça da vítima e um acertou
a parede.
Após os disparos, o autor
disse para as testemunhas
que "não tenho nada contra

vocês, o meu negócio é com
ele (se referindo a vítima)”,
saindo em seguida do bar
e fugindo na motocicleta,
possivelmente uma Honda
CG de cor preta com cinza.
As testemunhas relatam
que o autor seria um rapaz
de cor morena.
Foi realizado rastreamento, mas sem sucesso. Perícia
da Polícia Civil esteve no
local.
De acordo com a Polícia
Militar, Nédio é acusado de
ser o autor de uma tentativa
de homicídio no distrito,
se envolveu recentemente
em uma briga na cidade de
Imbé de Minas/MG, além de
outras situações que também
podem ter motivado o delito.
Carlos Henrique Cruz

Apreensão de drogas

D

urante patrulhamento
de rotina no bairro
Quilombo, Policiais
da Força Tática do 14ºBPM,
avistaram alguns indivíduos
em atitude suspeita, ao perceber a presença da guarnição
tentaram empreender fuga,
sendo que neste momento
integrantes da Força Tática
visualizaram que objetos
estavam sendo dispensados
em cima de telhados.
Após a abordagem e varredura nas proximidades
foi encontrado: 01 munição
Cal. 22, 42 pedras de Crack,
07 buchas de Maconha, 02

pés de maconha e R$89,25
em dinheiro trocado. Foram
conduzidos para a delegacia:
H.V.S, J.S.V, L.O.F e os menores: C.S.V, N.C.A, A.F.P.
O indivíduo identificado
como H.V.S, assumiu que
os entorpecentes e munição
encontrada era dele e que o
menor C.S.V comercializava
entorpecentes para ele naquela localidade. Os demais
apreendidos que estavam no
local foram conduzidos para
a delegacia de plantão em
Venda Nova do Imigrante
para maiores esclarecimentos.

Colisão entre carro e
moto em Lajinha

N

a tarde do dia 26 de
maio no bairro Vale
do Sol em Lajinha,
saída para Ibatiba (ES), na
MG 441. Segundo informações de populares, aconteceu uma colisão entre uma
motocicleta Honda, vermelha, conduzida por Ronaldo
de Souza Rodrigues, 36

anos, e um veículo Corsa,
cor prata.
O motociclista foi socorrido para o Pronto Atendimento de Lajinha e posteriormente transferido para Belo
Horizonte. O condutor do
veículo Corsa, um senhor de
51 anos, não teve ferimentos
graves.

PM conduz três suspeitos de envolvimento da
tentativa de assassinar empresário

N

o dia 24/05, dois
homens e um adolescente de 17 anos foram conduzidos à delegacia
por suspeita de envolvimento
em um crime de Tentativa
de Homicídio, ocorrido no
Córrego Manhuaçuzinho, no
dia 19/05. Policiais militares
receberam informações de
que a vítima havia recobrado
a consciência e dito que no
dia do crime, três armas de
fogo e cerca de 11 mil reais
em dinheiro tinham sido
subtraídos.
O ferido ainda relatou, que
a namorada e o irmão dela
levaram um lanche para ele
e que após comer o lanche
caiu em sono profundo rapidamente, como se tivesse
sido sedado. No dia do crime, o cunhado da vítima
foi apontado como suspeito
devido a seu comportamento
apreensivo diante do delito.
Ele foi ouvido e liberado.
Na quarta-feira, ele foi
novamente procurado pela
PM, passou informações
contraditórias sobre locais
e horários em que esteve
com a vítima., por isso foi
conduzidos à delegacia mais
uma vez.
Durante os levantamentos
feitos pela PM, os policias
militares receberam informações de que três indivíduos,

dentre eles um menor de
idade, estavam envolvidos
no delito.
Os suspeitos foram procurados pela PM. Um adulto
e o adolescente foram encontrados. Eles admitiram
que foram ao local do crime
furtar armas de fogo e que
viram um veículo saindo
com um homem, que eles
acreditaram ser a vítima, e
uma mulher. Todavia quando
eles arrombaram a porta e
entraram, viram que a vítima
estava dormindo em sono
profundo. Eles resolveram
atacar a vítima com o pé de
cabra e depois fugiram.
Os dois suspeitos também
foram detidos e levados à
delegacia para serem ouvidos e demais medidas serem
adotadas.

PREGÃO 026/2017

PREGÃO 027/2017

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através de
sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no
089/2017, na modalidade Pregão nº 026/2017, 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 carga de oxigênio
medicinal, locação e acessórios. Credenciamento e abertura dos
Licitantes: 09/06/2017 ás 09hs00min 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 090/2017, na modalidade Pregão nº 027/2017, 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 recarga de
tonners, cartuchos e materiais de informática para diversas secretarias. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 09/06/2017 ás
14hs00min 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 Pedra Bonita / MG, torna pública
a abertura do Pregão nº 029/2017 na forma presencial, do tipo
menor preço. Objeto: Contratação para prestação de serviços
de assessoria jurídica no Município de Pedra Bonita, conforme
especificações contidas no anexo I. Credenciamento 09/06/2017
às 12h00min. abertura oficial do Pregão: 09/06/2017 às 12h15min.
Local: Rua Leopoldino de Almeida, 290, centro, CEP 35.364-000,
Pedra Bonita/MG. Informações pelo telefone (31) 3872-9104
das 12:00 às 16:00 horas. Deivid Henrique Martins da Silva Pregoeiro.

EXTRATO DE EDITAL
A Prefeitura Municipal de Pedra Bonita / MG, torna pública
a abertura do Pregão nº 030/2017 na forma presencial, do tipo
menor preço. Objeto: contratação de empresa para realização
de shows artísticos musicais, com serviços de palco, som, iluminação completa para eventos no Município de Pedra Bonita-MG,
conforme Anexo I. Credenciamento 09/06/2017 às 14h00min.
abertura oficial do Pregão: 09/06/2017 às 14h15min. Local: Rua
Leopoldino de Almeida, 290, centro, CEP 35.364-000, Pedra
Bonita/MG. Informações pelo telefone (31) 3872-9104 das 12:00
às 16:00 horas. Deivid Henrique Martins da Silva - Pregoeiro.
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Prato de Jerimum
Dois caipiras tinham uma plantação
de abóbora e só comiam abóbora, certo
dia eles levaram um caminhão cheio de
abóbora para a Ceasa a fim de vender a
colheita.
Depois que venderam e ganharam muito dinheiro um comentou com o outro:
– Zé vamos encher a pança de comida gostosa. Não aguento mais só comer
abóbora.
Logo procuraram um restaurante mais
chique da cidade e foram para almoçar,
pediram o cardápio.
– E aí Zé vai pedir o que?
– Como eu não sei o nome da comida
vou pedir a que tiver o nome mais bonito,
tinha lá prato de jerimum, R$ 550,00.
– É esse mesmo, mim dá ai dois pratos
de jerimum (abóbora).
Lá vem o garçom com dois pratos de
jerimum (abóbora), os matutos ficaram
puto da vida,
- Tão de marcação com nóis cumpadre,
só pode!
Mas, mesmo assim comeram, pois
como eram mineiros seguros não queriam
desperdiçar o dinheiro e nem a comida.
Ao lado deles tinha um rapaz acabando
de comer um prato suculento de picanha
assada, logo o rapaz gritou para o garçom: – bis!
– Oiiii só Zé o nome daquela comida é
bis, vamô pedir?
Logo o Zé acenou para o garçom:
- Bis, e desta vez 4 vezes maior!
Logo vem o garçom com mais dois
pratos enormes de jerimum.
- Ai é demais Zé, Vamô simbora que
aqui tá pior que lá em casa, aqui só tem
abóbora.
Quando eles iam saindo tinha uma bandinha de forró tocando na frente do restaurante e tinha tocado uma música bem
bonita. Foi quando a multidão gritou: –
bis bis bis!
Os compadres olharam um para o outro
e o Zé disse:
- Vamô corre compadre que vai chover
abóbora na gente!

Feira de Talentos reuniu
artesanato, música e gastronomia

A

cada barraca, uma
arte ou um prato diferente. Em cada pessoa, um detalhe particular.
A 1ª Feira de Talentos apresentou diversas novidades
feitas pelos colaboradores
do Hospital César Leite.
O evento, realizado na
quinta e sexta, atraiu um
bom público de visitantes
para a praça do hospital,
mesmo com o tempo frio e
chuvoso.
Diversos tipos de artesanato e quitutes, caldos e
doces produzidos pelos próprios colaboradores foram
comercializados na Feira de
Talentos, organizada dentro
da comemoração dos 90
anos do HCL.
A ação teve apoio também
da Secretaria de Cultura e
Turismo da Prefeitura de
Manhuaçu. Diversas pessoas da comunidade foram
até a feira para apreciar o
trabalho.

sete erros

Além da gastronomia e
artesanato apresentados nas
barraquinhas, as apresentações musicais foram um
show à parte, encantando o
público presente.
Ainda houve a apresentação de um projeto de horta
em caixas de isopor, reaproveitando esse material
para cultivo de cebolinha,
manjericão e salsa.
HUMANIZAÇÃO: No
final da tarde um grupo de
voluntários junto a colaboradores da CIPA (Comissão
Interna de Prevenção de
Acidentes) ainda percorreu
os corredores e enfermarias
doando carinho e atenção aos
colaboradores e pacientes.
Música ao vilão suave e
forte abraço foi oferecido
a todos. A ação de teatro e
música que começou dentro
do hospital se estendeu para
a praça, levando um toque
de amor para a Feira de
Talentos.

PM e CREAS discutem
medidas para tratamento
de moradores de rua

Marilou
Um homem está sentado lendo jornal
em casa quando sua mulher chega e dá-lhe
uma panelada na cabeça. Ele reclama: “Pô
bem,que que isso?” Ela responde:”Encontrei
esse papelzinho dentro de sua calça.Está escrito MARILOU-1234567.
“Ele fala: “Há, isso foi na corrida de cavalos. O nome do cavalo é Marilou e esse
número embaixo é o tanto de dinheiro que
eu apostei nele.
A mulher lhe pede desculpas e sai da sala.
Passou uma semana ele novamente deitado
no sofá, sua mulher chega e mete o telefone
na sua cabeça.
Ele diz:”Pô bem, que que isso?”
Ela diz: "Sua égua Marilou está no telefone”.

Lindão
Um jovem procurou um padre para se
confessar:
- Padre, eu pequei.
- Qual foi o seu pecado, meu filho?
- Eu cometi o pecado da vaidade. Olho o espelho diversas vezes por dia e fico admirando,
pensando no quanto sou bonito.
O padre se vira e olha para o jovem:
- Isso não é pecado, meu filho. É apenas
um engano.

C
CURIOSIDADES
Por que a barriga faz barulho
quando estamos com fome?
Sempre que o estômago prepara-se para receber alimento as paredes do abdome funcionam como
um amplificador, contraindo-se.
Este processo costuma acontecer
nos horários em que a pessoa está
acostumada a comer. Às vezes o
barulho é tão forte que parece existir um monstro na barriga do “faminto”.
Por que é impossível fazer cócegas no próprio corpo?
Pessoas são incapazes fazer
cócegas no próprio corpo (proposi-

talmente) porque o cérebro prevê
seus movimentos antes que eles
aconteçam, excluindo a sensação
de perigo e pânico que provoca
as cócegas. Quando alguém nos
cutuca, o corpo reage, tornando-se
tenso. Já quando tocamos o próprio
corpo, ele não demonstra reação.
Algumas pessoas nunca o contraem
pelo toque de outros e portanto não
sentem cócegas.
Resultados de pesquisas feitas por
um grupo de cientistas da Universidade de Londres indica que o cerebelo é o responsável pelo monitoramento dos movimentos, impedindo a
reação.

om o objetivo de diminuir a incidência de
crimes na área central
da cidade e entorno da rodoviária, policiais militares
reuniram-se com os assistentes sociais do Centro de
Referência Especializado de
Assistência Social, no dia
24/05, para falar sobre o envolvimento dos moradores
de rua com a prática elitos.
A Diretora do CREAS,
Adriana Salazar, recebeu a
Aspirante a Oficial Suellen
Mafra e o Sargento Alex
de Castro para tratar sobre
questões relacionadas aos
moradores de rua que estão
vivendo em Manhuaçu.
Os assistentes Amadeu e
Egilson, responsáveis pelo
trabalho realizado com os
moradores de rua, também
participaram da reunião.
A PM já registrou diversas

ocorrências, tais furtos, roubos, tráfico e uso de drogas,
envolvendo indivíduos em
situação de rua e está empenha em buscar soluções
para essa questão que aflige
a comunidade.
Durante a reunião, a diretora Adriana explicou que as
primeiras medidas já serão
adotadas. Um casal de moradores que está alojado em
parte um imóvel do Centro
da cidade, também usado
para uso drogas, será retirado do local. A mulher será
levada para a casa da mãe e
o homem para uma Casa de
Acolhimento. A equipe de
assistentes sociais do CREAS tomará as devidas providências para o encaminhado
do casal. E a proprietária
do imóvel providenciará o
fechamento do local usado
pelos moradores de rua.
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Após 3 cânceres, Ana Maria pensa em se
internar para curar vício no cigarro
Ana Maria Braga já enfrentou
três cânceres: um de pele, um no
canal anal e, mais recentemente,
um no pulmão. Mesmo acreditando que o último tumor surgiu
devido ao tabagismo, a apresentadora diz não conseguir parar de
fumar.
“É um risco que toda pessoa que fuma tem e eu achei que estava
imune”, afirmou em depoimento que fez ao vivo em seu programa,
Mais Você (TV Globo), em 2015, para revelar que estava tratando
um novo câncer.
Em entrevista à revista Veja Rio, Ana Maria contou que fuma
cerca de um maço de cigarros por dia e que sua dependência é
tanta que ela até pensa em se internar em uma clínica por um mês
para tratar o vício.

Mãe Loira do Funk compra
antiga casa de Xuxa
A ex-mansão da Rainha dos Baixinhos foi
comprada por Mãe Loira do Funk há um ano.
Traduzindo, a Casa Rosa, onde por muitos
anos morou a apresentadora Xuxa, agora é
propriedade de Verônica Costa, política e criadora do selo de funk
Furacão 2000.
O endereço localiza-se no bairro de Vargem Grande, no Rio de
Janeiro, em um terreno de 72 000 metros quadrados. O local passa
por uma reforma para que Verônica e sua família se mudem. Nos
tempos de Globo, Xuxa chegou a apresentar quadros gravados em
sua casa. Foi lá onde Sasha deu
seus primeiros passos. Verônica
Costa é mãe de Jonathan Costa, o
Jonathan da Nova Geração.
Xuxa hoje vive em uma casa
em um condomínio fechado, na
Barra da Tijuca.

Ex-dançarina do 'É o Tchan' diz que sofre
perseguição de Compadre Washington
Joyce Mattos, ex-dançarina do É o Tchan,
está acusando Compadre Washington de perseguição.
De acordo com o colunista Leo Dias, o
cantor tenta vetar suas participações em programas de TV com sua nova banda, a Mina
Loka.
"Compadre Washington está me perseguindo! Ele liga para as emissoras de TV
para me barrar nos programas. Ele ousou
dar uma queixa de mim em uma delegacia
da Bahia por calúnia e difamação alegando
que eu falei mentiras sobre ele. Ninguém da
empresa É O Tchan do Brasil veio reclamar
comigo ou dar queixa de mim porque tudo o que estou reclamando
é verdade. E eu tenho provas", revelou Joyce.
Procurada, a assessoria de imprensa do cantor disse que ele não
vai se manifestar porque o caso está no âmbito judicial.
Em janeiro desse ano Joyce alegou que ia entrar na justiça com
um processo trabalhista contra a banda.
A jovem, que alega em um vídeo que foi maltratada por Compadre Washington, disse ainda que ganhava apenas R$ 250,00 por
apresentação, não tinha INSS ou FGTS.
"Eu pretendo entrar com uma ação contra o grupo por dados
morais e psicológicos, porque desde quando houve as conversas
de desligamento da empresa que eu não durmo. Depois dessa situação do vídeo eu passei mal na estrada. Quem acompanha minha
rede social percebe que eu estou psicologicamente abalada. Eu fui
humilhada", contou Joyce em entrevista ao colunista Leo Dias na
época.
Assim que o vídeo com seu desabafo chegou às redes sociais,
a filha de Compadre Washington lhe telefonou. "Ela quis saber o
motivo de tanta agressividade com o pai dela. Mas falou educadamente comigo", conta.
Segundo a dançarina, ela gravou o vídeo, mas não era para ele
ser divulgado. "Eu confiei em uma única pessoa. Mandei o vídeo
e disse que era uma prova se alguma coisa acontecesse comigo.
Pedi para não enviar para ninguém e acabei sendo traída. Pelo meu
vídeo, as pessoas entenderam que houve uma agressão física e não
houve. Foi uma agressão moral! Quando Compadre Washington
estava incomodado com alguma situação, ele falava isso no microfone para todo mundo ouvir durante o show. Dessa vez, ele
mandou a produtora dizer que se nós continuássemos desobedecendo e dançássemos fora da linha demarcada, íamos ser retiradas
do palco. Sempre que estava com o humor abalado ele mandava
colocar essa marcação no palco", explica.
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"Eu não quero voltar [ao grupo]. Aprendi muitas coisas nesses
anos, mas agora eu tiro um peso das costas. São muitos podres
que as pessoas não sabem que acontecem ali dentro. Para trabalhar
ali, a pessoa precisa se sujeitar a algumas situações. Mas já quero
deixar claro que não tem nada a ver com assédio sexual. Eu nunca
fui obrigada a ter nada com ninguém. Sou uma mulher casada e
entrei na banda de forma honesta. Talvez para eles eu não tenha
saído de uma forma honesta porque eu briguei pelos meus direitos.
O problema da minha saída não foi o vazamento do meu vídeo. Foi
realmente porque eles queriam legalizar as documentações da forma que eles achavam que era legal. Tem muitas coisas nos bastidores, mas meu advogado quer evitar que eu precise me expor ainda
mais. Porém, se eu realmente for lesada, tenho fotos, vídeos e gravações de conversas que posso provar as humilhações", finalizou.

Dudu Nobre crê que excesso de exercício
tenha levado filha ao hospital: é possível?
Olívia Soares, filha de
Dudu Nobre e Adriana
Bombom, voltou a sofrer
um desmaio, desta vez na
escola. A jovem de 15 anos
precisou ser levada para o
hospital Rio Mar, na Barra
da Tijuca (Rio de Janeiro),
onde foi atendida e liberada no mesmo dia. Ao jornal Extra, Dudu Nobre afirmou que o desmaio foi provocado pelo excesso de atividades físicas praticadas
pela filha e que tem tentado fazer com que Olívia reduza a quantidade de exercícios pratic
Atualmente, a jovem faz crossfit, judô, Jiu-Jitsu, levantamento
de peso e musculação seis vezes por semana. Além disso, ela ainda segue uma dieta prescrita por uma nutricionista. Cerca de dois
meses atrás, Olívia já havia desmaiado na academia. Na época, o
sambista disse que a filha havia emendado aulas de levantamento
de peso e Jiu-Jitsu sem ter se alimentado adequadamente. No hospital, ela foi diagnosticada com anemia.
A reportagem ouviu três profissionais de educação física e todos
concordaram: atividades físicas podem ser praticadas por todos,
desde que sejam respeitados limites e individualidades.
“O trabalho com o adolescente tem que ser bem parecido do
feito com o adulto, tem que ter cuidados em qualquer idade. Qualquer esporte é viável, trabalho de força pode ser feito, mas tudo
com orientação adequada”, explica o personal trainer Rafael Lund.
De acordo com o personal trainer e coach Cristiano Parente, características físicas individuais, intensidade e histórico de treino
também devem ser levados em consideração na hora de o profissional montar o cronograma de treinos do aluno.
“Temos que pensar em manter um padrão levando em consideração as características físicas, a fase da vida, a idade, alimentação,
descanso e o histórico de treinamento e desenvolvimento dela”,
lista Parente.

Cesar Tralli conta como reconquistou
Ticiane Pinheiro: 'Na base da persistência'
Após reatar namoro com Ticiane Pinheiro, Cesar Tralli contou
como reconquistou a apresentadora, de quem passou 8 meses
separado. Em entrevista ao "TV
Fama", o jornalista disse que retomou romance com a modelo
depois de muita persistência. "Fui
eu, óbvio. Foram quase 8 meses,
mas o que me deixa feliz é que o amor venceu. Foi na base da persistência, mas com muito respeito, gentileza e sem forçar a barra.
E eu acho que ela acabou percebendo que era muito sincero da
minha parte. Então, eu agradeço", declarou.
Casal troca carinhos em evento: Ticiane e Cesar foram ao primeiro evento juntos desde que reataram o romance. Na ocasião, a
dupla prestigiou a festa de comemoração dos 15 anos da marca de
óculos de Ana Hickmann, em São Paulo. Ainda no evento, a mãe
da pequena Rafaella Justus e âncora do telejornal SPTV trocaram
beijos e carinhos. "Que seja eterno enquanto dure esse amor, que
dure para sempre", escreveu a apresentadora, dona de looks estilosos. "O amor resplandece", retribuiu ele.
Apresentadora ganha quadro de jornalista: No Dia das
Mães, Ticiane foi presenteada por Cesar com um quadro do artista
Eduardo Kobra, intitulada O Beijo. "Ganhei essa tela gigante de
Dia das Mães do Cesar Tralli! Obra linda 'O Beijo', feita pelo super
talentoso Kobra! Amei. Minha casa ficou mais colorida e transbordando amor. Amei, amei, amei", disse em seu perfil no Instagram.
Os fãs e seguidores, claro, vibraram com o post. "Quanta delicadeza e amor nesse presente. Dê uma chance ao amor", "Vocês são
muito lindo juntos...", "Meu Deus, que homem romântico", "Por
um mundo com mais Cesar Tralli . Muito bom gosto e amor por
você Tici Pinheiro", "Vocês se amam, todo mundo vê nos olhos
dos dois"e "Casal nota 1000" foram alguns dos comentários. Na
época em que se separou de Cesar, Ticiane desconversou sobre o
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término. "Uma relação acaba por várias coisinhas. Não gosto de
expor as pessoas, isso cabe só a nós dois. Graças a Deus somos
amigos", garantiu a filha de Helô Pinheiro na ocasião.

Após 8 horas de cirurgia, Renata Banhara
passa bem: ‘Agora é repouso e paz’
Boa notícia para Renata Banhara. Após mais de 8 horas de cirurgia, a modelo de 42 anos passa bem. Em seu Instagram, na legenda
de uma foto em que aparece dormindo, sua equipe deu dados sobre
o estado de saúde de Renata.
“Amigos, olá! A noitinha chegou e todos estamos muito
felizes,com as condições da Renata.
O temor ainda existia, por ter sido uma cirurgia grande e com
anestesia geral, porém Renata já acordou sem nenhuma dor ou
desconforto! Agora é repouso e paz”, iniciaram. “Agradecemos
muitíssimo ao dr. Rodrigo Foronda (Cirurgia Buco Maxilo Facial)
e a toda equipe do dr. Fernando Gatti. Lembrando que as orações
de vocês iluminaram toda equipe médica. (sabemos que a cirurgia
não foi simples e teve início as 5 da manhã de hoje encerrando a 1
da tarde)”, concluiram.
Em tempo, Renata passou 12 dias internada há um mês por conta de uma infecção cerebral causada por uma bactéria resultante
de uma operação no dente. Agora, a modelo teve parte de um osso
bucal e o dente que causou a infecção removidos.

Mais uma! X Calypso anuncia nova
parceira de Ximbinha
Após a saída de Leya Emanuelly e Thábata
Mendes, a X Calypso já tem uma nova formação. Michele Andrade é a mais nova vocalista
da banda. Segundo o jornal “O Dia”, a cantora
de forró tem experiência na área. A artista fez
parte dos grupos Limão com Mel e Companhia
do Calypso. Para integrar o grupo, a moça passou por uma transformação com Ximbinha. Os
dois mudaram o visual para fazer o ensaio das
novas fotos de divulgação da X Calypso. Vale
lembrar que a formação atual da banda conta também com Gêh
Rodriguez e Carla Maués.

Com câncer, Rezende busca cura
espiritual: 'Farmácia de Deus'
Depois que revelou estar com câncer no pâncreas e no fígado,
Marcelo Rezende, mostrou que seu lado religioso está ainda mais
forte. Na manhã de terça (23), o apresentador da Record anunciou
fará um tratamento espiritual. Nas suas redes sociais, o jornalista
disse estar a caminho de um retiro com o amigo e colega, Geraldo
Luís. "Estou no meio de uma estrada a caminho da farmácia de
Deus. Agora eu entro no segundo momento da minha cura. Uma
cura que virá, não só cura física... Uma cura espiritual. Nós vamos
ficar uma semana inteira em oração pedindo a Deus para que nos
abençoe", declarou Rezende. O apresentador aproveitou para pedir
orações e agradeceu todo o carinho do público.

Zezé Di Camargo e
Graciele vão a casa de
swing, diz jornal
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda
teriam decidido apimentar a relação. Para
isso, o casal teria ido a uma casa de swing de
luxo em Moema, bairro nobre de São Paulo. De acordo com o jornal "Extra", a dupla, acompanhada de um
segurança, entrou pelos fundos e circulou pelo local sem medo de
ser reconhecida. No entanto, os pombinhos não teriam interagido
com nenhum casal. Vale lembrar que no ano passado Zezé causou
polêmica ao revelar ter estado em um bordel com Graciele. Na
ocasião, o sertanejo reclamou por ter tido que desembolsar quase
R$ 5 mil em apenas duas garrafas de champanhe.

Mr Catra vai entregar troféu
em premiação de filme pornô
Mr Catra foi convidado e topou entregar um troféu no 4º Prêmio Sexy Hot. O cantor que tem algumas músicas que combinam com a programação
do canal, estará em São Paulo no dia 06 de junho,
quando acontece a noite de gala. Neste ano, uma
novidade: a cerimônia será exibida ao vivo no YouTube.
A coluna descobriu que, enquanto Sassá se divertia no Vitrinni
Lounge, no fim de semana, seu filho que nasceu no dia 18 de abril,
estava na UTI. A mulher do jogador do Botafogo acompanha a
criança no hospital. Sassá, vê se não reclama das nossas notas,
tá? Além de verdadeiras, elas estão te alçando ao posto de celebridade!
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Hospital César Leite: 90 anos na
divina missão de aliviar a dor

O

utono de 1927, na Biblioteca Rui Barbosa, no
dia 29 de maio, reúnem-se médicos e autoridades de
Manhuaçu: o Farmacêutico
Afonso Henrique de Albuquerque, o médico Dr. João Cesar
D'Oliveira Leite, Dr. Dermeval
Monteiro de Carvalho, João
Raposo de Medeiros e Alcino
de Paula Salazar - com um único
objetivo: dar início a maior obra
humanitária da região. Uma
odisseia que levou oito anos
para ser concluída e entregue,
finalmente, à comunidade, em
forma concreta e ativa, nascendo
assim, o Hospital César Leite.
HCL inicia suas atividades
em 1934, como entidade civil
de Direito Privado, sem fins
lucrativos, localizado, desde então, na Praça Dr. César Leite, nº
383, endereço que homenageia
seu idealizador e fundador Dr.
João Cesar D'Oliveira Leite, que
administrou, fiscalizou, buscou
recursos junto à comunidade
para cada tijolo assentado na
obra do hospital. E mais, muitas vezes, colocou dinheiro do
próprio bolso, vendendo parte
do patrimônio de sua família,
impedindo a paralisação das
obras.
A área total escolhida para
construção do Hospital mede,
aproximadamente, 5.500 m².
Ali, ergueu-se um prédio de três
andares, dois para acolhimento
das atividades hospitalares e um,
na época, reservado para acomodar as oito Irmãs Sacramentinas,
que, por muitos anos, dividiram a
responsabilidade de administrar
e dar assistência aos pacientes
acomodados em pouco mais dos
40 leitos: doze na Enfermaria Feminina "Santa Terezinha", doze
na Enfermaria "São Camilo de
Lelis", doze leitos na Pediatria e
oito leitos no berçário.
O Hospital César Leite é
uma instituição que faz questão de preservar suas raízes.
O atendimento humanizado,
que prima pelo respeito ao ser
humano, é um dos seus maiores
diferenciais.
O HCL cresceu muito e tem
grandes planos de expansão.
Seu projeto é concluir as obras

do novo prédio, implantar novos
serviços e ampliar os atendimentos a toda a população da região.
Nestes 90 anos de trajetória,
existem muitas histórias de
vida para se contar. Momentos
de acolhimento, de respeito, de
sensibilidade, de preocupação
com o bem-estar.
Na história dos 90 anos do
Hospital César Leite, foram
muitas as personalidades, funcionários e amigos que contri-

buíram diretamente para seu
crescimento, desde os mais
antigos Provedores como Dr.
Dermeval Monteiro de Carvalho, Professor Sylas Agripino
Heringer, Crispiniano Tasca,
Nudant Pizelli de Souza, Cleo
Von Randow, Nudant Pizelli
de Souza Júnior, José Fialho

Sobrinho, Dr. Michel Hannas,
Fernando Gonçalves Lacerda,
Sebastião Onofre Carvalho e
muitos outros colaboradores
que ajudaram a superar vários
desafios para elevar o nome do
Hospital.
Na entrada do hospital, a frase
em latim, perpetua sua missão
no tempo, indicando a tarefa
rotineira dos que ali se encontram e pode ser traduzida como
a “Divina obra de aliviar a dor”.
FUNDADOR: O sergipano
João Cesar D’Oliveira Leite foi
o fundador do hospital de Manhuaçu. Através de seu exemplo
e liderança, ele mudou a história
da cidade, combatendo as injustiças e sendo exemplo com sua
personalidade obstinada, caridosa, empreendedora e humilde.
Formado em Medicina e Farmácia pela Faculdade de Salvador
(BA), ele se mudou para Carangola e depois para Manhuaçu. Fundou jornal, foi venerável da Loja
Maçônica União de Manhuaçu,
vereador e professor.
O hospital foi entregue em
1934 à comunidade de Manhuaçu com 44 leitos. O médico e
fundador do HCL faleceu em
1968 mas deixou um exemplo
a toda a população: foi um homem por inteiro, maior do que
o próprio sonho, que ergueu um
templo de amor ao próximo.

