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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

João Magalhães
anuncia pagamento
de R$ 5.200.000
para obra do HCL
PÁG. 10

Distribuição gratuita

Corrida do Café é promovida
com sucesso em Manhuaçu
PÁG. 04

Prefeita Cici Magalhães visita obras
das unidades de Saúde dos B. São
Vicente e Santa Luzia

PÁG. 08
Câmara de Manhuaçu se manifesta
contrária a transferência de Padre Júlio

PÁG. 05
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EDITORIAL

Fim do Foro Privilegiado

CHARGE

U

ma das maiores aberrações da Constituição Federal de 1988 está
prestes a ser corrigida: o foro privilegiado por prerrogativa de função,
mecanismo que impede, por exemplo, que políticos com mandatos
no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas sejam julgados pela
justiça comum. Anteontem, num lapso de moralidade e compromisso com a
coisa pública, os senadores aprovaram por 69 votos a 0 a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) que extingue o foro especial por prerrogativa de função
para autoridades e a proposta agora segue para análise da Câmara dos Deputados, onde também precisará passar por dois turnos de votação. Quando isso
ocorrer, os crimes comuns praticados por deputados, senadores, ministros de
Estado, governadores, ministros de Tribunais Superiores, desembargadores,
embaixadores, comandantes militares, integrantes de Tribunais Regionais
Federais, juízes federais, membros do Ministério Público, procurador-geral
da República e membros dos conselhos de Justiça e do Ministério Público,
passarão a ser julgados pela primeira instância da Justiça Comum.
O fato é que o foro privilegiado por prerrogativa de função é uma aberração jurídica
Fale com a redação
e serve apenas como incentivo para que o
contato@jm1.com.br agente público pratique crimes contra o erá(33)3331-8409
rio. Hoje, o Brasil tem mais de 38 mil pessoas
com direito a foro privilegiado, realidade que
contrasta com todas as propostas de combate à corrupção, mesmo porque o
elevado volume de pessoas com direito a foro especial por prerrogativa de
função compromete toda e qualquer forma de combate à corrupção e à impunidade. Isso ocorre porque, pela Constituição Federal, desde o presidente
da República até ministros, todos os parlamentares, prefeitos, governadores,
secretários de Estado, juízes e até membros do Ministério Público só podem
ser julgados por cortes superiores. Enquanto um universo de mais de 180
milhões de brasileiros adultos estão sujeitos à lei na sua forma mais dura,
um seleto grupo de 38 mil pessoas sabe que poderá cometer qualquer crime
porque será processado em instância superior, onde os prazos processuais são
exageradamente dilatados e, sobretudo, onde o rigor da lei nem sempre recai
na sua integralidade sobre os mais poderosos.
O lado negativo é que PEC aprovada anteontem preserva o foro privilegiado para os chefes dos Poderes, de forma que os presidentes da República,
da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal (STF) só poderão ser
processados e julgados pela Suprema Corte ainda que cometam crime comum. Ainda assim, a mudança será salutar para o país ao reduzir a sensação
de impunidade. Hoje, o presidente da República, ministros de Estado e dos
tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União (TCU), o procurador-geral da República e embaixadores são julgados exclusivamente pelo STF,
enquanto governadores são julgados, em crimes comuns, pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), assim como desembargadores dos Tribunais de
Justiça, membros de Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, além de
integrantes de Tribunais Regionais como o TRF, TRT, e TRE. Pela regra
atual, os juízes militares, federais, do Trabalho e procuradores da República
são julgados exclusivamente pelos tribunais regionais federais, enquanto prefeitos e integrantes do Ministério Público também possuem foro privilegiado
nos Tribunais de Justiça. Essa regra acabou transformando a prerrogativa de
foro em abrigo para autoridades que tentam fugir da Justiça, tanto que não é
pequeno o número de políticos que gastam fortunas em busca de um mandato
eletivo apenas para fugir das instâncias ordinárias da Justiça.
O que incomoda mais no foro privilegiado por prerrogativa de função é a
morosidade no julgamento dos processos, já hoje essas pessoas estão restritas
a um número reduzido de ministros dos tribunais superiores e desembargadores, mas com o fim do privilégio, eles ficarão sujeitos à caneta de mais de
16 mil juízes. A PEC ainda elimina a competência originária dos tribunais de
justiça estaduais para processar e julgar, nos crimes comuns, juízes estaduais,
promotores e procuradores de Justiça, de forma que quando essas autoridades
forem acusados de crimes comuns serão julgados na primeira instância. Já
havia passado da hora de aprovar a Proposta de Emenda Constitucional alterando os Artigos 102, 105, 108 e 125 da Constituição Federal para acabar com
o foro privilegiado por prerrogativa de função nos casos de crimes comuns.
O fim do foro especial por prerrogativa de função é necessário, sobretudo,
porque significa uma afronta ao princípio da igualdade das pessoas, de forma,
que não é sensato que um cidadão comum que viole a Lei Penal responda na
forma da lei enquanto autoridades tenham foro especial.
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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

Ser Sincero com Você!

"Shakespeare disse que "o mundo é um palco", e acredito que isso
explica em parte o grande desequilíbrio e infelicidade dos dias de hoje".
Se você quer recuperar a sabedoria que está registrada em
cada etapa de sua vida, concentre-se no seu tempo presente.
Ao cedermos o controle de nossas vidas para as burocracias de
plantão, entregamos também as certezas antes sustentadas por
nossas esperanças.
Na dança absoluta da vida é o presente que se impõe. É no presente
que a mercadoria troca de mãos e o pagamento é feito ou mesmo
um contrato é fechado, um bebê é concebido, ou seja, simplesmente
onde a vida acontece.
É a sua emoção que dá sentido à sua vida. Você já deve ter percebido
que a emoção de amanhã é apenas ansiedade e que a de ontem é
apenas recordação ou talvez culpa.
O sucesso é construído com a intensidade do nosso presente, do
dia de hoje. E a maior verdade deste sucesso é que ele ao mesmo
tempo inclui e supera os bens materiais. Quando não sabemos qual
é o caminho, qualquer caminho serve.
O mundo de hoje é fantástico, cheio de informações, novas tecnologias a todo instante, mas, é preciso equilibrar a vida profissional com
a vida familiar, a vida social com a vida espiritual e isso o ajudará a
captar sua plenitude.
A informação vira conhecimento e os eventos da vida viram experiências. Quando unimos as duas situações, conseguimos uma coisa
mágica chamada sabedoria. E esta é viver o presente, pois só agora
você pode realizar seus sonhos. O passado é um cheque que já foi

descontado e o futuro você ainda não viveu.
Você se insere no mundo através das palavras. Suas e dos outros.
Descobre rapidamente que as palavras, para se manterem vivas,
dependem umas das outras.
Com a prática, aprende que, para definir o bem, dependerá do mal.
Que a palavra "alto" traz na mente a palavra "baixo". O sucesso, o
fracasso. O dia, à noite, e assim por diante... E cada palavra nos
apresenta ela mesma a outra, que é oposta, mas que a complementa.
O conhecimento e a prática do bem não podem existir sem o mal,
nem a luz sem a escuridão, nem a alma feminina sem a masculina...
Desempenhar um papel, fingir em conformidade com os outros ou
viver uma vida de verdade? Ser normal, isto é, seguir as normas da
sociedade ou ser natural, seguir as leis da natureza que nos embala
desde nossa origem?
A origem da palavra "sincera" vem da época dos romanos. Os ricos
encomendavam estátuas e quando o artista errava, preenchia a falha
com uma correção de cera. Os nobres percebiam esse artifício e ao
encomendar a sua estátua queriam uma obra autêntica, verdadeira,
sem falhas ou disfarces e "senza cera", sem cera, ou seja, "sincera".
Viver o dia de hoje e buscar de verdade a felicidade é antes de tudo
ser sincero consigo mesmo.
Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!
* Gilclér Regina, palestrante de sucesso, escritor com vários
livros, CDs e DVDs motivacionais que já venderam mais de cinco
milhões de exemplares. Clientes como General Motors, Basf, Bayer,
SEBRAE, Caixa, Banco do Brasil compram suas palestras. Mais de
2000 palestras realizadas no país e exterior.
Gilclér Regina
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Quem tem mais poder a
justiça ou os políticos?
Os Ministros do STF,
são nomeados pelos políticos, é por este motivo que
ninguém quer sair do fórum que privilegia. Dizem
que a Lava jato não pegará
os peixes grandes, se a
cúpula dos políticos fosse
honesta tudo já estaria resolvido. É impressionante
assistir presidentes de partidos ir para a TV e não tocar na situação corrupta do Brasil, hoje
o papo diário é a corrupção, o povo brasileiro fica só na sombra,
esperando que as instituições resolvam. Penso que somente
uma Intervenção Cívica Militar seria capaz de limpar o país
e colocá-lo nos trilhos. Dá até dor de barriga ver Temer, Lula,
Sarney e FHC discutindo o nosso país. “Qualquer idiota sabe
que existe uma relação direta entre o Brasil ter a menor taxa de
crescimento mundial, enquanto o País ostenta os índices de mais
corruptos do mundo. A incerteza e a desconfiança aumentam
porque, apesar das Lava Jatos da vida, nosso ritmo de limpeza
é tão lerdo quanto a retomada do crescimento econômico e do
consumo das famílias (aliás, altamente endividadas). Indústria
e serviços seguem estagnados. A inflação finge ser baixa porque
os negócios estão parados, em banho-maria. O que não para é
corrupção. Ela se reinventa, com a ajudinha da grande beneficiária: a desqualificada classe política e seus interesses escusos
em negociatas”. Claudio Humberto.

O leitor do Jornal das
Montanhas escreveu
Analisando a nossa situação brasileira acredito que nosso país
melhoraria bastante se fosse consertado algumas distorções,
uma delas seria o fim das aposentadorias e pensões de políticos. Político não é profissão. Não necessita de formação, nem
presta concurso público. O político é escolhido para prestação
de serviço temporário, portanto, não tem direito à aposentadoria
ou a deixar pensões. O político legislou em causa própria e isto
é ilegal. Que sejam anuladas todas as aposentadorias e pensões
políticas! Esta, sim, é a verdadeira reforma previdenciária." Acho
que isso define o desejo de todos nós, brasileiros. Vamos alertar
nossos amigos e parentes o povo precisa saber disso, e lembre-se
bem na hora de votar para não eleger corruptos.
Daniel de Oliveira

Super Ladrões

Decisões de hoje refletirá no amanhã

A Lava Jato está chegando nas prefeituras

Se correr o bicho
pega, se ficar o bicho come, é esta a
situação do PSDB
que está cada vez
mais parecido com
aquela historinha
do "sapo fervido".
Acomodado dentro
do governo, não percebe que a temperatura em torno de si
vem subindo gradualmente. Quando a água levantar fervura,
será tarde demais e morrerá cozido por dentro e por fora. Os
deputados que querem pular fora do governo Temer são mais
inteligentes, do que a cúpula caduca do partido. Sentem que o
fundo da panela está queimando e querem pular fora, para não
morrerem politicamente.

PF investiga crimes eleitorais e lavagem de dinheiro em eleição municipal
de 2012, Policiais federais
cumpriram semana passada, nove mandados de busca e apreensão nas cidades
de São Paulo, São Caetano
e Praia Grande como parte
de investigação para apurar
crimes eleitorais e lavagem
de dinheiro relacionados à
campanha de 2012 para a
prefeitura da capital paulista, informou a Polícia Federal.
A PF, em comunicado, informou que está investigando pagamento pela empreiteira UTC Engenharia de dívidas de uma das
chapas da campanha de 2012 referentes a serviços gráficos no
valor de 2,6 milhões de reais, feito a uma gráfica que pertencia
a familiares de um ex-deputado estadual.
"A dívida teria sido paga por meio de um doleiro, em transferências bancárias e dinheiro vivo, para empresas", disse a
PF em comunicado, sem identificar qual campanha é alvo da
investigação. Segundo reportagens, o alvo seria a campanha de
Fernando Haddad (PT), que foi o vencedor do pleito.
Foram candidatos à Prefeitura de São Paulo na eleição de
2012, além de Haddad (PT), José Serra (PSDB), derrotado no
segundo turno, Celso Russomanno (PRB) e Gabriel Chalita
(PMDB), entre outros. A ação foi autorizada pela 1ª Zona Eleitoral de São Paulo e os investigados responderão pelos crimes de
falsidade ideológica na prestação de contas à Justiça Eleitoral e
lavagem de dinheiro, com penas de até 10 anos de prisão e multa.

ENERGIA: Brasil atinge a marca
histórica de 10 mil sistemas solares
fotovoltaicos operacionais,
segundo ABSOLAR
O estado de Minas Gerais lidera o ranking com 2.225 instalações de micro e minigeração distribuída.
De acordo com a entidade, se todos os telhados de residências
brasileiras fossem aproveitados com geração distribuída solar
fotovoltaica, a energia elétrica gerada seria capaz de abastecer
2,3 vezes toda a demanda residencial do País
São Paulo, maio de 2017 – A geração própria de energia no
Brasil, a chamada micro e minigeração distribuída, acaba de
atingir a marca histórica de 10 mil instalações fotovoltaicas ao
redor do País. Segundo mapeamento da Associação Brasileira
de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), com base nos
dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a
tecnologia solar fotovoltaica, baseada na conversão direta da
radiação solar em energia elétrica, lidera o segmento, com 99%
das instalações em residências, comércios, indústrias, edifícios
públicos e na zona rural.
De acordo com a ABSOLAR, os 10.008 sistemas solares
fotovoltaicos conectados à rede elétrica geram créditos e
beneficiam um total de 11.063 unidades consumidoras. Com
isso, a tecnologia contribui cada vez mais para o crescimento
e desenvolvimento da economia do país, representando um
total acumulado de mais de R$ 620 milhões em investimentos
privados, espalhados entre todos os Estados e inúmeros Municípios brasileiros.

Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS)

Alguns opinaram que a delação premiada foi benevolente
demais para os irmãos Batista. Eu não me preocupo com isso,
porque o crime NUNCA compensa e esta dupla ainda entenderá essa verdade. Mais dia, menos dia... Mas é intrigante e
surpreendente a cara de pau desses dois irmãos. Haja cinismo!
A delação era indispensável para a dupla de super ladrões; isso
levou ao acordo de leniência da ordem de R$10,3 bilhões, dinheiro que será destinado as muitas Instituições Governamentais
assaltadas, notadamente o BNDES. No meu placar, 7 a 1 para
Sergio Moro. Do outro lado o STF. Bem, finalizo informando:
hoje é um dia que estou super feliz. Porque vejo o país mudando
de forma consistente. As pessoas param de ver as novelas bobas
da TV para falar de política. Que beleza!
João Antônio Pagliosa

São Paulo, junho de 2017 – O engenheiro Carlos Fernandes
acaba de ser reeleito para a presidência da Associação Brasileira
de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes (Abetre)
para o mandato 2017-2020. O executivo reassume o cargo
para dar continuidade ao trabalho de consolidação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
A principal missão de Fernandes é estabelecer medidas para
equacionar o sistema de limpeza pública e para a efetiva erradicação dos lixões no Brasil. Entre propostas da Abetre, estão
a criação de receita vinculada e a sistematização de contratos
de adesão para a regionalização do serviço de disposição de
resíduos domésticos, com a participação da União e dos Estados.
“Somente quando as prefeituras equacionarem a questão
financeira, com a inclusão de receitas vinculadas e sistemas
de regionalização da gestão de resíduos, é que os lixões de
fato começarão a ser extintos no Brasil”, comenta Fernandes. “Diversos municípios do País já adotam o modelo de
destinação regional de resíduos, como, por exemplo, o Rio
Grande do Sul, a Grande São Paulo e a região de Campinas”,
acrescenta.
“O Estado do Rio de Janeiro, por meio do Instituto Estadual
do Meio Ambiente (INEA-RJ), acaba de dar inicio à fase piloto
da plataforma e já estamos em negociação com as autoridades
de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo”, informa
Fernandes.

Índice de Sustentabilidade de Pensões da
Allianz 2016: Brasil, 5º pior sistema
Um estudo relacionado a Previdência, o Índice de Sustentabilidade de Pensões 2016 elaborado pela Allianz International
Pension, empresa do Grupo Allianz. De acordo com a pesquisa,
o Brasil tem um dos piores sistemas previdenciários do mundo
– dentre 54 nações analisadas, o nosso país ocupa a 50ª posição,
ficando à frente apenas da Grécia, Eslovênia, China e Tailândia
– e teve sua pontuação impactada devido, principalmente, ao
aumento da idade efetiva de aposentadoria e gastos elevados. A
Standard & Poor's, por exemplo, indica que em 2050 os gastos
com pensões públicas represente 16,8% do PIB brasileiro. Já na
outra extremidade da tabela, estão Austrália, Dinamarca, Suécia,
Países Baixos, Noruega e Nova Zelândia. Ou seja, são os que
parecem ter os mais sustentáveis a longo prazo.

Pesquisa mostra corrida eleitoral em MG
Conforme levantamento qualitativo realizado entre os dias 2
e 5 de maio pelo instituto de pesquisa Multidados, se as eleições
fossem hoje, o governador Fernando Pimentel (PT) seria reeleito
com 23% das intenções de voto. O governador é o principal e
único nome, por enquanto, do PT. Mas sofrerá, em sua caminhada, com as decisões da Justiça que podem inviabilizar a sua
candidatura. No próximo dia 7, por exemplo, o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) vai analisar uma das denúncias contra o petista.
Logo atrás do governador, aparecem Dinis Pinheiro (PP), em
segundo, com 21%, e Rodrigo Pacheco (PMDB), em terceiro
lugar, com 11%. Na quarta posição, aparece o ex-prefeito de
Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), com 10%. Vittorio
Medioli (PHS), com 8%, e Alexandre Kalil (PHS), com 6%.
(Folha da Manhã - Passos).

Programa melhora qualidade de jovens
Na região do Jequitinhonha, muitos dos projetos desenvolvidos
a partir de recursos recebidos pelo programa Brasil sem Miséria
(BSM), realizado em Minas Gerais por meio de um acordo de
cooperação técnica entre o Governo do Estado e o Governo Federal, são conduzidos por jovens rurais. Destinado a agricultores
familiares em situação de extrema pobreza, com renda per capita
de até R$ 85 por mês, e que estejam incluídos no Cadastro Único
do Governo Federal, o Brasil Sem Miséria fornece aos beneficiários o valor de R$ 2,4 mil a fundo perdido para investimento
em um projeto produtivo. (Diário do Mucuri - Teófilo Otoni)
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"Presidente, estamos gravando, ok?” Ele sorriu: “Mas gravando às vistas, né? Não como o outro lá...””.
Os jornalistas Carlos José Marques, Débora Bergamasco e Sérgio Pardellas já estavam diante de Michel Temer

PT ‘SACRIFICA’ DILMA EM 2018
PARA DAR FORÇA A LULA
Restou uma certeza no 6º Congresso do PT, realizado em
Brasília, desde o documento que serviu de base aos debates até as declarações dos lulistas, majoritários no partido:
a ex-presidente Dilma Rousseff será “sacrificada”, nas eleições de 2018, para que o PT tenha chance de permanecer vivo. Próceres petistas, inclusive ex-integrantes do seu
governo, se revezaram nas críticas à gestão desastrosa
de Dilma.
NOVA VERSÃO
PT agora acusa a política econômica de Dilma, e não o
“golpe” que tanto “denunciou”, como principal causa do impeachment.
CEGUEIRA
Se fez “mea culpa” da sua trágica política econômica, o PT
acha que petistas condenados por roubar são “vítimas do
estado de exceção”.

DEVASSA NA JBS
A Comissão de Fiscalização da Câmara promete fazer uma
verdadeira devassa nas jogadas financeiras do grupo J&F/
JBS, dos Batista. A investigação foi proposta pelo deputado
Carlos Melles (DEM-MG).
ERA LOROTA
“Balão de ensaio” de deputados de oposição “lançou” o ex-presidente da Câmara Aldo Rebelo (PCdoB) como “vice”
de Rodrigo Maia, em eventual eleição indireta para presidente. Aldo negou.
ESCALADA TERRORISTA
Após o badernaço que quase destruiu a Esplanada dos
Ministérios, dia 24, a Polícia Federal investiga “receitas” e
“guias” compartilhados nas redes sociais ensinando novas
táticas de guerrilhas, incluindo a manufatura de bombas
com utensílios caseiros, como desodorantes.
CARNE PODRE, NÃO

Satanizar a política econômica de Dilma cumpre a estratégia de realçar, em contrapartida, os “acertos” da política
econômica de Lula.

O Senado discute em audiência pública, nesta terça (6), a
MP 772, que altera a lei da inspeção de produtos de origem
animal, após a operação da PF que identificou até papelão
em carnes da JBS/Friboi. A multa por infração, segundo a
MP, passa de R$25 mil para R$ 500 mil.

SOBRAM CRÍTICAS

TRANSPARÊNCIA OPACA

A falta de talento e sobretudo de paciência de Dilma, no
entendimento com a classe política, também foi destacado
no Congresso.

Dos R$151 milhões pagos em diárias a servidores federais
até 31 de maio, R$22 milhões estão protegidos por sigilo
e o contribuinte otário jamais saberá para quem e por que
gastamos essa dinheirama.

CADAFALSO

EDUARDO CUNHA AINDA
RESISTE À DELAÇÃO PREMIADA
Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha,
réu na Lava Jato, ainda resiste à insistência de aliados,
amigos e até de familiares para fechar acordo de delação
premiada. Eles dizem que Cunha fica calado quando ouve
esses apelos, “enigmático”. O deputado foi preso em outubro de 2016, pouco mais de um mês após perder o mandato de deputado por ter mentido à CPI da Petrobras sobre
contas na Suíça.
CONDENADO
Em março, Cunha foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a
15 anos e 4 meses por receber propina num contrato da
Petrobras na África.
OUTRAS AÇÕES
Cunha responde a outras duas ações penais; uma em trâmite na 10ª Vara Criminal Federal de Brasília, relativa à
Operação Sépsis.
MAIS PROPINA
A outra, que está nas mãos de Sérgio Moro investiga se
ele recebeu propina de US$ 5 milhões em contratos de
navios-sonda da Petrobras.
INACREDITÁVEL
Para a Procuradoria-Geral da República, a “suspensão
temporária” do WhatsApp, impedindo que mais de 100
milhões de brasileiros o utilizem para se comunicar, “não
viola direitos”, nem a liberdade de expressão.
SIMPLES ASSIM
Punir 100 milhões de usuários porque o Whatsapp não entrega o que não tem (gravação de bilhões de mensagens)
é como proibir os Correios de distribuir cartas porque não
entregou à Justiça, como solicitado, cópia de correspondência enviada por um suspeito.

BOLSOS CHEIOS
Dos 88.650 beneficiados por diárias, no governo federal,
um servidor do INSS e outro do DNIT receberam mais de
R$100 mil, além dos salários, só entre janeiro e maio. A
dupla embolsou R$252.884,90.
PENSANDO BEM...
...seria até engraçada, não fosse trágica, a tentativa de
transformar em notícia negativa o crescimento de 1% do
PIB, após dois anos de queda.
BANCO SUÍÇO DE LULA E DILMA
É O MESMO DE CUNHA
O banco suíço Julius Bar, escolhido por Joesley Batista
para abrir a conta nº 06384985, que segundo ele bancou
Lula e Dilma, é o mesmo onde o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha mantinha a famosa conta da qual era
“usufrutuário”, segundo alegou. A conta, cujo saldo chegou
a US$150 milhões (R$486 milhões) em 2014, foi revelada
pelo próprio Joesley Batista, dono da JBS, ao Ministério
Público Federal.
CONTA CORRENTE
O relato de Joesley sobre “conta
corrente” para bancar Lula e Dilma é
semelhante à “conta conjunta” revelada por Marcelo Odebrecht.
CONTA CONJUNTA
A “conta conjunta” do PT com a Odebrecht, para financiar
“projetos políticos”, teria movimentado R$324 milhões entre 2009 e 2014.
CADÊ O DINHEIRO?
Em 2010, fim do governo Lula, a conta na Suíça tinha
R$226,1 milhões (US$70 milhões), diz Joesley. Em 2014,
caiu para R$30 milhões.

Corrida do Café
é promovida com
sucesso em Manhuaçu

A

mauri Rodrigues de
Oliveira foi o grande
campeão da 1ª Corrida
do Café de Manhuaçu neste
domingo, 04/06. Ele venceu a
prova de cinco quilômetros pelas ruas da cidade com o tempo
de 16m09s.
Promovida pela AMACORR
(Associação dos Corredores de
Rua de Manhuaçu) em parceria
com a APEF (Associação dos
Professores de Educação Física
de Manhuaçu e Região) e apoio
da Prefeitura de Manhuaçu e
diversas empresas, a corrida foi
muito bem organizada. Os participantes elogiaram a estrutura e
atenção a cuidados importantes
para que tudo corresse da melhor forma.
Criada com o objetivo de
proporcionar diversão e estimular a prática da corrida além
de promover a conscientização
da prática esportiva como ferramenta na melhoria da qualidade
de vida, a Corrida do Café teve
duzentos participantes.
Em entrevista ao Portal Caparaó, o presidente da AMACORR, Bruno Spínola, considera que os objetivos foram
atingidos. “Tivemos 200 participantes, desde jovens de 16
anos a adultos de até 64 anos
divididos em diversas categorias. Uma prova muito bonita,
bastante prestigiada e que nos
enche de orgulho. Mais uma vez
quero agradecer a todos que nos
apoiaram e incentivaram, a todos os corredores de Manhuaçu
que se empenharam para que a
prova acontecesse com grande
sucesso. Foi uma experiência
excelente”, avaliou
VEJA O RESULTADO FINAL
GERAL – FEMININO
1º lugar – Claudiane Coelho de
Sales – 20m07s
2º lugar – Aline Cecília Pereira
Pimentel – 22m22s
3º lugar – Edilene Braga da Silva
– 22m48s
4º lugar – Elcione Borel de Freitas
– 23m23s
5º lugar – Gislaine Amorim Anacleto – 23m44s
FEMININO – CORREDORES DE
MANHUAÇU
1º lugar – Denise Aparecida Braga
Jardim – 21m48s
2º lugar – Cleuzenir Lúcia –
22m35s
3º lugar – Cristiane Garcia Cerqueira Macedo – 24m02s
4º lugar – Lorena Oliveira Lobato
– 24m50s
5º lugar – Marcela da Silva Antunes Rodrigues – 25m03s
GERAL – MASCULINO
1º lugar – Amauri Rodrigues de
Oliveira – 16m09s
2º lugar – Saulo Martins da Silva
– 16m45s
3º lugar – Claudiomir Ferreira
Lima – 17m08s
4º lugar – Paulo Henrique Carlos
Pereira – 17m10s
5º lugar – Uelson José do Nascimento – 17m54s
MASCULINO - CORREDORES
DE MANHUAÇU
1º lugar – Daniel Langames Balbino – 17m36s
2º lugar – Rafael da Silva Lopes
– 18m52s
3º lugar – Sidnei de Sales –
18m53s
4º lugar – Daniel Gracie Pereira
– 18m55s
5º lugar – Hilton dos Santos Pereira – 19m02s
FAIXAS ETÁRIAS
MASCULINO - 16 A 19 ANOS
1º lugar – Pedro Dias de Carvalho
– 20m34s
2º lugar – Neuber Campos Franco
Júnior – 33m57s
20 A 24 ANOS
1º lugar – Glauber Valentim Estanislau – 20m12s
2º lugar – Estevão do Nascimento

Pereira – 21m09s
3º lugar – Miguel Morais – 25m15s
25 A 29 ANOS
1º lugar – Anderson Gualberto da
Rocha – 19m52s
2º lugar – Juliano Huebra da Silva
Bittencourt – 20m29s
3º lugar – Abner Talisson da Silva
Franco – 20m36s
30 A 34 ANOS
1º lugar – Hélio Ferreira Timóteo
– 18m35s
2º lugar – Washington Luiz Maciel
– 19m10s
3º lugar – Alexandre da Silva –
19m24s
35 A 39 ANOS
1º lugar – Cristiano Matias Alves
– 18m15s
2º lugar – Vanderci Antônio Machado – 19m47s
3º lugar – Edimar Rodrigues –
20m36s
40 A 44 ANOS
1º lugar – João Batista Gomes
– 20m05s
2º lugar – Cristiano Faria Alves
– 20m38s
3º lugar – Ronald Freitas Magalhães – 21m17s
45 A 49 ANOS
1º lugar – Fernando de Andrade
– 22m01s
2º lugar – Paulo Sérgio Nogueira
– 22m19s
3º lugar – Gláucio Quarto Martins
– 23m09s
50 A 54 ANOS
1º lugar – Giovanni Salles Pereira
– 19m16s
2º lugar – Crispim Elias Pereira
– 19m16s
3º lugar – Sérgio Tasca – 20m53s
55 A 59 ANOS
1º lugar – Sebastião Jorge Nunes
– 20m40s
2º lugar – Nicomedes Rodrigues
da Costa – 21m42s
3º lugar – Levi Batista – 22m29s
ACIMA DE 60 ANOS
1º lugar – João de Morais Lisboa
Filho – 23m32s
2º lugar – Antônio Carlos Fernandes – 24m11s
3º lugar – Dimas da Silva Coelho
– 26m48s
FAIXAS ETÁRIAS - FEMININO
16 A 19 ANOS
1º lugar – Giovana Lomeu Terra
Costa – 30m03s
2º lugar – Gabriela Coelho de
Sales – 30m37s
3º lugar – Mariana Ambrósio Faria
– 36m21s
20 A 24 ANOS
1º lugar – Angélica Nogueira –
25m23s
2º lugar – Jaqueline Carvalho
Lopes – 30m19s
3º lugar – Thaís Lopes da Rocha
– 31m27s
25 A 29 ANOS
1º lugar – Bruna Silva Barbosa
– 25m43s
2º lugar – Lívia Rodrigues Gomes
– 27m11s
3º lugar – Nauane Martins Campos
– 27m53s
30 A 34 ANOS
1º lugar – Thiara da Silva Machado
– 25m39s
2º lugar – Débora Duarte Moura
– 25m57s
3º lugar – Clayne Alves Gomes
Ferreira – 26m00s
35 A 39 ANOS
1º lugar – Sabrina de Oliveira Bello
dos Santos – 25m12s
2º lugar – Ângela Aparecida Perciliano – 25m13s
3º lugar – Adriana Helena Dutra e
Silva Bastos – 26m35s
40 A 44 ANOS
1º lugar – Lidiane Meire Kohler
– 25m32s
2º lugar – Maria Luiza de Paula
Nogueira – 27m17s
3º lugar – Cleunice Batista Sampaio Capella – 27m31s
45 A 49 ANOS
1º lugar – Denise Arcanjo de Souza
Schwenck – 25m54s
2º lugar – Genilda de Oliveira
Paiva – 26m44s
3º lugar – Marta Lia Estanislau
Gomes – 28m48s
50 A 54 ANOS
1º lugar – Maria da Conceição
Prata – 25m07s
2º lugar – Zulmara Dutra Santos
Franco – 28m59s
3º lugar – Aparecida de Fátima
Cabral Dimas – 31m56s
55 A 59 ANOS
1º lugar – Maria das Graças Lopes
da Rocha – 25m58s
2º lugar – Elisete Pacheco –
28m34s
3º lugar – Rosângela Maria Ambrósio Faria – 32m46s
ACIMA DE 60 ANOS
1º lugar – Marlene Amorim Anacleto – 36m28s

Carlos Henrique Cruz

06 de junho / 2017

acesse: www.jm1.com.br

5

Secretaria de Cultura realiza 1º Café Literário em Manhuaçu

A

Secretaria M. de
Cultura e Turismo,
da Prefeitura de Manhuaçu, realizou o 1º Café
Literário 2017 nesta quarta-feira, 31, na Biblioteca Municipal Professora Custódia
Féres Abi-Saber e no salão
de reuniões da secretaria.
A iniciativa representou o
primeiro evento, de outros
que deverão ocorrer mensalmente no mesmo local, com
a participação de escritores
locais e regionais.
O palestrante convidado
foi o escritor e poeta, Dr.
Paulo Roberto de Magalhães
Alves, acadêmico Fundador
da Academia Manhuaçuense de Letras, ocupante da
cadeira de nº 1, que fez a
citação de onze contos que
integram o livro “Contos e
Poemas retirados do baú”,
de sua autoria.
A abertura oficial foi protagonizada pelas falas da
Secretária de Cultura Gena
Clara Gil Alcon Silva, destacando o lema: ‘Ouvir para
governar’, e, logo em seguida, pela Superintendente
Regional de Ensino, Vitória
Maria Ferreira de Magalhães
Serri. Após a abertura, houve
a apresentação do palestrante, por meio da leitura

Letras e Artes de Congonhas.
Fabrício teve a participação
na obra literária com o poema “Vocação e Destino”, que
homenageia o artista barroco
mineiro ‘Aleijadinho’.
“O sucesso do nosso evento
foi resultado do trabalho da
Secretária de Cultura e Turismo, Gena Clara; juntamente
com os diretores Fabrício Santos, Udson Vicente Caldeira
e Maria das Graças Cassiano
Silva; professores Ianes Serafim Cardoso, Albert dos Reis
Ceia; Intérprete de Libras,
professora Jane Menezes, e
de toda a equipe da secretaria.
Agradecemos ao palestrante,
Dr. Paulo Roberto de Magalhães Alves, e à Superintendente SRE/Manhuaçu, Vitória

de sua biografia sintetizada
e o destaque para seu livro
“Contos e Poemas retirados
do baú” - tema deste primeiro
evento. O público e os estudantes prestigiaram contos

e prosas variadas, em uma
verdadeira viagem pelas histórias descontraídas narradas
escritor convidado. Também
foi destaque a tradução simultânea da palestra, por

Maria Ferreira de Magalhães
Serri, pela disponibilidade,
e aos estudantes da EE João
Xavier da Costa, pelo comparecimento”, mencionou
Mara Soares Goulart Maia,
coordenadora da Biblioteca
Municipal.
A Secretária de Cultura Gena Clara avaliou positivamente este primeiro
evento, e, no encerramento,
convidou a todos para um
delicioso café da manhã.
“Estamos entusiasmados
com este projeto e já estamos
preparando a edição do mês
que vem”, declarou a Secretária de Cultura Gena Clara.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

parte da intérprete de Libras,
professora Jane Menezes.
Dr. Paulo sorteou livros
e foi homenageado por Fabrício Santos com um livro
da Academia de Ciências,

Câmara de Manhuaçu se manifesta
contrária a transferência de Padre Júlio

A

Câmara de Vereadores
de Manhuaçu recebeu durante reunião
ordinária, na noite desta
quinta-feira, 01/06, uma carta protocolada pela moradora
Alta Dias Paes Ristori, solicitando ajuda do Legislativo
em relação à transferência de
paróquia do Padre Júlio Pessoa Franco que atualmente
reside na casa paroquial da
Matriz de São Lourenço e
será transferido para a paróquia do Bom Pastor.
Ao tomarem conhecimento
da situação, os parlamentares
se pronunciaram contrários à
transferência de Padre Júlio
e comentaram a importância
dele para o desenvolvimento
e progresso do município. Os
vereadores citaram que essa
medida, depois de avançada
idade, não se justifica e que
o ideal era que permanecesse
na comunidade que viveu por
mais de 50 anos. Além disto,
eles afirmaram que sabem da
boa acolhida no Bom Pastor,
no entanto, fazem coro aos
fieis que pedem que fique em
São Lourenço. A Câmara irá
encaminhar um documento
assinado por todos os vereadores que será entregue aos
responsáveis solicitando a
permanência do padre.

No vídeo no Facebook
(https://www.facebook.com/
camaramanhuacu), os vereadores comentam a importância do Padre Júlio para
Manhuaçu.
Leia na íntegra a carta
protocolada na Câmara:
“Manhuaçu, 01 de Junho
de 2017.
Aos Excelentíssimos. Senhores Vereadores da Câmara de Vereadores de Manhuaçu.
Nesses últimos dias de
maio, uma notícia inesperada tomou conta da cidade:
a transferência de Pe. Júlio
Pessoa Franco Para a Paróquia do Bom Pastor.
Momento de perplexidade.
Esta remoção constrange
não só paroquianos de São
Lourenço, como às demais
comunidades agregadas da
paróquia. Estamos sem entender as razões, os motivos
que provocaram esta ação
por parte do Superior da
Congregação dos Sacramentinos.
Assim vimos solicitar a
esta Casa, injunções e tomada de esclarecimentos, pois o
referido sacerdote é Cidadão
Honorário de Manhuaçu.
Sem medir esforços, sempre compenetrado na missão

que lhe foi reservada como
sacerdote nesta cidade, Pe.
Júlio foi além; por iniciativa
própria, colocou obras que
engrandeceram e enriqueceram a nossa Comunidade;
como a Rádio Manhuaçu,
o Jornal Tribuna do Leste,
a Loja Expansão Cultural,
uma Gráfica, sem que nos
esqueçamos dos prédios que
construiu.
Poderiam dizer Vossas
Excelências que, ele não está
saindo de Manhuaçu Concordamos. Estamos preocupados pela fragilidade que
lhe impõe a idade avançada,
sendo retirado da casa onde
passou a maior parte de sua

vida.
Pe. Júlio, veio para Manhuaçu aos 28 anos de idade.
Ele não se limitou ao seu
sacerdócio ministerial. Ele
desbravou toda a região
pertencente ao município,
com sol ou chuva, com fome
e sede, por certo, a cavalo,
andando por trilhas, pois, não
havia estradas, e sim, trilhas,
naquele tempo. Construiu
igrejas, capelas, congregou
comunidades que hoje são
Distritos e Municípios vizinhos desta Cidade.
Crendo ter colocado com
clareza a necessidade de
se apoiar, neste momento
uma pessoa, cuja vida foi

totalmente dedicada para
o bem do nosso Município
agradecemos desde já, todo
o empenho. Desta Casa no
sentido de reverter esta ação
uma vez que. não só o trabalho feito, mas também o
amor que ele tem pelo seu
"cantinho1, que foi conquistado com muito esforço e
trabalho, e agora, na velhice,
não pode ser retirado do seu
"habitat", como um homem
menosprezado pelos os seus
e também, nós cidadãos, se
ficarmos indiferentes.
Cabe a esta Casa, onde
Vossas Excelências zelam
pelo bem estar de cada um
que reside nesta idade, tomar

aos ombros a incumbência
de defender a permanência
do Pe. Júlio, onde sempre
ele esteve. Não é mais hora
de tira-lo de onde sempre
morou, praticamente, toda a
sua vida, e temos a certeza
que, no segredo, o seu coração está estraçalhado de dor
e angústia.
Na certeza e confiança da
sensibilidade dos homens
públicos que integram esta
Casa, rogamos o empenho
de Vossas Excelências no
auxilio e proteção do honorável filho desta terra, que
sempre lhe dedicou trabalho
e amor”.
Alta Dias Paes Ristori
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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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Estado convoca novos agentes socioeducativos e penitenciários

E

stes novos servidores
irão se juntar aos outros 4.794 nomeados
para a segurança, somando
5.688 novos agentes estaduais desde 2016. O Governo
de Minas Gerais divulgou, no
último sábado (27/5), nova
lista com 894 nomeados que
irão integrar o quadro de
servidores das Secretarias
de Estado de Segurança Pública (Sesp) e Administração
Prisional (Seap). Destes, 796
são para o cargo de Agente
Penitenciário, referente ao
edital 08/2013, e 98 para o
cargo de Agente Socioeducativo, edital 09/2013.

Os nomeados devem tomar
posse nas unidades socioeducativas e prisionais em até 30
dias e assumir os cargos em
municípios das 18 Regiões
Integradas de Segurança
Pública (RISPs), que contemplam todo o estado, e têm
sede nas seguintes cidades:
Belo Horizonte, Patos de Minas, Montes Claros, Curvelo,
Teófilo Otoni, Unaí, Contagem, Juiz de Fora, Uberaba,
Divinópolis, Uberlândia, Governador Valadares, Ipatinga,
Barbacena, Pouso Alegre,
Poços de Caldas, Vespasiano
e Lavras.
Estes novos servidores irão

se juntar aos outros 4.794
nomeados para a segurança,
somando 5.688 novos agentes do Estado desde 2016. A
lista com o nome dos convocados está disponível no
Diário Oficial. Data e horário
para a realização do exame
admissional serão divulgados no site da Secretaria de
Estado de Segurança Pública
(Sesp) e Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão
(Seplag).
Socioeducativo: Por mês,
o Estado tem nomeado cerca
100 agentes socioeducativos.
Desde o início dos trâmites
de chamada para a posse,

já foram nomeados mais de
70% dos aprovados no concurso da categoria. Foram
648 agentes socioeducativos
nomeados, do total de 888

candidatos aprovados.
Os novos empossados serão distribuídos entre as 36
unidades de Minas Gerais:
são 24 centros socioeducati-

vos, 11 casas de semiliberdade e um Centro Integrado de
Atendimento ao Adolescente
Autor de Ato Infracional
(CIA-BH).

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

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

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

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

GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835

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

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

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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Prefeita Cici Magalhães visita obras das unidades
de Saúde dos B. São Vicente e Santa Luzia

C

onstruídos com recursos próprios do
município, as obras
das unidades de ESF (Estratégia Saúde da Família) dos
Bairros Santa Luzia e São
Vicente somam juntas R$
1.387.360,17 e prosseguem
com o trabalho intenso dos
operários e da equipe de
engenharia. A Prefeita Cici
Magalhães realizou recente
visita às duas obras, acompanhada pela Secretária
M. de Saúde, Dra. Karina
Gama dos Santos; Vereador Paulo César Altino e
representante do Conselho
Municipal de Saúde, Milton
Filgueiras.

Atualmente, as unidades
de ESF dos Bairros Santa Luzia e São Vicente funcionam
em imóveis alugados, com
instalações adaptadas para
que os profissionais de Saúde
atendam aos moradores. Em
breve, a realidade será outra.
Planejadas para atender
com comodidade e segurança
à população, as unidades de
Saúde em construção disponibilizarão salas espaçosas,
corredores largos que possibilitam o fácil manuseio
de macas e outros equipamentos, instalações elétricas
e sanitárias personalizadas
para que os médicos e enfermeiros desempenhem um

bom trabalho, vão de elevador, área administrativa,
boa localização, e vários
cômodos distribuídos em três
andares – cada prédio.
Dom Corrêa: Outro local
que está sendo contemplado
com sede própria para o ESF
é o distrito de Dom Corrêa.
As obras foram iniciadas,
após a solenidade de lançamento oficial procedido
pela Prefeita Cici Magalhães,
juntamente com o Deputado
Federal Subtenente Gonzaga – que viabilizou recursos
para esta unidade junto ao
Governo Federal- e vereadores, lideranças e população.
As obras do ESF de Dom

Corrêa tem o valor de R$
400.748,00.
B. Nossa Senhora Aparecida e Ponte do Silva: Nos
próximos dias, a Secretaria
de Obras da Prefeitura de
Manhuaçu iniciará as obras
de reforma das unidades
de Saúde do Bairro Nossa Senhora Aparecida e do
Distrito de Ponte do Silva,
com melhorias na estrutura
física para a prestação de um
melhor atendimento na Saúde, com comodidade para a
população e os profissionais
que ali atuam.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

MUNÍCIPIO DE LAJINHA MINAS GERAIS
PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPO - CNPJ: 18.392.522/0001-41

O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 138/2017, na modalidade Inexigibilidade nº 010/2017, Credenciamento nº 005/2017,
para credenciar oficineiros, em atendiemnto a Secretaria de
Cultura e turismo. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às
17:00 horas do dia 04/07/2017, com abertura neste mesmo
dia e horário, na sala de reuniões própria, à Rua Dr. Sidney
Hubner França Camargo, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG. Os
interessados, poderão adquirir o edital e anexos, através do
e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede administrativa do
Munícipio de Lajinha/MG, Demais informações, no endereço
acima, 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 02 de junho
de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará
realizar Processo Administrativo Licitatório nº 139/2017,
na modalidade Pregão Presencial nº 070/2017, Sistema
de Registro de preço nº 009/2017, Registro de Preço para
prestação de serviço de lanternagem e pintura em atendimento à frota Municipal. O credenciamento e a entrega

dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO,
será até às 09:00 horas do dia 27/06/2017, com abertura
neste mesmo dia e horário, na sala de reuniões própria, na
Rua Dr. Sidney Hubner França Camargo, n° 69 “A”, Centro,
Lajinha – MG. Os interessados, poderão adquirir o edital
e anexos, através do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e
sede administrativa do Munícipio de Lajinha/MG, Demais
informações no endereço acima, 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 02 de maio de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo Administrativo Licitatório nº 140/2017, na
modalidade Pregão Presencial nº 071/2017, para aquisição
de brinquedoteca em atendimento a Secretaria Municipal
de Educação. O credenciamento e a entrega dos envelopes
contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às
13:00 horas do dia 27/06/2017, com abertura neste mesmo
dia e horário, na sala de reuniões própria, na Rua Dr. Sidney
Hubner França Camargo, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG. Os
interessados, poderão adquirir o edital e anexos, através do
e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede administrativa do

Munícipio de Lajinha/MG, Demais informações no endereço
acima, 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 07 de março de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará
realizar Processo Administrativo Licitatório nº 141/2017,
na modalidade Pregão Presencial nº 072/2017, Sistema
de Registro de preço nº 010/2017, Registro de Preço para
aquisição/fornecimento peças automotivas originais para
veículo pesados em atendimento a Secretaria Municipal
Transporte . O credenciamento e a entrega dos envelopes
contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às
09:00 horas do dia 28/06/2017, com abertura neste mesmo
dia e horário, na sala de reuniões própria, na Rua Dr. Sidney
Hubner França Camargo, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG.
Os interessados, poderão adquirir o edital e anexos, através
do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede administrativa do Munícipio de Lajinha/MG, Demais informações no
endereço acima, 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
02 de maio de 2017.

Rua: Dr. Sidney Hubner França Camargo 69 “A”, Centro – Lajinha-MG – CEP: 36.980-000 - Telefone: (33) 3344-2006 / (33) 3344- 2423 – e-mail: licitacao@lajinha.mg.gov.br
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MANHUAÇU – 11º BPM REALIZA MAIS DE CEM BLITZ
EDUCATIVAS DURANTE CAMPANHA MAIO AMARELO
O
mês de maio terminou
e com ele a campanha
mundial “Maio Amarelo”, realizada pela Organização
das Nações Unidades (ONU),
que definiu o período de 2011 a
2020 como a “Década de Ações
para a Segurança no Trânsito”.
A Polícia Militar, como instituição promotora da segurança
pública e proteção do cidadão,
através de suas Unidades Operacionais, em especial de trânsito
urbano e rodoviário, aderiu à
campanha e adotou medidas de
mobilização e sensibilização
comunitária para a prevenção

dos altos índices de acidentes
ocorridos nas vias urbanas e
rodovias em todo Estado de
Minas Gerais, que ceifam vidas
e deixam sequelas irreparáveis.
No 11º Batalhão, responsável
pelo policiamento de 24 cidades
incluindo Manhuaçu, onde está
instalada sua sede administrativa, foram desenvolvidas
ações de conscientização e de
mobilização social como blitz
educativas, palestras, distribuição de impressos, colocação
de faixas em locais de grande
circulação pessoas e veículos
e compartilhamento de dicas

MANHUMIRIM – PM
apreende crack e maconha
na casa de autor de tráfico.

U

m morador do bairro
Mangueira, envolvido
com o Tráfico de Drogas,
foi preso pela Polícia Militar no
dia 30/05.
Policiais militares estavam
patrulhando o bairro e ao passarem pela rua onde o autor reside
viram-no conversando com outro homem. Ao se aproximarem,
uma garota que estava no meio
da rua gritou alertando o autor
sobre a presença da PM.
O infrator correu para dentro
de casa e tentou jogar no vaso
sanitário 04 pedras de crack,
entretanto ele foi contido antes
de desfazer-se da droga.
Mais 11 pedras de crack e dois
pequenos tabletes de maconha
foram apreendidos pela PM na
casa do autor.
Ele foi preso pelos crimes
de Tráfico Ilícito de Drogas,
Associação para o Tráfico,
Corrupção de Menor para a

Prática de Crimes e Estupro de
Vulnerável, uma vez que mora
com uma adolescente.
A amásia do autor também foi
detida e conduzida à delegacia
por ato infracional análogo
ao crime de Tráfico Ilícito de
Drogas e Associação para o
Tráfico, também como vítima de
estupro de vulnerável e por ter
sido corrompida para a prática
de crimes.
O indivíduo que estava
conversando com o autor no
momento da abordagem foi
encaminhado à delegacia para
prestar esclarecimento, visto que
também pode estar envolvido
com o Tráfico de Drogas.
Um total de 15 pedras de crack foi apreendido, além dos dois
tabletes de maconha, um tablet
sem comprovação de origem
e aproximadamente 160 reais
em dinheiro trocado, típico de
comercialização de drogas.

de segurança nas redes sociais,
além de operações específicas
voltadas para a segurança no
trânsito.
Ao longo do último mês fo-

N

ram realizadas, pelo 11º BPM,
104 blitz educativas. Trinta e
nove palestras foram ministradas, principalmente em escolas,
pontuando a importância do

operações, sendo 85 inabilitados
autuados.
“Polícia Militar: 242 anos,
com você, por uma Minas Gerais mais segura”.

MATIPÓ – PM apreende arma de fogo e evita homicídio.

o Centro da cidade, no
dia 31/05, uma garrucha
e três munições de calibre 32 foram apreendidas pela
PM durante a abordagem a um
veículo, cujo condutor exercia
ilegalmente a profissão de taxista. A Polícia Militar recebeu
denúncia anônima informando
que 04 indivíduos haviam entrado em um veículo táxi e um
dos passageiros estava armado
com uma arma de fogo.
O veículo denunciado foi
abordado. Todos os ocupantes
foram identificados e submetidos à busca pessoal. Com um
cidadão de 18 anos os policiais
encontraram uma garrucha e três
munições calibre 32.
De acordo com os relatos dos

envolvidos, eles contrataram
o condutor do automóvel para
uma corrida até a zona rural
onde pretendiam localizar a
namorada de um dos indivíduos
e a garrucha seria usada caso
o pai da garota aparecesse,
pois segundo relatos ele havia
ameaçado um dos ocupantes do
veículo para saber onde a filha
dele estava. Sendo assim, a apreensão da arma de fogo evitou um
possível crime de homicídio.
O pai da adolescente foi encontrado e negou ter feito as
ameaças contra o adolescente
alegando que ele é que havia
sido ameaçado.
O proprietário do veículo
abordado pela PM afirmou
trabalhar como taxista, todavia

Homem com mandado de
prisão é detido pela Policia
Militar em Ibatiba

N

uso do cinto de segurança e do
capacete para o motociclista, os
perigos da embriaguez ao volante e do excesso de velocidade.
Ainda foram desencadeadas 322

a quinta-feira (01), Policiais Militares do 14º
Batalhão detiveram um
foragido da justiça, durante o
patrulhamento no Bairro São
Sebastião, em Ibatiba.
Os militares realizavam o
policiamento no Bairro São
Sebastião quando avistaram o
suspeito E.W.F.A., 29 anos, que

ao perceber a presença dos policiais apresentou atitude suspeita.
A equipe abordou o suspeito
e, durante consultas ao sistema, constatou que havia um
mandado de prisão em aberto
contra ele. O foragido foi preso
e encaminhado ao departamento
policial de Ibatiba para o registro da ocorrência.

PREGÃO 028/2017

PREGÃO 029/2017

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através de
sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no
091/2017, na modalidade Pregão nº 028/2017, 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 gêneros alimentícios,
material de limpeza, consumo e utensílios. Credenciamento e
abertura dos Licitantes: 20/06/2017 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
092/2017, na modalidade Pregão nº 029/2017, 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 material de expediente, escritório,
consumo em geral destinado a manutenção das atividades das
secretarias municipais. Credenciamento e abertura dos Licitantes:
21/06/2017 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

ele não possui autorização para
exercício da profissão, o que é
caracterizado como crime. Além
disso, uma touca ninja foi encontrada dentro do automóvel.
O condutor afirmou que o objeto

era dele.
Todos os envolvidos foram
detidos e conduzidos à delegacia
com a garrucha, as munições e a
touca apreendida. O carro foi recolhido ao pátio de apreensões.

Moto com restrição de furto é
recuperada em Iúna

N

a tarde desta quinta-feira
(01) policiais militares,
em Iúna, detiveram um
homem e recuperaram uma motocicleta com restrições de furto
e roubo. A ação dos policiais
ocorreu quando a equipe da Força
Tática recebeu denúncia anônima
que uma motocicleta Honda CG
fan cor preta, placa MRY 1274,
que teria sido roubada no dia
15/03/2017 no distrito de Perdi-

ção, estaria com o menor M.M.D.,
14 anos, na Córrego Terra Corrida, também município de Iúna.
Os Policiais deslocaram até a
residência do menor e localizaram a referida motocicleta, ao
consultarem o sistema do Detran
foi constatado que a motocicleta
estava com restrição de furto/
roubo. O menor foi apreendido
e encaminhado à sede do DPJ de
Venda Nova do Imigrante.

PREGÃO 031/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através de
sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no
094/2017, na modalidade Pregão nº 031/2017, 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 serviços de
consultoria ambiental. Credenciamento e abertura dos Licitantes:
22/06/2017 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

PREGÃO 030/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através de
sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no
093/2017, na modalidade Pregão nº 030/2017, 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 material de consumo odontológico.
Credenciamento e abertura dos Licitantes: 22/06/2017 ás 13hs30min
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
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Sonhos abalados
Um homem mau chegou no orfanato e disse em
voz alta:
-”Amanhã eu vou levar todo mundo para a Disney!”
Foi aquela algazarra, crianças começaram a chorar de emoção, outras se abraçaram e comemoraram
como se fosse um gol.
Aí o sujeito completou:
-”Mas só vai quem trouxer autorização dos pais.”

João Magalhães anuncia pagamento
de R$ 5.200.000 para obra do HCL

Vida depois da morte
O chefe pergunta para o empregado:
- Você acredita em vida depois da morte?
Empregado:
- É claro que não, chefe... Não existem provas
disso, pois nunca alguém voltou para provar que
está do outro lado!
O chefe:
- Pois é, mas você está muito enganado! Agora
essas provas existem, sim. Ontem, depois que você
saiu mais cedo para o funeral do seu tio, ele veio
aqui te procurar...

Coisa de família
- Minha mãe nunca gostou de nenhuma das minhas namoradas. Nenhuma era suficientemente boa
para mim. Uma era alta demais, outra era baixa demais, outra era muito gorda, outra era muito magra,
outra era burra demais, enfim sempre achava um defeito em todas elas. Finalmente achei a mulher ideal! A minha atual namorada se parece com a minha
mãe, fala como a minha mãe, anda como a minha
mãe, enfim é a cópia exata de minha mãe!
- Mas você não parece estar muito feliz. Qual é
o problema?
- Agora quem não gosta dela é meu pai!

sete erros

O

Pontaria
A vovó repreende o neto:
- Joãozinho, por que você atirou uma pedra na
cabeça do teu primo ?
- Ele me beliscou...
- Por que você não me chamou?
- Prá que ? A senhora não iria acertar...

SABEDORIA
Não viva somente do que faz sentido. Viva do
que te faz feliz.
------------------------------------Antes de emprestar dinheiro a alguém, verifique
de qual dos dois você gosta mais.
----------------------------------------A maioria das pessoas só começam a viver a vida
quando ela já está marcada para acabar.
-------------------------------------Confiança: anos para ganhar e segundos para
perder.
-------------------------------------------Quanto mais você suar no treino, menos irá sangrar na batalha.
----------------------------------------------------Antes de falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes
de criticar, conheça.
E antes de desistir, tente.

DICAS
Engrossar o caldo do feijão: se você
gosta do feijão com o caldo mais encorpado
mas não consegue esse efeito no cozimento,
retire da panela uma concha do feijão cozido e amasse os grãos. Depois, devolva a
pasta para a panela, mexa bem e deixe ferver por mais alguns minutos.
Evitar o ressecamento da carne assada:
antes de culpar o seu forno pelo ressecamento de um frango assado, preste atenção
ao tempero usado na carne! O vinagre e o
limão acrescentados antes da carne ir ao
forno podem deixá-la ressecada. Laranja e
abacaxi são boas substituições para esses
ingredientes.

CURIOSIDADES
ALEXANDRITA - A Alexandrita é uma
variedade gemológica do mineral denominado crisoberilo. O crisoberilo apresenta as seguintes variedades: crisoberilo olho-de-gato - recebe esse nome,
pois, quando sofre a reflexão da luz no
interior do cristal, apresenta um efeito
luminoso que lembra o olho de um gato.
A variedade mais apreciada é chamada de Alexandrita, essa pedra preciosa
foi encontrada pela primeira vez nos
Montes Urais, na Rússia, e, em honra
do Czar Alexandre II, recebeu o nome
Alexandrita. Sua principal característica
deve-se ao efeito óptico sobre o mine-

ral que, à luz do dia, assume coloração
verde ou azulada, exposta à luz incandescente, um matiz avermelhado. Em
outros minerais é raro o efeito e não é
tão belo como no crisoberilo.
Às vezes, a Alexandrita apresenta
valor de mercado muito maior que o
do diamante. O alto valor é devido a
sua raridade e a sua beleza. No Brasil, a Alexandrita é encontrada em
Malacacheta(MG) e na região de Colatina (ES); porém o grande achado aconteceu na localidade de Hematita, no município de Antônio Dias (MG), vizinho a
Nova Era.

deputado estadual
João Magalhães anunciou o grande presente
para o Hospital César Leite
durante a comemoração dos
90 anos de existência. O
Governo de Minas Gerais
depositou mais 2 milhões
e 860 mil reais para a obra
do novo prédio do HCL.
“Venho aqui para anunciar
que o Governador Fernando
Pimentel fez a liberação da
segunda parcela do nosso
convênio. R$ 2.860.000,00
foram depositados nesta sexta, totalizando 5,2 milhões
de reais. Podem ter certeza
de que vamos terminar esse
novo prédio. Se Deus quiser,
no mais tarde em 2019 vamos
entregar para Manhuaçu e
para nossa região um novo
espaço, com mais condições
para atender a toda a região”.
No final de abril, o Estado havia liberado a primeira parcela no valor de R$
2.340.00,00. João Magalhães,
no entanto, pontuou que há 20
anos, quando foi procurado
pela direção do Hospital,
iniciou uma parceria e nunca passou um ano sem que
recursos de suas emendas
chegassem ao HCL.
“Eu mesmo vou pouco ao
hospital, mas eu sei o que é o
sofrimento das pessoas. Não
tenho a chave do cofre, não
sou governador, presidente,
secretário de estado ou ministro para ordenar despesa,
mas aquilo que está ao nosso
alcance tento fazer com o
maior carinho. Meu sonho
é ver o anexo do hospital
concluído”, detalhou.
RECONHECIMENTO
O anúncio foi feito pelo de-

putado na cerimônia festiva
realizada em Manhuaçu.
A direção do hospital
prestou uma homenagem
especial com a entrega de
uma comenda que retrata
a primeira fachada, como
símbolo da gratidão ao Deputado Estadual João Magalhães.
O novo prédio do Hospital
César Leite foi erguido com
recursos próprios, mas está
paralisado há cinco anos na
estrutura de concreto armado. Somente agora, com o
empenho desses recursos
liberados pelo Governo de
Minas Gerais, por indicação
do deputado João Magalhães, serão retomadas as
obras.
No local, serão implantados novos serviços médicos
de alta complexidade e o
HCL terá capacidade de dobrar o atual número de 225
leitos.
HOSPITAL
REGIONAL
O HCL é um hospital filantrópico que presta serviços ao
SUS para uma população de
cerca de 400 mil habitantes
espalhados em 24 municípios
do território Caparaó. Em
2016, foram 13.786 internações – 70% desse total foram
pelo SUS, sem cobrança de
qualquer valor dos pacientes.
É o 25º hospital em todo o
estado no ranking de internações pelo SUS – atrás de
grandes unidades hospitalares
de Belo Horizonte e outras
grandes cidades mineiras.
58% dos pacientes são de
outros municípios e 42% são
de Manhuaçu.
Assessoria de Imprensa
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Maria Clara diz que só comeu no "Mais
Você" por educação
No domingo (4), Maria Clara Gueiros contou uma saia justa que passou
no programa "Mais Você", da Globo.
A atriz revelou que só experimentou o
testículo de boi oferecido por Ana Maria Braga por educação.
"Nossa Senhora! Comi os testículos
de boi porque sou educada. Eu soube
na hora. Mas antes de mastigar eu falei: 'Não quero, obrigada'. E ela disse:
'Mas é muito bom'. Eu pensei: 'Cacilda'", disse a artista durante o "Tamanho Família".
E continuou: "Eu sou uma pessoa
muito boa de garfo, só não gosto de
comida exótica".
A estratégia usada pela morena foi
totalmente contrária à adotada por Taís Araújo, que recusou um
prato de nhoque de abóbora, por dizer que não gosta do ingrediente
principal da receita.
Após o episódio com a esposa de Lázaro Ramos, a produção do
matinal agora checa com o convidado suas restrições alimentares e
informa sobre o cardápio do dia.

Paula Fernandes sobre namoro: "Está
sendo muito bom"
Paula Fernandes assumiu namoro
com o cantor lírico Thiago Arancam,
na última quinta-feira (1). Vivendo
uma nova fase, a cantora revelou que
está muito feliz. "Nós nos conhecemos
há um tempo, mas só recentemente
que nossos corações se encontraram.
Foi muito natural, sabe? Eu estava vivendo a minha vida, mas aconteceu. E
está sendo muito bom. Temos muitas
coisas em comum", contou a morena ao jornal "O Dia".
E continuou: "É muito bom partilhar a vida profissional também! Trocamos muita opinião sobre nossos trabalhos! Inclusive
acabei de gravar um lindo clipe essa semana em Paraty, no Rio de
Janeiro. Ele estava lá me apoiando".
Muito romântica, a bela confessou que recebeu um pedido oficial de namoro: "Claro que rolou! Foi muito especial".
Paula ainda admitiu qual a única regra de seu namoro. "Nos
cuidarmos. Cultivar o relacionamento. O dia a dia vamos administrando."

Eliana, grávida e internada há 20 dias, faz
desabafo na rede social: 'Desafio'
Grávida pela segunda vez, Eliana está
passando por momentos difíceis. Na tarde
de domingo (04), a apresentadora substituída por Patricia Abravanel em seu programa
na TV usou seu instagram para fazer um
desabafo. Ela contou que está internada há
20 dias e que escolheu cuidar de sua gestação. "Estou há 20 dias internada, mas hoje
será diferente pra mim.
Quase 30 anos de carreira e nunca parei
com minhas atividades. Que desafio imenso este de agora. Não é como nas férias
quando deixo meus programas gravados
com antecedência, trabalho em dobro pra
descansar depois. Ou na licença-maternidade, que a gente se afasta algum tempo, mas tem a vida imensamente preenchida de mil
tarefas e um amor que invade cada célula. Nada foi planejado".

Maisa Silva revela porque nunca
namorou: "Hora não chegou"
Aos 15 anos, Maisa Silva revelou
para Silvio Santos o grande motivo
de nunca ter namorado. A atriz foi
sincera e explicou que jamais se
apaixonou por outra pessoa
"Eu nunca senti esse amor por
ninguém e acho que a hora não chegou. Mas o dia que eu me apaixonar
e a outra pessoa quiser, eu vou namorar", disse a morena durante
a gravação do “Programa Silvio Santos”, que irá ao ar no próximo
domingo (4), no SBT. A jovem ainda destacou que possui outros
objetivos na vida: "Agora não é a hora certa para isso. Estou focada na minha carreira"

acesse: www.jm1.com.br

Nicole Bahls planeja festa de casamento
comIvete e Pe. Fábio de Melo
A ex-Panicat e musa
fitness Nicole Bahls está
preparando todos os detalhes de seu casamento com
o ator e modelo Marcelo
Bimbi, programado para
meados de dezembro deste
ano. E, ao que parece, ela
não pretende economizar
na realização deste sonho.
De acordo com informações do jornal “Extra”, o
evento será realizado no Copacabana Palace, que cobra em média
R$ 150 mil para alugar o espaço.
Na lista VIP, os convidados, além de curtir o casamento, vão
poder desfrutar do show de Ivete Sangalo – cujo cachê gira em
torno de R$ 450 mil.
Ainda segundo a publicação, Nicole quer muito que o Padre
Fábio de Melo dê a benção no casório, embora não seja certo a
presença dele.
Para completar, a ex-panicat quer adestrar sua cachorrinha de
estimação para que ela leve as alianças até o altar.
Nicole e Marcelo se conheceram após o término da oitava temporada de "A Fazenda", no fim de dezembro de 2015, edição em
que o acreano participou.

Renata Banhara comemora recuperação:
"Mais saudável"
Após ficar internada pela segunda
vez em menos de um mês, no Hospital Albert Einsten, em São Paulo,
Renata Banhara comemorou sua
recuperação nas redes sociais, no
domingo (4). Indicando que teve
alta, a loira agradeceu à equipe médica do local. "Segue a vida. Meu
agradecimento a todos do Hospital
Albert Einsten que por mim lutam:
médicos, enfermeiros, copa, higiene.
É tanto anjo da guarda que os nomes
e posições não cabem aqui! Voltarei melhor e mais saudável da
próxima vez", escreveu a bela.
E continuou: "Meus amigos do Instagram, estou sem palavras.
Deus com todo respeito se apoderou da tecnologia para unir crenças e pessoas que eu jamais conheceria! Conheci rostos e nomes
que dedicaram mensagens maravilhosas, li cada uma e perdão por
não conseguir responder, mas orei e pedi por cada um. Me ergui
inúmeras vezes com vocês! Sem dúvidas as redes sociais têm um
especial componente que não é só o alimentar a 'ostentação e o
fugaz'".
Vale lembrar que a famosa foi internada em estado grave no
começo de abril, depois de ser diagnosticada com uma infecção na
boca, que afetou também seu cérebro.
Após receber alta médica no dia 17 de maio, Renata precisou retornar ao hospital no dia 21 do mesmo mês, alegando fortes dores
na região da cabeça.

Ary Toledo deve
receber alta
Internado após passar por uma
operação para implantar placas
em suas pernas, Ary Toledo deixou o Hospital Alemão Oswaldo
Cruz, em São Paulo, na próxima
segunda-feira (5). Segundo o jornal
“Agora São Paulo”, o humorista
está se recuperando muito bem da cirurgia.
Aos 79 anos, o artista recebeu visita de Raul Gil e Fúlvio Stefanini no hospital, demostrando ânimo.
Ary pretende voltar aos palcos já no próximo mês, durante uma
apresentação em Campinas, interior de São Paulo.

Walter Casagrande está
namorando empresária
Parece que a fila andou
para Walter Casagrande.
O comentarista da Globo
assumiu o relacionamento com uma empresária de
São Paulo, na última sexta-feira (2). Segundo o jornal
“Agora São Paulo”, a escolhida pelo ex-jogador foi a
bela Isabela Johanssen.

11

Vale lembrar que Casagrande viveu um namoro breve com a
cantora Baby do Brasil. A artista colocou um ponto final no namoro em dezembro de 2016.
Na época, a intérprete da canção "Menino do Rio" usou sua
rede social para anunciar o término. "Nosso relacionamento foi
intenso, apaixonante e comovente, deixou muitas pessoas felizes e
mexeu com as bases do comportamento sexual de muitos homens
e mulheres. [...] Pela razão de constatarmos que nossos horários e
agendas são incompatíveis e não iriamos conseguir ter uma vida
de casal normal e ativa como seria o ideal para um relacionamento
sadio e feliz. Esses longos períodos em que o casal ficaria e estava
ficando sem se ver, em função de suas carreiras, traria fatalmente,
desarmonia, tristeza, e o desânimo".

Raia explica climão com Eriberto Leão no
"Show dos Famosos"
Após protagonizar uma saia-justa com Eriberto Leão, Claudia
Raia resolveu explicar melhor seu
posicionamento durante o "Show
dos Famosos", do "Domingão do
Faustão", de domingo (4). “Tudo
o que a gente faz aqui é com muito carinho e respeito, pois todos
são nossos colegas. O Eriberto é
um cara que eu adoro e respeito
muito. Justamente por isso e me
vi na liberdade de desafiá-lo. Nós
atores sempre estamos na nossa zona de conforto. É preciso estar
preparado para fazer qualquer tipo de personagem”, começou a
atriz.
E continuou: “O Eriberto é um ator que tende a cair nessa temperatura, talvez porque nunca tenha sido desafiado, ou porque nunca caiu um personagem na mão dele que ele possa mostrar todo seu
potencial. Eu acho que aqui é a chance de ousar, de errar e de se
desafiar. Por isso eu o desafiei com todo meu carinho”.
Faustão, por sua vez, perguntou para Raia se o galã havia entendido seu ‘conselho’. A artista respondeu: “É claro que ele entendeu. Ele é um homem muito inteligente. O público também
entendeu”.
Para quem não lembra, Claudia desafiou Eriberto a "fazer um
verdadeiro show na próxima apresentação", no dia 28 de maio.
Leão aceitou a 'dica', mas disparou: "Com todo o respeito. Quando
eu aceitei [participar do quadro], aceitei o desafio para homenagear os artistas que tocam o meu coração".
Nesta sexta edição do quadro, Nelson Freitas garantiu a primeira
colocação, com 28,9 pontos, seguido por Emanuelle Araújo, com
28,8, e Luiza Possi, com 28,6. Enzo Romani ficou em último lugar
na classificação, com 28,3 pontos.

Andréa Nóbrega está namorando ex de
Luiza Brunet, diz jornal
Ex-esposa de Carlos Alberto de Nóbrega,
Andréa Nóbrega pode estar com um novo
amor. O escolhido da socialite, inclusive, já
teria namorado uma outra famosa.
Segundo o jornal "O Dia", a atriz engatou um romance com o empresário Armando
Fernandez, ex-marido de Luiza Brunet e pai
de seus dois filhos: Yasmin e Antônio.
Em tempo: Carlos Alberto e Andréa foram
casados por mais de 20 anos, entre idas e
vindas. No fim do ano passado, a loira revelou que perdeu chances
por causa do divórcio.
"Quando eu me separei, foi quando saí da ‘Praça’, e eu tinha que
surgir em alguma coisa. Eu bati de porta em porta, e ninguém me
ajudava por causa do Carlos", contou a Gugu Liberato.

'Roupão' de Renata
Vasconcellos no "JN" vira
piada na web
Na última quarta-feira (31), Renata Vasconcellos apareceu com uma roupa para lá
de diferente durante uma chamada do "Jornal
Nacional", da TV Globo, e acabou causando
o maior burburinho nas redes sociais. Isso porque os internautas
afirmaram que a âncora estava de roupão na bancada do noticiário.
"A Renata Vasconcellos vai apresentar o jornal de hoje com o seu
hobby. São tantos acontecimentos que ela não teve tempo de trocar
de roupa", disse um usuário do Twitter. "Renata Vasconcellos saiu
do banho, esqueceu de tirar o roupão e foi direto apresentar o 'JN'",
comentou outra telespectadora. Já uma terceira postou: "Acho que
ela está precisando de folga".
Após viralizar na internet, a jornalista apareceu com outro figurino em frente às câmeras. Durante o intervalo de "Rock Story"
- trama das 19h da emissora carioca -, a profissional antecipou as
manchetes do telejornal com uma blusa lilás de tricô.
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Atlantica Coffee leva produtores de
café de Minas Gerais para a Colômbia

Vencedores do XIII Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais, promovido pela Emater-MG, em parceria com a
empresa do grupo Montesanto Tavares, visitaram o tradicional país da América Central, produtor de cafés especiais

A

Atlantica Coffee patrocinou uma viagem à
Colômbia para quatro
ganhadores do XIII Concurso de
Qualidade dos Cafés de Minas
Gerais, promovido pela Emater-MG, em parceria com a empresa
do grupo Montesanto Tavares,
um dos maiores exportadores de
café do Brasil. Foram premiados
os produtores com maior pontuação no concurso, de acordo
com as normas da Associação
Americana de Cafés Especiais
(SCAA). O primeiro lugar da
categoria Natural, Celso Antônio
de Oliveira de Manhuaçu (MG),
e o vencedor da categoria Cereja Descascado, Ruggero Pisa
Simonini Spadas, da CBI Agropecuária Ltda, município Minas
Novas (MG) puderam vivenciar
a experiência no país vizinho.
“Não tem dinheiro que pague
o conhecimento que recebi nessa
viagem. Foi uma oportunidade
única que levarei para o resto da
minha vida. Eu nunca imaginei
que teria uma oportunidade
como essa. Nunca pensei que
viajaria para tão longe. Vai ser
um estímulo para a minha vida
e a dos meus filhos, para eles
continuarem fazendo um café de
qualidade”, emociona-se Celso
Antônio de Oliveira, ao falar da
viagem. Celso trabalha com café
desde criança, herança do pai e
do avô e, desde 2009, dedica-se
a cafés especiais.
Realizada de 21 a 26 de maio,
a viagem teve o objetivo de
compartilhar as práticas cafeeiras
desenvolvidas no país da América Central, produtor de cafés
especiais, além de permitir a
troca de informações e de conhe-

O

Foto da visita deles às cafeterias, pois é onde se encerra o ciclo
do produto, no paladar do consumidor.

Da esquerda para direita: Valdecir, técnico da Emater
(convidado), Celso Antônio de Oliveira, Ruggero Pisa Simonini Spadas e Thiago Franco.

cimento da cultura colombiana.
Os ganhadores conheceram
Bogotá, capital da Colômbia, e
seguiram para Nariño, em Pasto, onde visitaram a Fazenda El
Obraje e a Cooperativa de Cafés
Especiais de Nariño. Os cafés
especiais são novidade na região.
No passado, o plantio de drogas,
como a folha de coca e papoulas,
fez com que fosse perigoso viver
em comunidades rurais. Agora,
as comunidades agrícolas estão
investindo na cafeicultura sustentável, pensando no futuro.
Os ganhadores também visitaram a Fazenda Paraíso, a Reserva
Indígena Aponte e a Laguna de
la Poncha. A comunidade de
Aponte é uma aldeia de índios
do grupo Inga, com raízes Incas.
Eles cultivam café especial dando atenção para lavagem e secagem. Os tipos mais detalhados

do processamento são atividades
novas para eles. Com a Companhia Exportadora La Meseta e
a contribuição da Ally Coffee,
outra empresa do grupo Montesanto Tavares, a comunidade
constrói terreiros suspensos para
secagem do café. Eles também
estão experimentando o processo
de Honey, com os semi lavado,
mas sem água (retiram a polpa e
deixam a mucilagem). Por fim,
encerraram as visitas saboreando
o produto final, nas tradicionais
cafeterias colombianas.
De acordo com o coordenador
de Sustentabilidade do grupo
Montesanto Tavares, Thiago
Franco, responsável por processos de certificações de cafés
na holding, a viagem superou
as expectativas. “Os visitantes
puderam aprender as práticas
de cultivo do país e deixar o que

Link com fotos e vídeos da viagem: https://www.dropbox.com/sh/tuu5o3euednv5xo/
AAAyZwYgYCy8Pzn1JwInoi1Ia?dl=0
Site Atlantica Coffee: www.atlanticacoffee.com
Link página no Facebook: www.facebook.com/atlanticacoffee

amento básico. Essas iniciativas
são custeadas com os recursos
arrecadados com a cobrança pelo
uso da água no Rio Doce e na
porção mineira da Bacia do Rio
Doce. A expectativa é de que,
ainda em 2017, o Espírito Santo
efetive, em algumas partes do
Estado, a cobrança pelo uso dos
recursos hídricos.
Saneamento é qualidade de
vida: Mais de R$ 20 milhões
foram investidos pelos Comitês
na elaboração de 156 Planos Municipais de Saneamento Básico
(PMSBs) de cidades da bacia que
não possuíam o documento e nem
verba para sua execução. Outros
nove municípios se encontram em
fase de elaboração do plano, que,
depois de concluídos e referendados pelas comunidades, serão
levados à votação nas câmaras
municipais e, se aprovados, se
tornarão lei. Investiram na elaboração dos PMSBs, através do

Programa de Universalização do
Saneamento, os Comitês das bacias dos rios Piranga, Piracicaba,
Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga,
Manhuaçu, Guandu e Pontões e
Lagoas do Rio Doce.
Para garantir que a população
não fique sem água em períodos
de estiagem, o CBH-Piranga
aportou quase R$ 1 milhão na
contratação de empresas especializadas na elaboração de
projetos de ampliação da Estação
de Tratamento de Água (ETA) já
existente em Viçosa e de implantação de uma nova ETA.
Já o CBH-Piracicaba investiu
R$ 1,4 milhão no Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas
(Prodes), que paga pelos resultados alcançados, ou seja, pelo
esgoto efetivamente tratado. A
concessão desse estímulo financeiro, na forma de pagamento
pelo esgoto tratado, será efetivada após o término da construção

e inicio da operação da Estação
de Tratamento de Esgoto (ETE)
que atenderá aos municípios de
Coronel Fabriciano e Timóteo e,
consequentemente, solucionará
parte de um dos principais problemas da bacia: o lançamento
de esgoto sem tratamento nos
cursos d’água.
Nascentes recuperadas:
água em abundância: Por entender que as nascentes são
essenciais para a qualidade e
disponibilidade de água e decisivas na diminuição do impacto da
estiagem nos cursos d’água, serão investidos recursos em ações
de cercamento de olhos d’água,
revegetação de áreas de recarga
e elaboração de documentos
como o Cadastro Ambiental
Rural (CAR).
No Espírito Santo, em um
arranjo institucional com o Governo do Estado e a empresa
TNC, os CBHs dos rios Guandu,

sabem. Foi gratificante promover
esse intercâmbio entre Minas
Gerais e este país que possui 34
estados, sendo que 15 possuem
plantios de café. Todas as terras
de café na Colômbia estão nas
montanhas dos Andes e as maiores fazendas estão localizadas em
lugares muito íngremes”, afirma
Franco.
Como apoiadora e patrocinadora do XIII Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais,
realizado em dezembro de 2016,
a Atlantica Coffee comprou os
lotes campeões das categorias

Natural e Cereja descascado
ou desmucilado por um preço
especial de USD 800,00 a saca
de 60 kg, sendo que cada lote
tem 10 sacas, além de comprar
os cafés dos finalistas com notas
de 84 pontos e acima, de acordo
com as normas da SCAA e que
atenderam o padrão de qualidade
exigido pela empresa. Os três
primeiros colocados de cada uma
das regiões cafeeiras receberam
uma premiação em dinheiro.
Ao todo, foram R$ 36 mil distribuídos entre os três melhores
posicionados de cada região. Os

24 vencedores do concurso receberam, ainda, um troféu feito de
mogno africano, proveniente das
florestas plantadas pelo grupo
Montesanto Tavares.
A Atlantica Coffee é uma
empresa 100% brasileira, comprometida em levar o café e os
produtores do Brasil ao patamar
mais alto no mercado mundial.
A empresa acredita que o Brasil reúne condições de ser um
importante produtor de cafés
superiores e especiais ocupando
lugar de destaque no cenário
mundial.

Visita à Fazenda El Obraje, foto com o produtor Pablo Guerrero (ao centro)

Informações multimídia:

Dia Mundial do Meio Ambiente:
cuidando das águas, em prol do equilíbrio

s Comitês de Bacia Hidrográfica do Rio Doce
comemoram o Dia Mundial do Meio Ambiente cientes
da necessidade de aliar o cuidado
com as águas a ações que reflitam em melhorias da qualidade
ambiental de maneira ampla, a
fim de promover o equilíbrio
entre a recuperação da natureza,
a promoção da qualidade de vida
e o desenvolvimento social e
econômico.
Frente às fragilidades dos
territórios nos quais atuam, os
CBHs investirão mais de R$ 170
milhões, até 2020, em ações que
visam ampliar a disponibilidade
hídrica, promover o saneamento
rural, combater a geração de sedimentos e estimular a educação
ambiental, entre outras. Já estão
em andamento atividades de incentivo ao uso racional de água
na agricultura, recuperação de
nascentes e promoção do sane-

Santa Maria do Doce e Pontões
e Lagoas do Rio Doce, por meio
do Programa de Recomposição
de APPs e Nascentes, trabalham
para a adequação ambiental de
600 propriedades rurais, que
serão contempladas com a elaboração do CAR e de projetos de
plantio de espécies florestais para
fins de conservação e/ou adoção
de práticas rurais sustentáveis,
em um total investido de mais de
R$ 900 mil. Já em Minas Gerais,
no alto Rio Doce, o CBH-Santo
Antônio está cadastrando participantes e georreferenciando
760 nascentes a serem cercadas,
nos municípios de Dom Joaquim,
Dores de Guanhães, Ferros,
Itambé do Mato Dentro, Morro
do Pilar, Santo Antônio do Rio
Abaixo e Senhora do Porto.
Também no Estado, na cidade
de Santa Bárbara do Leste, o
CBH-Caratinga investiu no cercamento de nascentes e plantio

de mudas, com foco na melhoria
da qualidade e aumento da quantidade de água nos cursos d’água
da bacia.
Integrando ações em prol
do meio ambiente: A fim de
potencializar os resultados dos
programas ambientais desenvolvidos pelos Comitês que
compõem a Bacia Hidrográfica
do Rio Doce, serão implantadas,
de forma integrada, ações com
foco no aumento da disponibilidade hídrica, da promoção do
saneamento rural e no controle
da geração de sedimentos, aliadas a atividades de educação
ambiental. Os Comitês de Bacia
dos rios Piranga, Piracicaba e
Santo Antônio já estão em fase
de contratação de empresas que
farão o diagnóstico e projetos das
ações integradas – investimento
que pode chegar a R$ 100 milhões, em 2020, em toda a Bacia
do Rio Doce.

