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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Últimas homenagens ao cabo Marcos
assassinado em Santa Margarida

Distribuição gratuita

Preso o quarto assaltante
envolvido nas mortes de PM e de
vigilante em Santa Margarida

PÁGs. 06 e 07

9ª Copa Cristã em Manhuaçu

PÁG. 04
Copa Cristã - 1ª Colocada CEIFA - 2ª Colocada GLÓRIA

PÁG. 05

Deputado João Magalhães
indica mais R$ 761 mil
para Manhuaçu

PÁG. 10
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EDITORIAL

A

Foro dos privilegiados

discussão em torno dos privilégios concedidos a uma ínfima
parcela da sociedade ainda está longe de acabar. O que causa
preocupação é o resultado prático desses debates, considerando que cada um quer garantir a farinha primeiro para o seu pirão.
Todavia, os debates a respeito do assunto se fortalecem na medida
em que a Câmara dos Deputados analisa a possibilidade ou não de
autorizar a investigação contra um presidente da República. Além
disso, após a decisão do Senado de aprovar a lei que extingue o foro
privilegiado, no mesmo dia o Supremo Tribunal Federal começou
a debater a questão. Em apenas algumas horas, quatro ministros já
haviam se manifestado a favor da restrição do foro privilegiado.
Embora o assunto esteja atualmente sob vistas no Supremo, na memória da sociedade ele continua vivo, uma vez que as benesses não
são estendidas para o restante da sociedade.
Na realidade, o foro privilegiado é um direito adquirido por algumas autoridades públicas, de acordo
com o ordenamento jurídico brasileiro,
Fale com a redação
contato@jm1.com.br garantindo que possam ter um julgamento especial e particular quando são
(33)3331-8409
alvos de processos penais. Ele é atribuído aos indivíduos que ocupam cargos
de alta responsabilidade pública, como presidente da República,
vice-presidente, procurador-geral da República, ministros e membros
do Congresso Nacional.
De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, a investigação e o julgamento das infrações penais das autoridades com foro
privilegiado passa a ser competência do Supremo Tribunal Federal
– STF. Normalmente, entre os indivíduos sem foro privilegiado,
as ações penais costumam tramitar em primeira instância. Além
disso, segundo alguns entendimentos de especialistas jurídicos, o
foro privilegiado representa uma afronta diretamente o artigo 5º da
Carta Magna que considera que todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
Entretanto, para por fim ao foro privilegiado no Brasil, é necessário
por o dedo em uma ferida aberta com o advento da proclamação da
República em 1889. Na época, a Constituição de 1891, no artigo 57,
§ 2º, instituiu o foro privilegiado, dando competência ao Senado para
julgar os membros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade e, ao Supremo Tribunal Federal, para julgar os juízes
federais e o presidente da República e os ministros de Estado nos
crimes comuns e de responsabilidade. Levantamentos indicam que
existem aproximadamente 36 mil pessoas com foro privilegiado no
Brasil. O número é considerado exagerado para os padrões mundiais,
segundo alguns especialistas jurídicos. O fim do foro privilegiado é
garantido quando a pessoa sob determinada acusação penal deixa de
assumir o cargo público que lhe garantia este privilégio. Tramitam no
Supremo mais de 500 processos (435 inquéritos e 101 ações penais)
contra agentes políticos.
No passado, o número de autoridades que gozavam do direito ao
foro privilegiado era pequeno. No início da década de setenta havia
33 Desembargadores no Tribunal de Justiça de São Paulo, enquanto
hoje são 360. Calcula-se que, ao todo, o número de magistrados
de segunda instância, incluindo todas as Justiças, já se aproxima
de 1.300. Por outro lado, até 1988 os prefeitos respondiam ações
penais na primeira instância e, depois da Constituição, no Tribunal
de Justiça. No âmbito do Ministério Público, para falar apenas do
Federal, o número que era irrisório nos anos oitenta, atingiu agora
centenas. Dessa forma, todas estas autoridades e mais outras tantas,
considerando que só juízes são cerca de 13.000, têm foro privilegiado. Um país que pretende colocar-se entre as principais nações
do planeta não pode arrastar a pecha da corrupção ou da ineficiência
no seu combate.
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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
miragem de presidente ou continuar com um cadáver,
Abraço de afogados uma
apenas para dizer que existe um corpo, quando a alma já

N

o Brasil de hoje, a bagunça, o desrespeito praticado
pelos seus governantes, a inércia do Estado, a política rasteira maior, muito mais, do que sempre foi; a
Justiça mais perdida do que os próprios políticos larápios
ou apenas incompetentes e coniventes, deixam o cidadão
com dificuldade de dar um nome, um título a um texto que
pretende escrever sobre essa baderna geral em que se tornou
a política nacional.
Tem-se atualmente um governo federal com apoio popular
abaixo do ralo. Repleto de denúncias com gravações de
voz, e nem isso é suficiente para uma tomada de decisão do
principal partido que o apoia. Tudo por medo de em pouco
tempo seus caciques estarem na mesma condição do atual
presidente. Possivelmente, falaram coisas similares ao que
o presidente da República falou e a dúvida é se foram gravadas e se alguém teria interesse em divulgar o que disseram.
Gravações e imagens de malas de milhões de reais em
dinheiro vivo voando nas mãos de suas “excelências representantes” do povo. As denúncias são feitas e o Poder
Judiciário se mostrando muito preocupado em “não gerar
instabilidade” no país, como se punir corruptos fosse anormal;
e não a corrupção generalizada. Chega-se ao argumento
de que “não se cassa um presidente da República” a todo
o momento. Ora, depende de qual é o mal maior. Se cassar

foi para o merecido lugar.
Nem isso deveria ser discutido, pois o julgamento político-jurídico é mais uma invencionice genuinamente brasileira,
especialmente explicado com muito glamour pelos especialistas políticos.
Daí em diante, a preocupação maior dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário seria “salvar” o futuro das
próximas gerações com as reformas “inadiáveis e necessárias”. Tomando por base o voo das malas ou os empréstimos
milionários dá para se imaginar que futuro terão nossos
jovens e futuros políticos.
Se o Poder Judiciário continuar atuando como vem fazendo
nos últimos dias, aqueles jovens que optarem pela carreira
política podem seguir o comportamento dos políticos atuais
e trapacear tranquilamente. Serão absolvidos com decisões
semelhantes à da chapa Dilma-Temer. Afinal, em qualquer
tempo não se cassará um presidente da República a todo
instante, faça ele o que fizer. Pouco importa o “oceano de
provas” sobre os atos praticados e não servem gravações de
visitantes sigilosos nas madrugadas no Planalto. As investigações poderão ser autorizadas, mas as provas conseguidas
não poderão ser utilizadas. As instâncias superiores da
Justiça brasileira precisam encontrar um rumo.
Pedro Cardoso da Costa – Interlagos/SP
Bacharel em direito
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Políticos condenados insistem
que são inocentes
Tem muita gente que não entendem, e até perguntam como
é que vamos mudar o país, pois existem pessoas que acham
que corruptos só os políticos do outro partido. Estes políticos
usam todos os meios para convencer líderes de denominações
evangélicas, católica e outras.
Agora estamos vendo grandes líderes sendo condenados,
precisamos acreditar na justiça, embora sabemos que tem
muitos juristas e até ministros do STF que deixam muito a
desejar. É como dizem o povo, cadeia só para os pobres, e o
pior existem algumas instituições aí dizendo até em colocar
fogo em creches asilos, para defenderem seus líderes.
Coitado do pobre é preso até sem culpa, mas os poderosos são condenados por poucos magistrados e absolvidos
por muitos, é por isso que o Brasil só será limpo com uma
verdadeira justiça aquela que colocará todos na cadeia independente de seus partidos.
Infelizmente a podridão está nos três poderes, cadê o
SUPREMO? Há se meus país tivessem uma justiça um pouquinho mais justa, com certeza o Brasil seria outro.
A justiça do STF é a pior de todo o país, mas como acreditar
em uma justiça que deve obrigação aos que estão sendo denunciados. Um exemplo você acha que este último ministro
nomeado por Temer votará contra ele?

enganado. Não entendo essa mesma justiça que prendem
primeiro o pobre, para depois julgar, já os ricos, famosos
e poderosos políticos são condenados e não são presos, e
não é só os brasileiros que não entendem isso, a imprensa
internacional não consegue entender o Brasil. Como pode
um ex-Presidente ser ineditamente condenado por corrupção,
porém não ser preso? Pois é... Além de recorrer em liberdade
da pena a nove anos e meio de cadeia, Lula ainda pode e
deve ser candidato na eventual eleição indireta, se Michel
Temer terminar definitivamente afastado da Presidência da
República.

Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF4).

Prefeito de Arcos cai dentro de túmulo
A Polícia Militar de Arcos foi chamada para registrar uma
ocorrência no mínimo inusitada: o prefeito caiu dentro de uma
das sepulturas do cemitério. Denílson Teixeira, segundo nota
da Prefeitura, visitou o Cemitério para buscar melhorias e,
ao caminhar sobre as sepulturas, uma das tampas se quebrou
e o prefeito caiu sobre uma pessoa que havia sido sepultada
há cerca de sete anos. Ele determinou a interdição no local
para que o caso não ocorra novamente com nenhum outro
morador e solicitou com urgência que todas as placas de
concreto sejam trocadas e que as novas sejam feitas conforme
todas as exigências de segurança. (Portal Arcos)

Projeto regulamenta
meia-entrada estudantil
Na última sessão parlamentar do primeiro semestre, realizada na última terça-feira, 11, os vereadores aprovaram o
projeto de lei que estabelece o benefício de meia-entrada aos
estudantes em estabelecimentos públicos e privados de Betim.
A reivindicação antiga da juventude local foi aprovada em
primeira discussão. O projeto é de autoria de Tiago Santana
(PCdoB). Segundo o vereador, apesar de a meia-entrada ser
aplicada em vários estabelecimentos, agora, com a medida, o
município está regulamentando essa situação, se adequando
à legislação federal. (O Tempo - Betim)

Juiz-foranos realizam missão no Haiti
Um grupo de seis pessoas da Arquidiocese de Juiz de Fora,
incluindo o arcebispo metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, embarcaram para o Haiti. A viagem ao país mais pobre
das Américas terá o objetivo de estudar a possibilidade da
criação de uma base missionária no local. A ideia da missão
surgiu após a diocese ter ajudado os haitianos com mantimentos e outras doações ano passado, quando o país sofreu
com um furacão. Os missionários vão ficar hospedados na
comunidade na qual os freis residem. (Diário Regional - Juíz
de Fora)

Infelizmente o Brasil
está fora dos trilhos

Se correr o bicho pega,
se parar o bicho come. A
nossa política está assim:
se Temer cair, Lula pode
virar presidente novamente.
Quem disser que no Brasil
todos são iguais perante a
lei, estará redondamente

Das 40 condenações proferidas pelo juiz Sergio Moro e já
julgadas em segunda instância, apenas cinco foram revertidas
no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Em 15
casos, as penas foram aumentadas em 116 anos de prisão. Na
média, as apelações foram julgadas um ano e quatro meses
após a decisão original. Se esse prazo for repetido na ação
contra o ex-presidente, ele poderá concorrer à Presidência
mais uma vez em outubro de 2018.

Prefeitura Municipal de
São João do Manhuaçu

Emancipado em 1992, a cidade de São João do Manhuaçu
está localizada em uma região abençoada por Deus com
suas belezas naturais, paisagens deslumbrantes montanhas
encantadoras e um povo acolhedor. Sua economia é baseada
na agricultura; café, arroz e milho, e na agropecuária; Gados
leiteiros e de corte (em pequena quantidade) e suinicultura.
Com um clima do tipo tropical com chuvas durante o verão
e temperatura média anual em torno de 21 °C, o centro da
cidade de São João do Manhuaçu está a 870 metros de altitude, sendo que o ponto mais alto é de 1.730 metros acima do
nível do mar. Uma pequena cidade com um grande potencial
onde seu povo tem orgulho de ser chamado de são joanense.
Confira alguns dados do município:
Aniversário:.......................................................27 de Abril
Emancipação: ................. 27 de abril de 1992 / Lei 10704
Gentílico: ..................................................... são joanense
Unidade federativa:....................................... Minas Gerais
Mesorregião: ............................Zona da Mata IBGE/2008
Microrregião:................................. Manhuaçu IBGE/2008
Municípios limítrofes:.Divino, Luisburgo, Santa Margarida,
Manhuaçu, Orizânia,Matipó
Distância até a capital:........................................... 300 km
Área: .............................................................. 142,510 km²
População:.......10 245 hab. Censo IBGE/2010, estimativa
2016 - 11.262
Densidade: ................................................. 71,89 hab./km²
Clima: ................................................ Tropical de Altitude

Projeto de Lei:
Zona Rural
Projeto muda o Estatuto do
Desarmamento para permitir
a posse de armas para moradores do campo com mais
de 21 anos de idade, com o
objetivo de permitir que se
defendam de criminosos e
de ataques de animais.

Prefeita Cici reúne-se com moradores
do B. Petrina

A Prefeita Cici Magalhães e membros do secretariado
municipal reuniram-se com moradores do B. Petrina, em
encontro organizado pela associação comunitária do bairro,
na noite desta terça-feira, 11. Na oportunidade, a diretoria
da entidade apresentou reivindicações de obras e serviços,
especialmente relacionadas à reforma da escola e da quadra
que atendem as famílias que ali residem, além do pedido
de instalação de academia ao ar livre. Também participou
da reunião, representando a Câmara Municipal, o Vereador
Giovanni Mageste (Professor Giovanni).
Logo na abertura, a diretoria da ASMOPE (Associação de
Moradores do Bairro Petrina), representada pela Presidente
Maria das Graças Ferreira, e o Vice-presidente Paulo José
Vieira, convidou a Prefeita Cici Magalhães e os secretários
para integrarem a Mesa Diretora da reunião. Presentes os
Secretários Jânio Garcia Mendes (Esportes), Gena Clara
(Cultura e Turismo), João Amâncio (Obras), Luizaura Januário (Educação), Karina Gama dos Santos Sales (Saúde),
Giuzaina Gregório (Trabalho e Desenvolvimento Social)
e Claudinei Lopes (Fazenda), além da Chefe de Gabinete,
Sandra Cerqueira.
Foi um momento muito positivo, em que moradores conversaram diretamente com os representantes do Executivo
Municipal, esclarecendo dúvidas, além de informar sobre
situações do cotidiano e solicitar obras e serviços como o
desentupimento de bueiros em algumas ruas – decorrente
do surgimento de novos loteamentos no bairro -, colocação
de placa de sinalização em rua com convergência perigosa,
providências para com os cavalos e capivaras, instalação
de escada para facilitar a manutenção no telhado da escola
e substituição do portão da quadra, entre outras melhorias.
No decorrer do encontro, também foram mencionadas as
obras e serviços executados no bairro pela Prefeitura e o
atendimento que será dado às reivindicações apresentadas
neste encontro.
Quanto à reforma da escola, os moradores se prontificaram
a organizar mutirão para a colocação das novas portas e janelas da escola, agilizando os procedimentos de reforma. A
Secretária de Educação Luizaura Januário pontuou que logo
no início da nova Administração Municipal, no começo deste
ano, foi atendida a reivindicação para a colocação de portão
na instituição de ensino.
Além de pontuar sobre o empenho para a reforma do posto
de Saúde do B. Petrina e as capacitações que são oferecidas
à equipe profissional que ali atua, a Secretária de Saúde,
Karina Gama dos Santos Sales, mencionou conquistas já
consolidadas como a maior permanência diária dos médicos nos postos de Saúde, os esforços da Prefeitura em
construir novos ESFs e o investimento que a Administração
Municipal realiza repassando mais de 20% para a Saúde
mensalmente, além da aquisição de novos equipamentos
por parte da Prefeitura que serão entregues em breve, entre
outros avanços.
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"Acho que exagerei”.
Sérgio Cabral Filho, ex-governador do Rio de Janeiro, a seus colegas de prisão em Bangu.
Cabral tornou-se réu pela quarta vez — agora, acusado de 184 crimes de lavagem de dinheiro

DILMA GASTOU MAIS QUE
TEMER NO TOMA LÁ, DÁ CÁ
O presidente Michel Temer se utilizou da mesma estratégia
da antecessora: Dilma pagou R$ 3,2 bilhões em emendas
parlamentares individuais às vésperas da votação do processo de impeachment, em abril e maio de 2016. Uma portaria do período antecipou o pagamento de R$ 1,8 bilhão
àqueles que a julgariam uma semana depois. Em maio,
com o impeachment no Senado, Dilma liberou mais R$ 1,4
bilhão.
FALTA MUITO
O Orçamento prevê distribuição de R$96,6 bilhões em
emendas em 2017; R$87,5 bilhões para bancadas e R$9,1
bilhões em individuais.
COFRE FECHADO
O governo Temer liberou, até julho, cerca de R$
1,8 bilhão de um total de R$ 6,3 bilhões previstos
no orçamento para as emendas individuais.
SAÚDE É O DESTINO
Mais de 61% (R$ 1,1 bilhão) do valor liberado pelo governo
Temer em emendas foi para o Fundo Nacional de Saúde,
não para parlamentares.
OS DIAS ERAM ASSIM
“No desespero, tentam qualificar a aglutinação como compra de votos”, justificou o então líder do governo, Humberto Costa (PT), em 2016.
AO ‘LANÇAR CANDIDATURA’,
LULA PODE SER PROCESSADO
Após “oficializar” sua candidatura a presidente em 2018,
cercado por correligionários no diretório do PT, Lula, o ex-presidente condenado por corrupção, pode ser alvo de
outra ação: por campanha eleitoral antecipada. A legislação diz que atos e ações cujo objetivo sejam “induzir que
determinado candidato é o mais apto a determinado cargo
eletivo” é considerada propaganda antecipada. Campanhas só podem ser feitas a partir de 5 de julho do ano
eleitoral.
EXPLÍCITO
Lula disse: “vou reivindicar agora do PT o direito de me colocar como postulante a candidato”. E admitiu: “pode saber
que estou no jogo”.
PROPAGANDA ANTECIPADA
“A propaganda eleitoral busca votos a candidatos; está direcionada a influenciar o eleitorado”, explica a Escola Judiciária Eleitoral, do TSE.
PUNIÇÃO

ÁGUA CARA
Condomínios residenciais da zona sul de São Paulo gastam R$ 86 mil por ano, em média, com o consumo de água,
apontou levantamento da administradora Lello, com base
em 1.996 edifícios da capital paulista.
POSITIVO
O Palácio do Planalto avaliou como positiva a atuação do
presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Rodrigo
Pacheco (PMDB-MG), nas sessões da CCJ que analisaram a denúncia contra Temer.
MINAS JÁ BASTARIA
Só em Minas Gerais, onde são emitidos 1.050 passaportes/dia, a arrecadação do ano bastaria para retomar as
emissões em todo País. Cada um dos passaportes custa
mais de R$ 257 ao contribuinte.
MALHAÇÃO DE JUDAS
Em véspera de campanha, políticos fazem fila perto das
equipes de TV, no Congresso. Basta prometer que vai criticar ou pedir a renúncia do presidente e ganha espaço nos
telejornais “Fora Temer”.
CARAPUÇA QUE SERVIU
Jean Wyllys (PSOL-RJ) sacramentou a piada sobre a vinculação da pena de 9 anos e meio de prisão aos nove dedos do ex-presidente Lula. Para o deputado federal, isso foi
“parcialidade” do juiz federal.
VAI DAR RUIM
Não tem chance de dar certo o uso – aprovado em comissão da Câmara – de água do mar em vasos sanitários de
cidades do litoral.
METADE DO BAIXO CLERO
QUE ELEGEU MAIA APOIA TEMER
Os adeptos da eleição indireta de Rodrigo Maia para presidente da República já fizeram e refizeram as contas e lhes
faltam votos. Se é verdade que Maia é o “rei do baixo clero”, cujos votos o levaram à presidência da Câmara, metade desse grupo apoia o governo Michel Temer. Mesmo com
os votos da oposição, a bancada de Rodrigo Maia ainda
está longe dos 342 votos necessários à admissibilidade da
denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo
plenário.
EXIGÊNCIA MENOR
Temer não precisa de 172 votos para arquivar a denúncia,
é a oposição que precisará somar 342 votos para vencer.
O Planalto calcula ter 207.
TEMPO PARA TODOS

A campanha antecipada gera multa de R$5 mil a R$25 mil
ou ao equivalente ao custo da propaganda, se for maior.

Adiando por duas semanas a votação da denúncia no plenário, Maia deu tempo a todos, inclusive ao governo de
melhorar sua articulação.

CÁLCULO INTERNO

ESPERANDO ‘FATO NOVO’

A oposição diz, mesmo com a condenação do ex-presidente Lula a 9 anos e seis meses de cadeia por corrupção,
que não vai desistir da denúncia contra Michel Temer. Dizem já contar com 276 votos.

Resta à oposição e à TV a esperança de que Rodrigo Janot saque um “fato novo” da cartola. O que tem tudo para
acontecer.

PREFERÊNCIA
Apesar de não terem fechado acordos de delação premiada, o operador do PMDB Lúcio Funaro e o ex-deputado
cassado Eduardo Cunha têm “preferência” na negociação.
A expectativa é de “bombas”.
SEM VOLTA
Ex-deputada estadual e ex-prefeita de Lagoa da Pedra,
Maura Jorge (Podemos) se lançou candidata à sucessão
do governador Flávio Dino (PCdoB), no Maranhão. Ela diz
que sua candidatura “não tem volta”.

JOGO PARA PROFISSIONAIS
O problema para os opositores de Temer é que, agora, o
jogo é político e não jurídico. E no lado do governo sobram
profissionais da política.
APESAR DE RENAN, TEMER LIBEROU R$1 BI PARA AL
A classe política sergipana está prestes a declarar guerra ao
governo Michel Temer. O governo Jackson Barreto (PMDB)
teve de lutar muito para obter pouco mais de R$ 200 milhões
do governo federal em um ano, uma ninharia para o tamanho das necessidades do Estado. Enquanto isso, o governo
de Renan Filho, no vizinho Estado de Alagoas, faturou mais
de R$ 1 bilhão. Barreto se sente discriminado.

9ª Copa Cristã é
realizada com
sucesso em
Manhuaçu

O

encerramento da 9ª
Copa Cristã foi marcado pela emocionante partida entre as equipes Igrejas CEIFA e Glória
do Calvário, recentemente.
Após empate de 2x2, a decisão foi para os pênaltis. A
equipe CEIFA foi a vitoriosa,
por 3x2, conquistando a 1ª
colocação no evento esportivo deste ano.
A competição foi realizada
por Márcio Machado e a
Associação dos Árbitros do
Leste de Minas, com o apoio
da Secretaria de Esportes da
Prefeitura de Manhuaçu.
O evento envolveu dezessete times, cada um representando uma igreja evangélica

de Manhuaçu. No decorrer
do campeonato, houve expressiva participação das
torcidas, com jogos nos finais de semana, nas quadras
do Ginásio Poliesportivo
Oswaldo Sad e do SESI/ Cat
Nagib Mansur. O artilheiro
foi Gabriel (1ª Igreja Presbiteriana) e o melhor goleiro,
Remerson (Igreja Ágape).
O Secretário de Esportes,
Jânio Garcia Mendes, e o
Vereador Adalto de Abreu
participaram da entrega da
premiação às equipes campeã e vice-campeã, no ginásio poliesportivo.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)
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Preso o quarto assaltante envolvido nas mortes
do PM e do vigilante em Santa Margarida/MG

Identificado pela polícia como Daniel Rodrigues Aguiar, de 34, o homem
estava com uma arma de fogo e foi localizado numa casa em Orizânia,
na Zona da Mata. Outros três bandidos estão presos
Por Devair G. Oliveira

F

oi preso no domingo
(16), um quarto assaltante Identificado pela
polícia como Daniel Rodrigues Aguiar, de 34, o homem
estava com uma arma de
fogo e foi localizado numa
casa em Orizânia, na Zona
da Mata. A residência foi
cercada e, iniciada operação,
convencido a se entregar o
autor saiu em meio a várias
pessoas, incluindo crianças,
que estavam na casa. Após

ser preso, disse onde havia
escondido sua arma, que
foi localizada atrás de um
curral próximo. O suspeito
foi levado para Muriaé e
providências subsequentes
estão sendo tomadas.
O crime não compensa,
parabéns a Polícia Militar
que tem dado respostas
rápidas a sociedade, no
sétimo dia de operações
após o brutal assassinato do cabo PM Marcos
Marques da Silva, de 36
anos, e o segurança ban-

cário Leonardo Mendes,
de 54, em confronto com
marginais que assaltaram
bancos na cidade, equipes
da PMMG, não mediram
esforços, para prender os
criminosos, muitos militares, voluntariamente se
apresentaram para dar sua
colaboração. Nesta hora
é que a sociedade precisa
entender o serviço dos
militares que trabalham
em alguns momentos dia
e noite sem receber horas
extras.

Sobrinho do vigilante foi
sequestrado pela quadrilha

U
Morador de Lajinha morre em
acidente na BR-262

CONCEIÇÃO DO CASTELO (ES) - Um acidente
entre dois carros na BR 262,
em Conceição do Castelo, na
Região Serrana do Espírito
Santo, deixou pelo menos
duas pessoas mortas e outras
sete feridas, de acordo com
o Corpo de Bombeiros. Uma
das vítimas que morreu Hélio
Martins e Silva, 84 anos, era
morador de Lajinha. Segundo
a Polícia Rodoviária Federal, o
acidente aconteceu na manhã
deste sábado (15) por volta
das 10h50, no km 115. Os dois
sentidos da rodovia ficaram
interditados até as 13h30.
A batida aconteceu entre um
Chevrolet Cobalt e um Ford
Ka, próximo à ponte da localidade de Indaiá. De acordo com
o Corpo de Bombeiros, o Cobalt, placas de Muriaé, Minas
Gerais, com quatro ocupan-

tes, seguia sentido Vitória. Um
dos ocupantes,
Hélio Martins e
Silva, de 84 anos,
morreu. Já no
Ford Ka, placas
de Vitória, com
cinco ocupantes,
seguia no sentido Belo Horizonte. Entre os
passageiros, uma criança de 2
anos, identificada por Miguel
Barbosa de Oliveira, não resistiu e morreu. A mãe da criança
teve fratura exposta de braço.
Segundo a PRF os veículos
bateram de frente. Quando os
agentes chegaram ao local,
as nove vítimas do acidente
já haviam sido removidas. O
Corpo de Bombeiros e o Samu
foram acionados e realizaram
o resgate das vítimas ao Hospital Padre Máximo, em Venda

Nova do Imigrante.
A unidade informou que seis
vítimas foram transferidas por
ambulâncias para hospitais
da Grande Vitória. Apenas
uma das vítimas permanece
internada no Hospital Padre
Máximo. Houve grande engarrafamento na via por conta
da interdição nos dois sentidos
da rodovia. A pista foi liberada
após a retirada dos veículos,
por volta das 13h30.
Gazeta Online / Beatriz
Caliman

m dos reféns do assalto, passou por momentos terríveis e está
traumatizado, ele é sobrinho
do vigilante morto. Ele foi
encontrado pela quadrilha enquanto trocava uma placa de
um caminhão, junto com um
amigo, quando os assaltantes
o viram e disseram para que
os dois subissem na caminhonete usada. O rapaz foi
levado pelos bandidos durante
o roubo, ainda foi obrigado a
ajudá-los na ação e acabou
presenciando seu tio, que trabalhava como vigia no banco
ser morto pelos assaltantes.
Os dois reféns, o sobrinho
do vigia e seu amigo, foram
liberados na saída da cidade.
O crime teve uma grande
repercussão que chocou Santa
Margarida e região. Três suspeitos foram presos no alto
de uma pedreira na divisa de
Santa Margarida com Divino,
em uma ação conjunta da
Polícia Militar. São eles: Wesley Rosa Firmino, 23 anos;
Josimar Pereira Rodrigues,
30 anos e Sirlane da Silva
Ferreira, 27 anos. Um quarto
suspeito, Daniel Rodrigues de
Aguiar, 34 anos, conhecido
como Playboy, foi preso no
domingo 16.
APREENSÕES: O dinheiro roubado por eles na agência
do Sicoob, foi recuperado
juntamente com o armamento,
dois coletes a prova de balas,
três armas calibre 12, uma

submetralhadora e muita
munição.
O Fiat Toro usado pelos
bandidos durante o assalto
foi roubado em Betim (terça-feira passada) e estava com
placa clonada
O grupo de criminosos além
de assaltar o banco Sicoob,
tentou roubar a agência do
Banco do Brasil. Além de atirar contra a agência bancária,
os bandidos fizeram diversos
disparos no meio da rua. Toda
a ação foi presenciada por
moradores locais.
O policial Marcos Marques
que estava próximo a uma
esquina e tentava se aproximar
dos assaltantes foi atingido na
cabeça e morreu no local do
crime. Já o vigilante, Leonardo José Mendes foi baleado
dentro da agência, chegou a
ser socorrido, mas não resistiu.
Uma mulher e um homem
também foram atingidas por

tiros, a mulher, foi levada para
o hospital de Carangola, e o
homem para o hospital Cesar
Leite em Manhuaçu. Os dois
estão fora de perigo.
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Últimas homenagens ao cabo Marc
Por Devair G. Oliveira

A

sociedade brasileira
precisa se indignar,
somos um país que
lidera assassinatos, “Sem
pressa foi cada um Pro seu
lado Pensando numa mulher
Ou no time Olhei o corpo no
chão E fechei Minha janela
De frente pro crime ...”. Os
versos da música De Frente
pro Crime, do compositor
João Bosco, retrata a banalização dos assassinatos
no Brasil, mais de 60 mil
pessoas são mortas por ano,
em média 6 mortes por hora,
segundo a plataforma de
dados do Instituto Igarapé,
uma ONG com sede no Rio
de Janeiro.
Fato como este de Santa
Margarida se tornou corriqueiro no Brasil. A violência

no Brasil, passou de todos os
limites, quando uma cidade
pequena como Santa Margarida vivencia um assalto
a banco com duas mortes e
mais dois baleados, choca
toda a cidade e região. Policiais militares, bombeiros,
policiais civis, agentes penitenciários, amigos autoridades e familiares prestaram
a última homenagem ao
militar morto em confronto com bandidos em Santa
Margarida-MG.
O entorno do templo da
Igreja Assembleia de Deus
no bairro Petrina onde foi
velado, foi todo tomado por
viaturas militares, polícias
civis, bombeiros e amigos.
O cortejo em carro do Corpo
de Bombeiros foi seguido por
diversas viaturas, inclusive
do Espírito Santo, vários

carros e motos nas ruas de
Manhuaçu.
Bastante conhecido e
querido em Manhuaçu e em
Santa Margarida, o Cabo
Marcos era formado há 10
anos em Belo Horizonte
pela PMMG, voltou para
a Manhuaçu há seis anos,
onde morava com a esposa,
Dulcineia Amaral Marques,
30 anos. Ele trabalhava em
Santa Margarida e foi sepultado em Manhuaçu.
Em Santa Margarida, o
corpo de Leonardo foi velado
na Capela São João e sepultado no Cemitério Municipal
de Santa Margarida, o cortejo
foi acompanhado por uma
multidão formada por amigos, familiares e moradores
de Santa Margarida, onde o
vigilante Leonardo era muito
querido.

Cortejo passando pelo centro da cidade de Manhuaçu

Várias undades operacionais de Minas Gerais prestaram homenagens ao Cabo Marcos

Coronel Edvânio Carneiro, Comandante da 12ª Região da PM

O

comandante falou
à imprensa de Manhuaçu, dizendo do
trabalho da Polícia Militar e
da indignação de fatos como
este de Santa Maragarida.
“O fato é que lamentamos
muito, todos os militares
estão sentido com a perda de
um companheiro tombado no
serviço defendendo a sociedade, um policial valoroso,
seus colegas atestam isso a
todo momento, grande parte
dessa sociedade gostam e
apoiam o nosso trabalho,
mas infelizmente tem aqueles de forma desavisada
sem conhecer as dificuldade
daquele momento acaba
fazendo críticas infundadas
e até injusta; não que nós
não queremos críticas, em
determinados momentos as
críticas nos fazem crescer,
mas as vezes a gente recebe
um ônus decorrente da atividade que é muito difícil”. Diz
o comandante.
Segundo o coronel, é difícil exercer o serviço de
polícia em um país como o
Brasil com essa legislação
de processo penal que precisa de ser modificada, não
se pode ter crimes graves
reiterados, citou o fato dessa
quadrilha desses indivíduos

envolvidos no fato
que ceifou a vida
de um companheiro, que por várias
vezes foram presos
pela polícia militar,
três estão presos e
o que está foragido
sendo procurado.
Há um mês atrás
foi cumprido um
mandado de prisão
contra ele, e a grande pergunta que se
faz é: porque não
fica preso? Não
fica preso, só porque os juízes estão
soltando, ou porque o promotor não
está denunciando,
ele fica solto porque infelizmente
Entrevista com o Coronel Edvânio
há muitos benefí- Carneiro, Comandante da 12ª Região da PM
cios na lei penal e
processual penal para colocar eletrônico, roubar com essa
estes indivíduos soltos extre- agressividade, com essa viomamente nocivo a sociedade. lência toda e isso ser tratado
“Estes indivíduos ficam as vezes como explosão de
reiterando crimes que in- caixa eletrônico, como furto
felizmente ainda estão no qualificado com pena de
seio da sociedade praticando reclusão de dois anos, isso
atos, eu não chamo isso de é brincar de punir, aí vem
assalto, isso é ato terrorista, os ditos especialistas em
tem que ser tratado como determinado momento dizer
terrorismo, isso aí não tem que as cadeias estão cheias
como a pessoa chegar em e vamos liberar porque tem
uma cidade explodir caixa que olhar a questão indivi-

dual daquele que está preso”.
Diz o coronel
O comandante diz não ser
contra os direitos humanos,
mas a polícia precisa proteger a sociedade, e para tanto
necessita de leis mais rígidas, mais duras, as cadeias
estão todas cheias, “dentro
da região que eu comando
são 97 municípios várias
comarcas e vários presídios
estão todos lotados, mas se
você pesquisar eles estão lá
não é por muito tempo não,
a rotatividade de entre e sai
é muito grande, a Polícia
Militar não vai desanimar
hora nenhuma, nós temos
compromisso com a sociedade e vamos continuar nosso
trabalho porque também fazemos parte dessa sociedade
que queremos defender”.
Explicou o comandante
Segundo o coronel eles
esperam que o país comece
a repensar essa questão,
tem muitos especialistas
aí dando opinião através
da imprensa dizendo que
prender não resolvem, deveriam então dizer então
o que se resolve para hoje,
porque a sociedade precisa
de uma resposta pra agora.
“Muitas pessoas dizem: a
educação vai transformar o

país, eu acredito nisso, eu
sou professor universitário, só que a educação vai
resolver o problema para
daqui algumas décadas e
nós precisamos de solução
para agora, então temos
que parar de brincar com a
questão da legislação penal
e processual penal no país”.
Explica o coronel
Os 97 municípios ao qual
o coronel comanda segundo
informa: o problema de
ordem de segurança pública dos municípios, são
diferentes uns dos outros,
uns mais graves outros
menos graves, o problema,
não é só de uma região
especifica, ou que seja do
Estado de Minas Gerais, é
um problema que assola o
país. “Temos que repensar,
será que esta política principalmente no aspecto da legislação penal e processual
penal tem dado o resultado
que precisa? Precisamos
despertar na sociedade esse
sentimento, e pressionar os
nossos representantes no
congresso, porque a legislação vem é da União, lá
do congresso nacional e
precisa de ter uma legislação mais forte, esses que
reiteram nos crimes graves,

não estou dizendo daquele
trabalhador que cometeu
um ato criminosos leve,
não estou dizendo que ele
tem que ficar preso para
o resto da vida, estou falando desses que reiteram
comportamento violento
grave, estes aí não podem
estar em liberdade, e essa
quadrilha repito mais uma
vez, estava presa, tem gente que saiu da cadeia, mais
ou menos 30 dias, outro
teve um mandado de prisão cumprido há 30 dias e
porque estava solto, porque
a legislação tem sempre um
benefício para essas pessoas que cometem crimes
graves, isso tem que ser
repensado. É revoltante perder um companheiro, por
favor peço encarecidamente
a sociedade, vamos começar a debater, pressionar
porque isso é em benefício
da sociedade. Se falar em
serviço com essa gente empola o corpo todo, desculpa
não é motivo de riso não,
mas é uma situação que se
falar em serviço com eles
vão dar urticária vão ter que
ficar internados, então vão
produzir algo bom para o
país? Não tem jeito não”.
Desabafa o comandante.
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os assassinado em Santa Margarida
Um homem dedicado à
família e policial
comprometido, diz sobrinho

E

Atendendo ao pedido de toda tropa o comandante geral da Polícia Militar Minas Gerais (PMMG),
Coronel Helbert Figueiró, determinou que em todo o estado as guarnições no turno de serviço,
às 11h da manhã desta terça-feira, 11 de julho, parassem as viaturas e acionassem
as sirenes por um minuto respeitando os casos de urgência.

merson Amaral, familiar do cabo
Marcos Marques, assassinado na
Zona da Mata, tem muito em comum com o tio, a começar pela profissão e
a mesma patente. Para ele, Marcos morreu
cumprindo as regras da corporação, e com
coragem
“Um homem dedicado à família e um
policial sempre comprometido, dedicado ao serviço.” Assim o cabo Emerson
Amaral, de 30 anos, descreveu seu tio,
o também cabo Marcos Marques da
Silva, de 36, assassinado na manhã de
segunda-feira, (10) por assaltantes de
banco, durante ataque a duas agências
na cidade de Santa Margarida, na Zona
da Mata de Minas. Emerson se formou
soldado na mesma época que Marcos, no
fim de 2008, mas em cursos em cidades
diferentes. Também não serviram nas
mesmas unidades, mas tinham uma forte
ligação de irmãos na fé.
Cabo Marcos deixa um legado
As famílias do militar morto e de sua
mulher, a estudante de direito Dulce, são família dele são pelo menos sete militares,
evangélicas, moradoras de Manhuaçu, dos quais cinco em atividade. “O que fica
também na Zona da Mata. “Ele era muito disso tudo é a esperança de justiça. Saber
ligado aos seus pais, a quem ajudava fi- da nossa missão como policiais, sabendo
nanceiramente. Casou-se com minha tia e que depois da morte dele, os colegas
a família cresceu. Não tinham filhos, mas de farda deram uma rápida resposta à
sociedade, o que só faz
eram amados dos soadmirar ainda mais essa
brinhos. No domingo,
instituição, que é a Polícia
estavam todos juntos
Militar. Três dos envolcomo de costume, em
vidos estão presos e um
reunião da família”,
quarto, foragido. Agora
contou Emerson.
é esperar que se faça a
Para o sobrinho do
justiça”, assinalou.
militar, Marcos morEm Santa Margarida,
reu pela sua dedicação
o clima de dor não é diàs regras da corporaferente, diante da morte
ção. “Ele recuou, mas
do vigilante Leonardo
retornou na tentativa
José Mendes, de 55, que
de proteger os reféns.
há pelo menos 15 anos
E tenho para mim que
trabalhava na agência do
não atirou para preserBando do Brasil. “Era
var aquelas pessoas;
uma pessoa conhecida
foi assassinado, sem
da maioria dos moradores
chances de defesa.
da cidade. Estamos todos
Nós, policiais, somos
treinados para preser- Grande perda: Vigilante Leonardo chocados. Era dedicado à
mulher, Luzia, e ao filho,
var vidas de inocentes
e penso que foi isso o que ele fez, cum- de 22, que faz faculdade em Itaperuna
prindo seu dever, com coragem”, afirmou (RJ). Estamos sem o que dizer, diante de
tanta violência em uma cidade pequena”,
Amaral.
Emerson diz que a morte do tio não o disse a professora Margarida Oliveira,
desencoraja a seguir como policial. Na prima da mulher do vigilante.

Em Santa Margarida, o clima de dor não é diferente, diante da morte do vigilante Leonardo
Policiais em momento de oração em homenagem ao cabo Marcos
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Prefeito de Lajinha faz visita em comunidades rurais

O

prefeito João Rosendo acompanhado do
vereador Júlio Bolinha esteve visitando os
moradores da comunidade
de Monte Cristo. Dando
prosseguimento ao cronograma de visitas à zona rural
do município, João Rosendo,
visitou a comunidade rural
onde cumpriu compromissos
previamente agendado.

O prefeito conversou com
os moradores da comunidade ouvindo os problemas
e seus pedidos. O prefeito
foi bem acolhido e apontou alguns projetos para a
comunidade. Aproveitando
também a oportunidade
João Rosendo esteve no
PSF e foi recebido pelos
profissionais Dr. Lucas e a
enfermeira Edna.

Dia D de Vacinação contra
raiva animal atinge 94,45%
da meta em Manhuaçu

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

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

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

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

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

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

CONSERTOS GERAIS DE MOTOS DE MOTOS TRATAR COM
O JEFERSON (33) 98416-8864
AUTO STILO MULTIMARCAS
Rua Professor Juventino Nunes,
264 (33) 3331-5921
SERRA AUTO PEÇAS Av. Salime Nacif, 308 (33) 3331-1727
CAMPINHOS AUTO PEÇAS
Av. Salime Nacif, 400 (33) 33311240
3D ACESSÓRIOS Av. Salime
Nacif, 784 (33) 3331-4400
SMART CELL Rua Antonio Pupin, 17 (33) 3331-8972
BRASIL CENTER ASSISTÊNCIA EM CELULARES LIGAR
PARA (33) 98426-9044
RECALLRua Professor Juventino Nunes, 139 (33) 3331-3232
DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV LIGAR PARA (33)
3331-2033
CENTER CÓPIAS Av. Getúlio
Vargas, 574 (33) 98436-5268
SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33) 3331-3863

CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E ALUGAMOS CONTATO (33) 3331-5028
MADEIRA E ARTE Móveis Rústicos Av. Getúlio Vargas, 663 (33)
3331-7288
MULTIMAC LTDA Av. Salime
Nacif, 740 (33) 3331-1676
SOLAR Rua Desembargador
Alonso Starling, 116 (33) 33311365
ANA PIRES Rua Monsenhor
Gonzalez (33) 3332-2362
DONA BELLA Av. Salime Nacif
(33) 98450-5525

GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835

gador Alonso Starling, 210 (33)
3332-2333

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

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

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

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

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

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

ATELIER MM Rua Desembar-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA – MINAS GERAIS, PROCESSO
ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 161/2017, MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL N° 081/2017 - EDITAL RESUMIDO - Torna público, que fará
realizar processo administrativo licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAPTAÇÃO DE ICMS CULTURAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DO IEPHA, EM ATENDIMENTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. O credenciamento
e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO,
será até às 09:00 horas do dia 31/07/2017, com abertura dos envelopes
contendo PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO, 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) 33442006, responsável, Cassiano Ricardo Alves de Oliveira – PREGOEIRO
OFICIAL em 14 de julho de 2017.

om trabalhos intensos
durante todo o dia, em
diversos postos, em
toda a cidade, especialmente
nos ESFs (Unidades de Estratégia Saúde da Família), e
no distrito de Ponte do silva,
o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica – sábado,
08 de julho - foi muito bem
sucedido e alcançou 94,45%
da meta. Este ano, a campanha vem sendo desenvolvida
desde o dia 03 de junho pela
Secretaria M. de Saúde da
Prefeitura de Manhuaçu.
Somente no Dia D foram
vacinados 4.128 animais,
aproximadamente 16,2% a
mais que no ano passado,
quando 3555 receberam a
vacina (573 animais a mais)
também no Dia D.
Segundo a Coordenadora
de Vigilância Ambiental,
Emilce Estanislau, com a
realização do Dia D a campanha alcançou o patamar de
12.958 cães e gatos vacinados. Busca-se agora atingir

os 100% da meta, com os
trabalhos prosseguindo até
sábado, dia 15 – data de
encerramento da campanha.
Na agenda de trabalhos,
os distritos e comunidades
rurais já foram quase todos
atendidos e os demais locais
estão sendo visitados esta
semana. Na cidade, desde o
início da campanha foram
estabelecidos dois postos
fixos: um na rodoviária e o
outro, no Estádio JK. Estes
dois postos continuarão funcionando até sábado.
De acordo com Emilce
Estanislau quem tem muitos animais em casa ou está
com dificuldades físicas de se
deslocar até os postos de vacinação (estádio e rodoviária)
poderá entrar em contato com
o Departamento de Vigilância,
pelo número de telefone 33
3332 3534, e solicitar o atendimento em domicílio.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

PREGÃO 044/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira, torna pública a abertura do
Processo Licitatório no 0127/2017, na modalidade Pregão nº 044/2017, 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 prestação de serviços
mecânicos para manutenção preventiva e corretiva da
frota municipal. Credenciamento e abertura dos Licitantes:
31/07/2017 ás 13hs00min 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
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Dra. Elis Oliveira
Campo - Rua Alencar
Soares Vargas, 65
(Masterclin)
(33) 3563-2573

Dr. Célio Roberto
(Cirurgia Geral)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
205(33) 3331-2276

DrA. Pollyanna
Rodrigues - Av. Salime
Nacif, 288 (33) 3331-7760

Dr. Agreine
Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-5320

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
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. 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. Eduardo Magnus
(Clínica dos Olhos)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
206 (33) 3331-2395

Dr. Marcelo Soares Pires - Rua
Alencar Soares Vargas,
65 (Masterclin) (33)
3331-3244
Dra. Regina de
Almeida - Rua Alencar
Soares Vargas, 65 (Masterclin) (33) 3331-3488
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

LEILÃO ONLINE
Dia 28 de julho de 2017, às 11 horas

À VISTA COM 10% DE DESCONTO OU PARCELADO EM 12, 24, 36 OU 48 MESES - MAIS 5% DO TOTAL COMO COMISSÃO DO LEILOEIRO
PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE OS SITES - WWW.BRADESCO.COM.BR E WWW.SODRESANTORO.COM.BR

ÁREA RURAL EM CAIANA E TERRENO EM NEPOMUCENO - MG

••• Caiana - MG. Área Rural c/ 07,74,40ha, contendo benfeitorias, denominada Fazenda Barro Branco. Matr. 4.219 do RI de Espera
Feliz. INCRA nº 433012.002500-1. Obs.: Ocupada. (AF). Lance mínimo: R$ 69.000,00 ••• Nepomuceno - MG. Bairro Padre Vitor.
Rua João Galvão de França. (área remanescente do desdobro). Terreno c/ 2.089,55m². Matr. 13.438 do RI local. Obs.: Terreno não
demarcado fisicamente. O comprador deverá se cientificar prévia e inequivocadamente por conta própria, das exigências e restrições de
uso impostas pela legislação e órgãos públicos (municipal, estadual e federal). Eventual desocupação correrá por conta do comprador.
(AF). Lance mínimo: R$ 46.000,00 - Tel.: (11) 2464-6464 - Otavio Lauro Sodré Santoro - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 607

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. Agreine
Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-5320
Dr. Giovani
Bittencourt
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-4715
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Questão de acento
Uma professora de Português passando
por uma cidadezinha do interior de Minas
estava horrorizada com os erros de Português das placas das lojas. “Ficina do Jorge”, “Açôgue do Berto”, “Farmácia Minino
Jesus”, e por aí vai. De repente avista uma
placa escrita de modo perfeito: “Alfaiataria
Águia de Ouro”.
Feliz pelo achado, resolve entrar e parabenizar o proprietário: - Meus parabéns. Saiba
que a sua placa é a única escrita corretamente na cidade. Além disso, o nome é muito
bonito: “Águia de Ouro”!
- Cuméquié?
O alfaiate corre para fora e olha para a placa.
- Disgramado do letrista! Iscreveu nadica
do que pedi!!
- Ué, meu senhor. Algo errado? – pergunta
a professora.
- Craro. O disgramado botô o acento no
lugar errado. O nome certo é “Alfaiataria
Agúia de Ouro”.

Deputado João Magalhães indica
mais R$ 761 mil para Manhuaçu

E

m Ofício encaminhado
à Prefeita Cici Magalhães nesta segunda-feira, 10, o Deputado
Estadual João Magalhães
comunicou a Indicação de
Emenda Parlamentar reivindicando mais R$ 761.000,00
em investimentos para o
município, junto ao Governo
do Estado.
Foram os seguintes recursos solicitados:
R$ 500.000,00 para a ampliação e reforma da EE Ana
Mendes Pereira Dutra, em
São Pedro do Avaí, (Via Secretaria de Estado de Educação), a ser liberado em nome
da Caixa Escolar Euzébio
Gonçalves Dutra;
R$ 130.000,00 para APAE/
Manhuaçu, destinadas às

O cano passa
Tinha um caipira fazendo uma obra para
um prédio, mas então chega o chefe da obra e
diz: - Cuidado, não cavem aí não, porque aí
passa um cano, entenderam?
Mas quando o chefe se virou: “plec”, o
caipira tinha quebrado o cano. O chefe puto
da vida virou-se para o caipira e disse:
- Eu tinha lhe dito para não cavar ali, porque passava um cano pombas!!!
E o caipira disse:
- É né, tudo bem você avisou, mas você
não disse a que horas ele passava!!!

SAMAL realiza
desobstrução emergencial
no Rio Manhuaçu

sete erros

D

esde ontem, terça-feira, 11, a equipe
do SAMAL (Serviço
Autônomo Municipal de
Limpeza Urbana) está procedendo com a desobstrução do Rio Manhuaçu, nas
imediações do B. Coqueiro.
O trabalho atende à Indicação do Vereador Juninho
Linhares.
No local, que também
é próximo aos fundos do
Manhuaçu Shopping, touceiras de bambu em ambas as
margens tombaram, caindo
nas águas do rio. Com isto,
o bambu estava retendo o
lixo que descia pelo leito,
acumulando-se. ‘Além do
perigo dessa grande quantidade de bambus que estava
fechando o fluxo do rio, havia muita quantidade de lixo,
animais mortos e todo tipo
de material. Os moradores
e comerciantes haviam feito
essa solicitação e agora o
SAMAL atendeu’, relatou

SABEDORIA
A espécie de felicidade de que preciso não
é tanto fazer o que quero, mas não fazer o
que não quero. (Rousseau)
Ter problemas na vida é inevitável, ser
derrotado por eles é opcional. (Roger
Crawford)
A maior perda da vida é o que morre enquanto vivemos.
Enquanto tiver forças, lutarei! E quando
não existir mais forças lutarei sem elas.
(Lucas Daniel)
O silêncio é um dos argumentos mais difíceis de rebater. (Josh Billings)

DICAS
Jamais encere o assoalho sem antes passar
uma solução de água e inseticida que absorverá
o pó e afugentará pulgas e baratas, além de evitar
que a madeira manche.
Torne o detergente mais eficiente dissolvendo
algumas gotas de vinagre. Suas panelas ficarão
brilhando e sem gordura.
Para esterilizar vidros com água fervendo sem
que quebrem, basta colocar uma colher dentro do
vidro na hora da fervura.
Risco de caneta esferográfica em papel de parede pode ser retirado passando-se levemente um
pouco de acetona.
Para limpar móveis de fórmica. Esfregue com
um pano embebido em álcool e em seguida dê
brilho com flanela limpa e seca.

CURIOSIDADES
HORÓSCOPO - O horóscopo diário
foi uma criação do faquir Birman (pseudônimo do francês Charles Fossez), cujo
extraordinário talento para a autopromoção fez a astrologia chegar às ruas.
Em 1913, ele traçou um horóscopo, em
sessão pública, na sala Wagram, numa
jaula de animais ferozes, onde haviam
adicionados muitos ratos famintos. Uma
ratoeira abriu-se acidentalmente e os
ratos espalharam-se entre o público. Depois desse incidente e de outros eventos
promocionais, tais como a distribuição
de horóscopos na prova ciclista Tour de
France, uma estação de rádio parisiense

despesas de custeio;
R$ 41.000,00 para o Asilo
São Vicente de Paulo (aquisição de carro);
R$ 90.000,00 para a Prefeitura – aquisição de cinco
Academias ao Ar Livre;
No documento, o Deputado ressalta a atenção para
com o município de Manhuaçu e o empenho em
atender às demandas encaminhadas pela Prefeita Cici
Magalhães.
Destaca-se que também
este ano o Deputado João
Magalhães viabilizou R$ 5,2
milhões de Reais junto ao
Governo do Estado de Minas
Gerais para a construção do
anexo do Hospital César
Leite, em Manhuaçu.
(Thomaz Júnior)

pediu-lhe que divulgasse no ar o horóscopo do dia. Iniciativa logo imitada pelo
diário L’intransigeant, o primeiro órgão
da imprensa escrita do mundo a divulgar
uma crônica astrológica.
ASA-DELTA - A asa-delta foi concebida no final dos anos 40 por Francis
Rogallo, da Nasa. A ideia era fazer um
paraquedas manobrável para a reentrada das naves espaciais tripuladas, mas
o projeto acabou por ser arquivado. Os
australianos John Dickerson, Bill Moyes
e Bill Benett, que usavam grandes pipas
para subir aos céus rebocados por uma
lancha, aprimoraram o projeto em 1969.

Linhares.
O serviço de desobstrução
do trecho do rio Manhuaçu
foi iniciado com o trabalho
de operários do SAMAL,
que utilizaram bote e retroescavadeira, além de outros
equipamentos.
O trabalho continua: Para
dar continuidade aos serviços
hoje, a direção do SAMAL
solicitou ao Corpo de Bombeiros o empréstimo de um
barco para que os operários
possam efetuar esta limpeza
com segurança em outro
ponto do rio. ‘Apesar de todo
nosso esforço para segurar o
lixo, muitos materiais estão
sendo levados pela correnteza. Montamos um bloqueio
próximo ao Bairro Engenho
da Serra para recolher o lixo
que não conseguirmos tirar
aqui no Coqueiro’, salientou
o Diretor Eron Elias.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)
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Completando 43 processos por danos
morais, Datena terá que indenizar
apresentador de TV
Uma das figuras mais
polêmicas da televisão é o
apresentador e jornalista
José Luiz Datena. Ele já
passou por diversas emissoras, mas foi na Bandeirantes que ele encontrou a
liberdade e o espaço que
buscava.
De acordo com informações do Extra Online, a Justiça condenou o âncora do policialesco “Brasil Urgente” a pagar R$ 50 mil para o colega de profissão Luciano Faccioli por danos morais.
Os dois não se bicam desde a contratação de Luciano pela Band
em 2010. Na ocasião, em meio às turbulências e surpresas, Datena
deixou o “BU” e transferiu-se para a Rede Record.
Porém, ficou pouco tempo no comando do “Cidade Alerta”, brigou com a direção da emissora e voltou para a Band. Ao retornar
ele tirou Faccioli do programa que comandava antes.

Empresário divulga novo boletim sobre
estado de saúde de Rogéria
O estado de saúde de Rogéria tem gerado
muita confusão nas informações oficiais, que
andaram um tanto desencontradas nas últimas
horas. Ontem o jornal o Globo afirmou que
ela estava em estado grave com uma infecção
generalizada, mas depois o empresário da artista confirmou que se tratava de uma infecção
urinária que por sinal já estava sob controle.
Ontem, no entanto, foi constatado um quadro de pneumonia e ela teve que ser entubada no centro de tratamento intensivo (CTI) do hospital. “Foi um milagre. Em menos de
24 horas, ela respondeu bem aos antibióticos e começou a respirar
por conta própria. Para minha surpresa, quando cheguei aqui, ela
estava falando”, disse seu empresário e produtor Alexandro Haddad.
Segundo Haddad, Rogéria se queixou de dores na coluna na madrugada de quinta-feira e foi atendida e medicada em sua própria
casa. Mas pela manhã, ainda sentindo muitas dores, deu entrada
no hospital, onde foi identificada a infecção urinária.

Zeca Pagodinho aparece pela
primeira vez após acidente
O músico Zeca Pagodinho deu um grande susto em seus fãs após
sofrer um acidente na última sexta-feira, 14 de julho, no município
de Duque de Caxias. Em rede social, Zeca publicou um comunicado para tranquilizar os fãs e falar sobre seu estado de saúde e dizer
que já está se recuperando em casa após o susto.
No domingo, 16 de julho, Zeca apareceu em um vídeo pela primeira vez após o adicente. “Então, rapaziada, está tudo beleza.
Obrigado por tudo! Está tudo tranquilo em Xerém, as crianças estão aqui”, disse. “Olha minha neta aqui. Vem aqui dar um beijo no
seu ‘momô’, dá tchau lá para o povo”, falou o sambista.

Cleo Pires rebate críticas por dizer que já
fez sexo a três: 'Puritanos e hipócritas'
Cleo Pires se irritou com as críticas que
vem recebendo por expor sua intimidade
em entrevistas. A atriz contou recentemente que já fez sexo a três e que foi algemada durante uma relação sexual. As
afirmações deram o que falar, e ela resolveu se manifestar.
"Não sei por que o espanto. Quem faz
a polêmica são vocês, puritanos e hipócritas. Não fui a primeira, nem a única a
transar com dois caras. Me poupem.Vão
arranjar uma vida", escreveu a atriz no
Twitter.
Em entrevista no canal de Caio Fisher
no YouTube, Cleo contou que já traiu sem
arrependimentos, e revelou que já mandou nudes. A conversa foi esquentando e
ela revelou que já foi algemada durante
uma relação sexual. "Foi bom", disse. A
filha de Gloria Pires também contou que
já fez sexo a três e em público, mas não
deu mais detalhes. E ainda revelou que
já se apaixonou por um parceiro de cena,
mas evitou falar sobre o assunto.

Fani engorda mais uns quilinhos e já usa
lingerie Plus Size: 'Que coxa é essa?'
ani Pacheco
ganhou mais 3
quilos de cinco
meses para cá. A
atriz e apresentadora está pesando atualmente
83kg. São 18kg
a mais dos 65kg
que ela tinha em
2015, quando enfrentou uma profunda depressão pela morte da mãe.
Em fevereiro, Fani revelou ao EXTRA que havia engordado
15kg e que estava pesando 80kg. Em seu canal no Youtube, o
"Fani, quebra o padrão", ela contou, no entanto, que sua balança
hoje marca 83kg.
Outra novidade é que ela passou a usar peças plus size, como
esse body aí abaixo, que a ex-BBB vestiu para divulgar mais um
episódio do seu canal. A peça é de uma marca carioca especializada em roupas para gordinhas e, segundo a descrição no Instagram
da loja, ajuda a reduzir as medidas e vai dos tamanhos 48 a 54.
Fani já pode ser considerada uma modelo plus size.

Namorada de lLtino rebate internauta e
diz que é a mãe do macaco Twelves
Namorada de Latino, a personal Jéssica Rodrigues, de 23 anos, tem tanto
amor pelo macaco Twelves que já se
sente também dona do animal de estimação. Nas redes sociais, a loira costuma compartilhar fotos com o bicho afirmando ser a "mamãe" dele. Alguns dos
fãs do cantor, no entanto, resolveram
chamar a atenção da moça e causaram
o maior climão ao afirmarem que a mãe
dele é, na verdade, Rayanne Morais, ex-mulher de Latino. Jéssica, então, respondeu:
"Não importa quantas (mães ele) já
teve, importa é a que tem agora e que
cuida". Bafão!

Valesca Popozuda faz homenagem
no instagram para Dj morto em
acidente de moto
Valesca Popuzada fez
mais uma homenagem
em seu perfil numa rede
social ao DJ Marlon de
Freitas Benfica, morto na
madrugada deste sábado
após sofrer uma acidente
de moto no Rio de Janeiro.
A cantora publicou uma
foto junto ao amigo, com
uma legenda carinhosa: "Estaremos sempre unidos pelo coração...
Vá em paz meu amigo... Te amo". A cantora também usou a rede
social para avisar que ainda não há data e hora para o velório de
Marlon. Valesca pediu ainda que as pessoas não compartilhem "informações erradas" sobre o velório para não confundir os fãs que
quiserem se despedir do DJ. Marlon da Bariri, como era conhecido, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital municipal
Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a unidade de saúde,
no entanto, ele já chegou em estado politraumatizado — quando
a vítima tem múltiplos traumas — e não resistiu. Procurada pelo
EXTRA, Valesca se pronunciou por meio de sua assessoria de imprensa: — Eu não perdi um DJ. Eu perdi um amigo, um conselheiro que estava comigo desde a época da Gaiola das Popozudas e me
acompanhou até hoje... Era um menino ainda... tinha muito chão
pela frente. Estamos todos tristes, pois ele era e sempre será bem
especial para todos nós. Agradeço aos fãs o carinho e o apoio, peço
somente que orem muito pela família dele e pelo descanso dele.
Segundo a assessoria da Valesca, Marlon de Freitas Benfica voltava de uma reunião com amigos e estava de carona na moto com
um deles, quando aconteceu o acidente, perto da Cidade de Deus.
Em um determinado momento, ao achar que a motocicleta bateria
em um táxi, o DJ pulou do veículo em que estava.

Ana Paula Arósio completa 42 anos, e sete
longe da tv; reveja as últimas aparições
Ana Paula Arósio está completando 42 anos neste domingo.
Há sete anos afastada da TV, desde que deixou o elenco da novela "Insensato coração", no início das gravações da novela, em
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2010, a atriz fez raras aparições desde
que decidiu abandonar a carreira e se
refugiando num sítio em Santa Rita do
Passa Quatro, no interior de São Paulo.
Nesse período, Arósio também viveu
na Inglaterra, na Europa, com o marido, o cavaleiro Henrique Plombon.
A artista só voltou a aparecer em
público em março de 2014, após quatro anos reclusa, durante uma ida a um
salão de beleza em São Paulo. A foto
fez a alegria dos fãs. Após esse registro,
ela retornou à cena em outubro de 2010
para lançar o filme “A floresta que se
move”, rodado em 2014, deu algumas entrevistas para divulgar o
projeto e desapareceu novamente do mapa.
A última aparição de Ana Paula Arósio na mídia foi em julho
2015 nos Jogos Pan-Americanos em Toronto, quando ela assistiu a
uma partida de hipismo com o marido. Reveja as últimas aparições
da artista:

Aos 89 anos, Cid Moreira reaparece
barbudo ao visitar ONG e adota
três cães vira-latas
Ex-apresentador do Jornal Nacional, Cid Moreira reapareceu
barbudo e com um visual despojado aos 89 anos com a mulher, a
jornalista Fátima Sampaio, de 53.
Os dois estiveram visitando uma
Ong que cuida de cães abandonados em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.
O registro foi feito pela Ong
Dogs Heaven, que informou que o jornalista esteve lá no fim de
semana e adotou três cães vira-latas.
"Neste sábado na Dogs Heaven, tivemos a ilustre presença de
Cid Moreira e de sua esposa, Fátima! Após conhecerem nosso trabalho, adotaram não só um, nem dois e, sim, três peludinhos! Não
é demais??? Três vira-latinhas lindas!!!", informou o perfil da Ong
no Facebook.
Os responsáveis pela Ong ainda elogiaram a atitude de Cid em
adotar os animais. "Um dos jornalistas mais respeitados do país
também é exemplo. Através da adoção, fez um verdadeiro ato de
amor aos animais. Muito obrigado Cid e Fátima, vocês são incríveis, sejam muito felizes com essas três novas menininhas de quatro patas!".
Cid e Fátima são casados há 17 anos. O locutor tem dois filhos, Rodrigo e Roger Moreira, com sua ex-mulher, Ulhiana Naumtchyk.

Justiça reduz multa de Gentili por
ofender doadora de leite materno
O Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu reduzir o valor da
indenização por danos morais que o apresentador Danilo Gentili, o
comediante Marcelo Mansfield e a TV Bandeirantes devem pagar
à técnica de enfermagem Michele Maximino, 35.
O desembargador Jovaldo Nunes, da 5ª Câmara Cível, determinou que seja pago R$ 80 mil à enfermeira e não R$ 200 mil,
conforme solicitação inicial. A decisão foi divulgada na última
quarta-feira (12). Inicialmente, a enfermeira havia pedido uma indenização de R$ 1 milhão.
Em 2016, a juíza Regina Célia de Albuquerque Maranhão, da 2ª
Vara Cível da Comarca de Olinda, havia determinado que os acusados pagassem R$ 200 mil já que o prejuízo havia sido "gravíssimo" para a enfermeira uma vez que "causou na autora lesão grave
tendo sua imagem sido utilizada de forma humilhante e degradante, causando consequências devastadoras para a autora e sua família". Conhecida por ser a maior doadora de leite humano do Brasil,
Michele Rafaela Maximino foi comparada com o ator pornô Kid
Bengala por Danilo Gentili, na época, apresentador do programa
"Agora é Tarde", da Bandeirantes. "Em termos de doação de leite,
ela está quase alcançando o Kid Bengala." O fato ocorreu em 3 de
outubro de 2013.
Ao ser exibida uma foto de Michele no programa no momento
em que ela fazia a ordenha para doar o leite, o comentarista Marcelo Mansfield, colega de palco de Gentili, ainda afirmou que não
era uma "espanhola, mas uma América Latina inteira".
Moradora da pequena cidade de Quipapá, na zona da mata de
Pernambuco, Michele disse, na época, que pretendia parar de doar
leite pois se sente humilhada. "As pessoas nas ruas têm me chamado de vaca, vaca do Gentili. Parabenizar pelo meu ato, ninguém
faz, mas xingar é o que mais acontece nas ruas depois da piada na
TV", disse, na época.
Segundo Michele, que conseguia retirar até dois litros de leite
por dia, a repercussão negativa prejudicou até a sua produção de
leite. Atualmente, o humorista apresenta o programa "The Noite
com Danilo Gentili", no SBT.
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