Ano 15 - Número 381 - 25 de julho / 2017 - Telefone: (33) 3331-8409 - contato@jm1.com.br

Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Câmara de Lajinha aprova
PREFEITURA DE
diversos projetos
MANHUAÇU LANÇou
em sessão ordinária
MAIS R$ 2,4 MILHÕES
EM OBRAS
PÁG. 08

PÁGs. 05 e 06

3º Campeonato Bola na
Rede reúne mais de 300
atletas mirins
PÁG. 10
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EDITORIAL

A nova ordem trabalhista

CHARGE

D

entro de quatro meses entra em vigor no Brasil a nova ordem
trabalhista. A legislação foi sancionada na semana pelo presidente e provoca uma série de mudanças nas relações entre
empregados e patrões. O novo projeto altera mais de 100 pontos da
Consolidação das Leis do Trabalho.
Durante a tramitação, o governo negociou com os parlamentares
a votação rápida das mudanças em troca da garantia da revisão de
alguns pontos polêmicos por meio de Medida Provisória ou novos
projetos de lei do Executivo. O documento toca em dez pontos da
reforma, entre eles temas polêmicos que foram discutidos durante
a tramitação. O texto mantém a prevalência dos acordos coletivos
em relação à lei em pontos específicos, propõe algumas garantias ao
trabalhador terceirizado e o fim da obrigatoriedade da contribuição
sindical, entre outras alterações.
Com a reforma, patrões e empregados podem chegar a acordos
coletivos na empresa independentemente do que prevê a lei trabalhista. Para
Fale com a redação
contato@jm1.com.br tanto, o projeto regulamenta a eleição
de representantes de trabalhadores para
(33)3331-8409
empresas com mais de 200 empregados, como estabelece a Constituição.
A eleição deve ser convocada por edital. O texto proíbe a dispensa
arbitrária ou sem justa causa, desde o registro da candidatura até seis
meses após o fim do mandato.
Em relação ao parcelamento de férias, a Consolidação das Leis
do Trabalho não permite dividir o direito. Em alguns casos, há uma
permissão de até duas vezes, tirando um mínimo de dez dias em
uma delas. Se houver acordo entre as partes, poderá ser dividida em
até três vezes. A respeito do pacto sobre cumprimento da jornada
de trabalho, atualmente a jornada é de 44 horas semanais, com no
máximo 8 horas por dia de trabalho. A duração normal do trabalho
pode ser acrescida de duas horas extras, mediante acordo escrito entre
empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho.
Conforme a proposta a jornada diária pode chegar até a 12 horas, e
o limite semanal pode chegar a 48 horas. É importante ressaltar que,
para 12 horas seguidas, haveria 36 ininterruptas. Trata-se de uma
modalidade comum em hospitais, empresas de vigilância e portarias.
Sobre as horas trabalhadas e transporte até o trabalho, o acordo
vigente estabelece que quem trabalha acima de seis horas num dia
tem direito à uma hora de intervalo para repouso e alimentação. Caso
o empregado usufrua apenas 30 minutos desse intervalo, o Tribunal
Superior do Trabalho entende que o intervalo restante gera uma
condenação à empresa equivalente a 1 hora e 30 minutos, e ainda
com 50% de adicional, tendo reflexos em férias e décimo terceiro
para cálculo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Portanto,
ficou definido que a partir de agora, o intervalo restante será o efetivamente suprimido.
Outro aspecto importante é que o trabalhador que entra com ação
contra empresa fica responsabilizado pelo pagamento dos honorários
periciais caso perca a ação. Agora, o benefício da justiça gratuita
passará a ser concedido apenas aos que comprovarem insuficiência de
recursos. O trabalhador também terá que pagar os custos processuais
se faltar em um julgamento. Hoje, o empregado pode faltar a até três
audiências judiciais. Além disso, o texto da reforma trabalhista, entretanto, propõe algumas salvaguardas para o trabalhador terceirizado.
O relatório na realidade cria uma quarentena, na qual o empregador
não poderá demitir o trabalhador efetivo e recontratá-lo como terceirizado em menos de 18 meses. Além disso, o terceirizado terá que
ter as mesmas condições de trabalho dos efetivos da empresa, como
uso de ambulatório, alimentação e segurança. Outro ponto demasiadamente polêmico aborda a contribuição sindical, que hoje, equivale
a um dia de trabalho, é obrigatório e vale tanto para os empregados
sindicalizados quanto para os que não são associados às entidades
de classe. Com a reforma, a contribuição torna-se facultativa.
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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
Um mandato
literalmente perdido
O Brasil já estava na UTI quando os candidatos Aécio Neves e Dilma
Rousseff se digladiavam para assumirem a Presidência da República,
cada um prometendo mais do que o outro fazer deste país o mais
desenvolvido do mundo. A presidente, apenas com a continuidade
do céu de brigadeiro em que se encontrava o país em suas mãos; o
outro, após a permanência dela por dois mandatos.
Dilma Rousseff levou a melhor. O primeiro poste de Lula continuaria
fincado. Como profetizara, fez o diabo e se reelegeu. Nem tomou
posse direito e começaram as denúncias de abusos e a corrida pelo
impeachment. Caiu. Mas, antes, o país ficou parado por quase dois
anos nesse processo para se livrar de uma presidenta, que entrará
para a história pela incapacidade de articular uma frase coerente e
racional com mais de três palavras.
Enquanto iam crescendo as chances de cair, os seus fiéis aliados de
outrora iam se afastando. O mais fervoroso articulador de sua queda,
por motivos óbvios, foi o seu vice-presidente, de cuja fidelidade fora
antes muito enaltecida por ela mesma.
Alçado constitucionalmente presidente, Michel Temer não respirou.
Vice de um poste não poderia ser lá essas coisas. Primeiro, alguns
dos seus ministros e auxiliares começaram a cair como pedras de
dominó. Tornaram-se frequentes as “relotações” da Presidência da
República para a Penitenciária da Papuda.
Uma denúncia atrás da outra, por óbvio não demoraria chegar ao
próprio Presidente. O empresário Joesley Batista jogou a pá de cal,
com a gravação de como se preside a República brasileira.

Daí em diante não se falou mais de outra coisa. O presidente da
República conseguiu o ineditismo de, no exercício do mandato, ser
denunciado por crime comum pela Procuradoria Geral da República.
Para se defender, o presidente foi à “feira” em Brasília. Já eram
conhecidas a da madrugada em São Paulo e do Saara no Rio de
Janeiro. Nelas, os produtos são de segunda, na de Brasília, talvez de
terceira. Lá se vendem e se compram deputados federais, que já são
pagos pela população por um trabalho que não realizam.
O pagamento vem em forma de emendas parlamentares “impositivas”; pelos malfadados cargos comissionados para apaniguados e
outros meios similares.
Por enquanto, as grandes realizações presidenciais foram tapar
a visão das entradas dos palácios com jarros enormes de plantas e
colocar misturador de voz nos ambientes internos.
Afinal não se pode saber quem entra nos palácios presidenciais na
alta madrugada e, muito menos, o que conversam. Não por acaso,
entram empresários e saem bandidos.
Explica-se: no início das justificativas da conversa com Joesley
Batista se dizia que o presidente recebia todo mundo na Presidência,
sem agenda, sem hora marcada. Estava de portas abertas. Não entrava quem não queria. Depois da gravação, a “feira” de Brasília percebeu que o presidente recebera um “bandido” e não um empresário.
E mais dois anos se vão sem nenhuma obra relevante. Existe
apenas uma reiterada tentativa de denegrir a imagem da Polícia Federal, da Justiça Federal e do Ministério Público Federal, instituições
que ainda trazem alento aos brasileiros pelos relevantes serviços
prestados à Nação, especialmente contra essa casta que pretende
continuar dilapidando o país impunemente.
Pedro Cardoso da Costa – Interlagos/SP
Bacharel em direito

25 de julho / 2017

acesse: www.jm1.com.br

3

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Aumento no preço do combustível
Com a dificuldade de fechar as
contas deste ano,
o Governo de Michel Temer e sua
equipe econômica
tiveram que ceder
à mais impopular
das alternativas
para tapar o rombo no orçamento.
Foram dobradas
as alíquotas de PIS e COFINS da gasolina e até 86% a do
diesel. Na sexta (21), o litro da gasolina sofreu reajuste de
até R$0,41, do diesel R$0,21 e do etanol, R$0,20. O governo
deve arrecadar R$10,4 bilhões até o final do ano com esta
medida. O desdobramento no aumento dos combustíveis
vai gerar uma alta nos demais produto. Fonte: Cleverson
Luiz Pereira, professor de Cenários Econômicos do Centro
Universitário Internacional Uninter.

Um bom exemplo do 11º BPM
Em um país onde existem cidades
que a violência ultrapassou os limites, a região comandada pelo 11°
BPM tem dado bons exemplos de
respostas rápidas a sociedade, isso
tem feito com que os índices de criminalidades sejam menores em nossa região. O caso de Santa Margarida
onde quadrilha assaltou um banco
e covardemente assassinaram um
policial militar e um vigilante, mas
o trabalho do 11º BPM com colaboração de outras unidades prenderam
3 participantes do assalto e no sétimo
dia conseguiram prender o quarto
envolvido no assalto. Parabéns ao
11º BPM. A eficiência policial tem
como ponto positivo, desencorajar outros aventureiros, que
sabem que dificilmente ficarão impunes. Segundo comentário
do vereador Paulo Altino na reunião da Câmara de Manhuaçu
no dia 20/07/2017 disse que a maioria da população queria
os bandidos mortos, “bandido bom, é bandido morto”. Comentou o vereador.

2018 será o ano da renovação presidencial

Dizem que o péssimo exemplos de altas autoridades
políticas do Brasil nos últimos anos, e a mão branda da justiça, despertaram no povo a vontade de não votar mais nos
candidatos tradicionais. Todos dizem que estão cansados da
política, outros dizem que vão analisar melhor seus votos e
não pretendem votarem nos mesmos de sempre. Pesquisas
estão aí apontando chance de o Brasil ter uma mudança
significativa na política, principalmente no tocante ao cargo
de Presidente da República, devido ao grande estrago feito
nos últimos anos de governo petista é o que revela as investigações e condenações até o momento pela Lava Jato. Um
que tem chance de chegar lá é o Bolsonaro. Se um eventual
governo dele seria bom ou mau ninguém pode garantir. Os
principais pontos que recomendariam ao eleitorado, estão no
fato dele não estar vinculado a nenhum dos partidos políticos que desastraram o Brasil, desde a “Nova República” de

Sarney (1985), mais precisamente, os grandes partidos, coligados, do mesmo “sangue ruim”. Outro ponto positivo que
estaria recomendando essa candidatura é que Bolsonaro não
responde a nenhum dos processos que envolvem corrupção
governamental, alvos das operações da Polícia e Ministério
Público Federais, como “Mensalão”, ”Lava Jato”, etc. Seria
o típico cara “mãos limpas”, resumidamente. Nos “outros”
grandes partidos dão para se contar nos dedos das mãos os
que não têm algum envolvimento criminal de corrupção. Nas
eleições de 2018, muitos políticos não punidos pelo STF,
receberão do povo o cartão vermelho.

Se a moda pega: Mulher caminhava
nua pela rodovia em Manhuaçu
Bombeiros encaminharam uma mulher para
a Unidade de Pronto
Atendimento. Ela foi
vista caminhando nua
ao longo da BR-262,
no perímetro urbano de
Manhuaçu, no domingo,
16/07. Bastante agressiva, ela se recusava a
ser abordada pelo Corpo
de Bombeiros. Primeiro
conseguiram um cobertor para cobrir sua nudez.
Após ser contida, foi encaminhada para a UPA, mas ainda
irritada com os bombeiros. A mulher estava portando bebida
alcoólica, nua, andando pela rodovia BR-262 e, em alguns
momentos, entrava na frente dos veículos, se colocando em
situação de perigo.
No pronto-atendimento, foi medicada e ficou sob observação. A Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal também
registraram ocorrência e acompanharam o caso.
Aos bombeiros, ela não disse o nome.

Deputados aprovam projeto de lei para
conter violência contra professores e
servidores da educação de MG
Com assinatura de 35 deputados, foi aprovado em segundo
turno o Projeto de Lei (PL) 3874/16, que propõe medidas
para conter violência contra professores e demais servidores
do quadro da Secretaria de Educação de Minas Gerais. A
proposição segue agora para sanção do governador Fernando
Pimentel.
A proposta estabelece medidas protetivas e procedimentos
para casos de violência. O PL considera violência qualquer
ação ou omissão que cause lesão corporal, dano patrimonial,
dano psicológico/psiquiátrico ou morte, praticada direta ou
indiretamente no exercício da profissão.
A ameaça à integridade física e patrimonial do servidor
também está listada como violência. Para prevenir e combater
essas práticas, o projeto propõe, entre outras medidas, a realização de seminários, palestras e debates sobre o tema, com
a participação de alunos, funcionários e comunidade escolar.
Serão criadas equipes multidisciplinares nas superintendências regionais de ensino para mediar conflitos no âmbito
das escolas e acompanhar as vítimas no ambiente escolar. E
ainda será implantado sistema on-line de registro de ocorrência agressão ou ameaça, com fácil acesso e uso e ampla
divulgação, nas escolas e nas superintendências.
Estão previstas ainda medidas para afastar o agressor do
convívio com a vítima e licenças para tratamento de saúde
se a agressão gerar incapacidade para o trabalho.

Casal enfrenta -2ºC e faz ensaio de
casamento no Pico da Bandeira
"Eu estava tão eufórica que nem senti frio", conta a enfermeira Dariane Flaviano, de 30 anos. Não precisa nem dizer
mais nada, não é? O que são -2ºC e -5ºC perto de realizar o
sonho de fazer o ensaio de pós-casamento no alto do Pico
da Bandeira? Nada! Ela e o marido, Vinícius Milanesi, de 32
anos, se casaram em janeiro deste ano, e por questões familiares só conseguiram fazer as fotos do enlace entre a noite

do último domingo (16) e manhã de
segunda-feira (17).
Segundo ela, que
é mineira mas mora
em Vitória, quando
subiu no Pico da
Bandeira pela primeira vez em 2015
com o marido visualizou o sonho
de fazer as fotos do ensaio lá. "Eu já tinha falado com ele.
Sempre fui muito ligada à natureza, eu nasci na roça, então
sou apaixonada por caminhadas e trilhas", explica. Para
Dariane, mesmo tendo sido cansativa, a experiência valeu além de ter rendido fotos lindas. "Nós subimos com muito
equipamento, e tivemos que subir por volta das 23h30 do
domingo (16) para chegar no topo antes do Sol nascer, na
segunda-feira (17)", completa.
A enfermeira relata que o vestido foi feito pela mãe e o
terno foi comprado pelo marido, então eles não se preocuparam quanto à data. "Meu sogro morreu pouco depois de nós
nos casarmos, então só deu para fazer as fotos agora. Ainda
tive que conciliar a agenda do Vinícius, com a fotografia, a
filmagem e o salão em que eu fiz minha produção", destaca.

TJMG destina 900 mil para obra da
APAC de Manhumirim
A Presidente
da APAC de Manhumirim, Renata Elisa Portes e a diretoria
participaram da
abertura do Congresso Nacional
das APACS em
São João Del
Rey, onde receberam um cheque simbólico dos 900 mil
reais que foram disponibilizados pelo Tribunal de Justiça
e já está depositado na conta da Comarca de Manhumirim,
para o término da obra.
Em meio às diversas atividades festivas do evento,
representantes e autoridades se encontraram para trocar
experiências e refletir, juntos, na busca de soluções que
possam difundir ainda mais a metodologia das Associações
de Proteção e Assistência aos Condenados (Apacs).

Governador Pimentel entrega a
Medalha Dia de Minas aos familiares
do Cabo Marcos

O governador Fernando Pimentel entregou a Medalha
de Minas em homenagem ao sargento Marcos Marques da
Silva, da Polícia Militar Minas Gerais, neste domingo (16/7),
durante a solenidade em comemoração ao Dia do Estado de
Minas Gerais, na cidade de Mariana.
O Dia de Minas foi marcado por uma série de homenagens
ao sargento Marcos Marques da Silva, da Polícia Militar Minas Gerais, assassinado há uma semana por criminosos que
realizaram ataque a bancos na cidade de Santa Margarida,
no Território Caparaó.
Durante a cerimônia foi feito um minuto de silêncio em
respeito ao policial. A viúva Dulcileia Amaral Marques, o pai
Orlando Marques da Silva e a mãe Maria Madalena Marques
receberam das mãos do governador Fernando Pimentel, a
Medalha do Dia de Minas.
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"A população vai compreender, porque esse é um governo que não mente.
Não dá dados falsos. É um governo verdadeiro...”.
Litro da gasolina poderá ficar R$ 0,41 mais caro com aumento de imposto. diz Temer.

PLANALTO EMPREGA 10 VEZES
MAIS QUE A CASA BRANCA

em média de boa qualidade, tem só 11 dos 594 deputados
e senadores (1% do total). São Paulo tem 73. O Rio, 49.

A Presidência da República tem mais de 3,8 mil assessores, sem contar órgãos vinculados, segundo o Siape, o sistema oficial de gestão dos recursos humanos. Residência
e local de trabalho do presidente americano, a Casa Branca dispõe de um contingente de pessoal dez vezes menor:
são apenas 377 pessoas para ajudar Donald Trump a administrar o maior orçamento do planeta, de US$4,4 trilhões
(R$13,9 trilhões). O orçamento do Brasil é quatro vezes
menor: R$3,5 trilhões.

FOCO NAS REFORMAS

LÁ E CÁ
Trump tem 83 assessores a menos que os 460 de Barack
Obama. Só essa redução faz a Casa Branca economizar
US$5,1 milhões ao ano.
MENOS É (MUITO) MAIS
O presidente dos EUA mora e trabalha no mesmo local.
No Brasil, tem dois palácios, Planalto e Alvorada, além da
espaçosa Granja do Torto.
FAZ DE TUDO
Não estão incluídos, entre os 3,8 mil servidores do Planalto, aqueles de órgãos como Vice-Presidência, secretarias,
Abin, agências, AGU etc.
NÚMEROS NO CONGRESSO

As reformas política e tributária devem dominar os debates
no Congresso, no segundo semestre, até porque perdeu
força a tão necessária reforma da Previdência.
FRAUDANDO ATÉ ENQUETE
Enquete no site do PSDB indagou sobre a condenação de
Lula pelo juiz Sérgio Moro. Para mais de 23,7 mil (95% do
total), foi “decisão política”. A suspeita é que o resultado foi
fabricado por hackers petistas
MUDOU A LÓGICA
A lógica da votação da denúncia contra Michel Temer mudou, após a rejeição do relatório que pedia a continuação
da ação: a oposição precisa de 342 votos para sepultar o
novo texto, relatado pelo PSDB.
ECONOMIA PORCA
Os aviões da Avianca têm os assentos mais confortáveis
do mercado, inclusive no espaço entre as fileiras, mas economiza na manutenção: passageiros se queixam de poltronas avariadas, que não reclinam.
REFORMA TRIBUTÁRIA

Os EUA, com 120 milhões de habitantes a mais que o Brasil, têm 78 deputados federais a menos. E 19 senadores a
mais que os nossos 81.

A principal mudança a ser proposta pelo governo a cerca
da reforma tributária é a expansão do Simples, o imposto
simplificado. A ideia é aumentar o número de categorias
empresariais beneficiadas.

LAVA JATO INVESTIGA ORIGEM
DA FORTUNA DE LULA

PENSANDO BEM...

A descoberta de R$9,6 milhões em contas correntes e investimentos do ex-presidente Lula deixou intrigada a força-tarefa da Lava Jato, que investiga o mistério de como o
ex-metalúrgico, condenado por corrupção, acumulou tanto
dinheiro. Ao ver bloqueados pela Justiça recursos e bens,
Lula se queixou de que a “subsistência” de sua família estaria prejudicada. Pelo visto, para ele, dinheiro nunca foi
problema.
CONTA OUTRA, MALANDRO
Interrogado na polícia, Lula disse cobrar US$200 mil por
“palestra”, mas ninguém acreditou. Tampouco ele apresentou comprovantes.
LULA NÃO É CLINTON
Desde 2015 Lula não faz palestras, para as quais disse
cobrar o dobro de Bill Clinton. O ex-presidente dos EUA
continua a fazê-las.
CHEQUE EM BRANCO
Emílio Odebrecht revelou que pagava “honorários” a Lula,
além de jatinhos, hotéis de luxo etc, para criar “imagem
adicional” na África.
RENÚNCIA E ROMBO FISCAL
Distribuidores de etanol paulistas não recolhiam PIS/Cofins. Agora vão pagar uma merreca, 0,2%. Mas o governo
não mexe na mina de ouro deles: a importação de etanol
podre (altamente poluente) dos Estados Unidos com 0%
de imposto de importação. Isto sim, um senhor rombo.
O TAMANHO DA FARRA
O Senado e Câmara pagam a um total de 15.213 ocupantes de cargos comissionados, incluindo os aspones dos
escritórios estaduais dos parlamentares. O Supremo Tribunal só tem 29 cargos em comissão.
BRASÍLIA 1%
O Paraná Pesquisa perguntou o que pensa de Brasília
quem não mora na cidade: para 68%, “tem mais ladrão
que outras cidades”. A bancada de Brasília no Congresso,

Julho Verde alerta
sobre câncer de
cabeça e pescoço

...deve ser comum entre ex-metalúrgicos, como Lula, juntar
pé-de-meia de R$9 milhões...
TEMER NOMEIA FICHA SUJA
NA DIRETORIA DA DATAPREV
O presidente Michel Temer nomeou
diretor da Dataprev (estatal de tecnologia da Previdência) um condenado por improbidade e impedido
de ocupar cargo público. Júlio César de Araújo Nogueira foi condenado em dezembro pelo juiz Francisco Ribeiro, da 8ª
vara federal de Brasília, por supostas malfeitorias no
Ministério da Agricultura, e a sanções civis (devolver
dinheiro) e políticas (não pode se candidatar). Para o
Palácio do Planalto não há impedimento já que cabe
recurso da sentença.
IMPEDIMENTO
Júlio César de Araújo Nogueira tem costas quentes: mesmo condenado (e à revelia), até ontem era secretário-executivo adjunto da Casa Civil.
DEVOLUÇÃO
Júlio César Nogueira foi condenado por improbidade e a
devolver R$ 3 milhões aos cofres públicos, em valores de
2012.
XÔ, PETELHADA
A Dataprev se livrou apenas ontem dos “carrapatos” que se
agarravam aos cargos de diretoria desde o governo Lula,
apesar do impeachment.
NO MURO, PSOL E REDE
VIRAM ‘TUCANOS DA ESQUERDA’
Uma semana após a condenação do ex-presidente Lula
a 9 anos e 6 meses de cadeia por corrupção e etc, os deputados Chico Alencar (RJ) e Ivan Valente (SP), do Psol,
e Alessandro Molon (RJ) e Randolfe Rodrigues (AP), da
Rede, em geral falantes, até hoje não comentaram a decisão do juiz Sérgio Moro. Em cima do muro, esses partidos
têm sido ironicamente chamados no Congresso de “tucanos da esquerda”.

S

e descoberta em estágio
inicial, as chances de cura
podem ser superiores a

90%
O “Julho Verde”, assim como
o Outubro Rosa e o Novembro
Azul, é um período voltado para
a conscientização sobre câncer,
nesse caso, na região da cabeça
e do pescoço. Segundo estimativas do Instituto Nacional do
Câncer (INCA), referente ao período 2016/2017, são esperados
cerca de 30.000 novos casos somente de cavidade oral, laringe e
tireoide no Brasil. “Esses alertas
são importantes para que a população entenda o quão importante
é se informar sobre assunto para
se prevenir e entender como
perceber os sinais da doença“,
explica Thiago Jardim Arruda,
radio-oncologista da Radiocare-Hospital Felicio Rocho.
Entre os tipos mais comuns
da enfermidade estão câncer de
boca, faringe, laringe, e tireoide. Excetuando-se o câncer de
tireoide, todos os outros sítios
acometidos compartilham dos
mesmos fatores de risco. “O
cigarro e o álcool são os principais responsáveis por esse tipo
de doença também. Geralmente,
o paciente que é diagnosticado
tem algum desses hábitos. Lembrando que se combinados os
dois, a chance de ter a doença

pode aumentar em até 20 vezes",
conta o especialista.
Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça
e Pescoço (SBCCP) na última
década a incidência do câncer de
boca e orofaringe em pacientes
mais jovens e não tabagistas,
tem aumentado bastante devido
à contaminação pelo papilomavírus (HPV). “O vírus aumenta
as chances de aparecer o tumor.
Infelizmente, as pessoas ainda
não se conscientizaram que
sexo oral também necessita de
proteção”, explica Arruda.
Diagnóstico Precoce: “A
campanha também é importante
para que as pessoas compreendam que uma simples ferida que
não cicatriza, nodulações no
pescoço, alterações na voz ou
ainda, uma dor de garganta que
dure mais de três semanas podem
ser sinais da doença”, esclarece
Thiago Jardim Arruda. Ainda
segundo o radio-oncologista,
saber os sintomas e recorrer às
consultas médicas é essencial
para o diagnóstico precoce.
Segundo Arruda, as chances de
sucesso do tratamento podem
ser bem maiores se o tumor for
descoberto no estágio precoce da
doença. Por isso, é importante
ficar atento aos sinais do corpo
e, a qualquer alteração, procurar
um médico especialista.

Saque de contas
inativas do FGTS pode
ir além do dia 31

O

prazo para saque das
contas inativas do
FGTS termina no dia
31 deste mês. Porém, os
trabalhadores que não conseguirem tirar o dinheiro por
problemas que dependam
exclusivamente da Caixa
Econômica Federal poderão
receber após a data limite.
Segundo o banco, não haverá
ampliação da data para situações alheias à instituição,
como empregadores que não
depositaram o valor do prazo.
Mas os beneficiários, por
exemplo, que não encontraram
o dinheiro todo que deveria
estar depositado ou que tiveram
problemas cadastrais ou surpreendidos por fraudes terão mais
tempo para receber.
Para que o dinheiro das contas
inativas seja liberado, o traba-

lhador deve ir a uma agência da
Caixa até o fim do mês. O beneficiário que solicitar o saque do
saldo até o prazo será atendido
normalmente.
O banco listou duas situações
em que o trabalhador pode encontrar dificuldade para receber
e terá que extrapolar o prazo:
nos casos de acerto cadastral e
inclusão da data de afastamento.
Ele terá que apresentar toda a
documentação necessária até
o dia 31 no banco, que fará a
inclusão manual dos dados. O
recebimento acontecerá em até
cinco dias.
Por último, o trabalhador que
solicitar o saque no exterior até
o fim do prazo, em razão de
procedimento legal, o trâmite da
documentação leva alguns dias,
portanto receberá os recursos
posteriormente.
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PREFEITURA DE MANHUAÇU LANÇou
MAIS R$ 2,4 MILHÕES EM OBRAS

N

ovas Ordens de Serviço foram assinadas pela Prefeita Cici
Magalhães no domingo, dia
23, marcando o início da
construção de duas importantes obras no município:
o Galpão de Benefício e Rebenefício de Café (Galpão do
Produtor Rural) em São Sebastião do Sacramento e da
Creche Pró-Infância tipo II
(Espaço Infantil Educar) em
Santo Amaro de Minas. So-

madas as obras têm valor de
R$ 2.446.275,32. Também
foi entregue veículo para a
Saúde, em São Sebastião do
Sacramento.
SÃO SEBASTIÃO DO
SACRAMENTO - A primeira solenidade começou
às 9h da manhã, em São Sebastião do Sacramento, com
a Assinatura da Ordem de
Serviço para a construção do
Galpão de Benefício e Rebenefício de Café, em terreno

A

Prefeita Cici Magalhães assinou a Ordem de Serviço para
a construção do Galpão de Benefício e Rebenefício de
Café de São Sebastião do Sacramento (Galpão do Produtor Rural), na manhã deste domingo, 23. Também presentes
o Deputado Federal Sub-tenente Gonzaga, autor da Emenda

situado à Rua Santa Cruz. Os
recursos para a construção do
Galpão do Produtor Rural
foram viabilizados pelo Deputado Federal Subtenente
Gonzaga junto ao Ministério
do Desenvolvimento Agrário, do Governo Federal,
por meio de Emenda Parlamentar. O empreendimento
tem valor contratado de R$
1.383.531,61, para a construção. O convênio abrange
ainda implementos agrícolas

para benefício e rebenefício
de café de aproximadamente
R$ 200 mil, totalizando R$
1.560.000,00. Na oportunidade, também foi entregue
um automóvel 0 km para
atendimento à comunidade
no setor de Atenção Primária
à Saúde.
SANTO AMARO DE
MINAS - Logo em seguida,
às 11h, foi assinada outra
Ordem de Serviço, desta vez,
em Santo Amaro de Minas.

No local onde funcionava
a antiga escola estadual, na
Rua Boa Vista, a Prefeita
Cici Magalhães autorizou a
construção da Creche Pró-Infância – tipo II (Espaço
Infantil Educar), assegurados
para o município a partir de
Indicação do então Deputado Federal João Magalhães
junto ao FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação). A obra em
Santo Amaro tem valor de

R$ 1.062.743,71.
O Projeto Proinfância Tipo
2 tem capacidade de atendimento de até 188 crianças,
em dois turnos (matutino e
vespertino), ou 94 crianças
em período integral.
Muitas pessoas estiveram
presentes a solenidade de
assinatura as obras e entrega
dos veículos, mostrando
assim satisfeitos e apoiando
assim mais esta iniciativa da
prefeitura de Manhuaçu.

Parlamentar junto ao Governo Federal para a viabilização destes
recursos; Deputado Estadual João Magalhães; Presidente da
Câmara, Jorge Do Ibéria; Vice-presidente Vereador Juares Eloi;
Vereadores José Eugênio, Vantuil Martins, Berenice Ferreira,
Cleber Matinha e Elenilton Martins Vieira; membros do secreta-

riado municipal e lideranças comunitárias locais, além de moradores. A obra tem valor contratado de R$ 1.383.531,61 para a
construção. O convênio abrange ainda implementos agrícolas
para benefício e rebenefício de café de aproximadamente R$
200 mil, totalizando R$ 1.560.000,00.

Manhuaçu e região.
Presidente da Câmara, Jorge do Ibéria, faz balanço
da reunião ordinária desta
quinta-feira, 27/07, e destaca
andamento das obras no Distrito de Vilanova, e agradece
o deputado João Magalhães,
pelas emendas que tem proporcionado obras em Manhuaçu. João Magalhães foi
também parabenizado por

para menores em Manhuaçu.
Vereador Cleber da Matinha destaca indicação sobre implantação de faixa de
pedestre elevada nas ruas
de Manhuaçu, que além de
ser permanente funcionará
também como redutor de
velocidade.
Vereador Administrador
Rodrigo fala sobre moções
e indicações apresentadas

Câmara de Manhuaçu aprova vários projetos

A

13ª
Reunião
Ordinária, 1ª Sessão
Legislativa – 2017 –
32ª Legislatura – 2017/2020
A Câmara Municipal de Manhuaçu, em reunião ordinária,
na noite de quinta-feira, 20/07,
presidida por Jorge Augusto
Pereira “Jorge do Ibéria”,
aprovou vários Projetos de
Lei, Projetos de Resolução,
requerimentos e moções. O

Vereador Cabo Ferreira comentou sobre o projeto de resolução que concede Diploma
de Honra ao Mérito ao Cabo
Marcos, Vigilante Leonardo
e aos policiais militares e civis envolvidos na prisão dos
ladrões a Banco em Santa
Margarida. Na oportunidade
vários vereadores se pronunciaram sobre o assunto
que chocou Santa Margarida,

outros vereadores
Vereador Juninho Linhares
fala sobre indicação para
criação de Serviço de Táxi
Adaptado, apresenta vídeo do
serviço realizado na limpeza
do Rio Manhuaçu e agradece
ao SAMAL pelo serviço,
e comenta sobre resposta
que teve do Deputado João
Magalhães sobre o centro de
reabilitação socioeducativo

na reunião ordinária desta
quinta-feira, 27/07 – Uma de
suas prioridades, é a implantação de terapias alternativas
entre as práticas do S.U.S.
no município, as fitoterapia,
terapia floral, acupuntura,
cromoterapia, aromaterapia,
quiropraxia, iridologia, ortomolecular, ginástica terapêutica e terapias da respiração,
dentre outras.
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SANTO AMARO DE MINAS: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA É AUTORIZADA

O

utra Ordem de Serviço assinada também hoje (domingo) pela
Prefeita Cici Magalhães foi a que autoriza a construção da
Creche Pró-Infância em Santo Amaro de Minas. A solenidade
foi realizada no terreno onde o educandário será construído, às 11h
da manhã - logo após a cerimônia ocorrida em São Sebastião do Sacramento-. A creche Pró-Infância de Santo Amaro foi viabilizada pelo
Deputado João Magalhães, no período em que exercia o mandato

de Deputado Federal, junto ao Governo Federal.Também presente,
acompanhando o Ato Simbólico para o lançamento das obras, o Deputado Federal Sub-tenente Gonzaga; Presidente da Câmara, Jorge
Augusto Pereira (Jorge do Ibéria), e Vice-presidente Juarez Cleres Elói;
Secretária M. de Educação, Luizaura Januário de Oliveira Ferreira, e
demais membros do secretariado; Ex-vereadora e moradora da comunidade, Aponísia dos Reis; lideranças sociais e moradores do distrito.

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

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

GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835

gador Alonso Starling, 210 (33)
3332-2333

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

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

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

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

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

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

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

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

ATELIER MM Rua Desembar-

PREGÃO 040/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através
de sua Pregoeira, torna público que a sessão do Processo Licitatório no 0114/2017, na modalidade Pregão nº 040/2017, na forma
presencial, regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei
Federal nº 8.666 de 21/06/1993 com o objeto de: contratação de
empresa para fornecimento de peças para manutenção preventiva
e corretiva de veículos leves e diesel da frota municipal, foi remarcada para o dia 08 de agosto de 2017 as 09hs00min. Local: Rua
Vereador Geraldo Garcia Malcate nº 100, Centro, CEP: 36.918-000,
São João do Manhuaçu/MG. Informações pelo telefone (33) 33771200, das 13h00min às 16h00min horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima. - Pregoeira- ANA
APARECIDA DOMICIANO

O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo
Administrativo Licitatório nº 162/2017, na modalidade Pregão Presencial
nº 082/2017, para aquisição de uma central de PABX e manutenção nas
instalações telefônicas internas, em atendimento às Secretarias do Município. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA
e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do dia 09/08/2017, 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 20 de julho de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo
Administrativo Licitatório nº 163/2017, na modalidade Pregão Presencial nº
083/2017, para aquisição Freezer e balança, 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
09/08/2017, 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
20 de julho de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo
Administrativo Licitatório nº 164/2017, na modalidade Inexigibilidade nº
012/2017, Credenciamento nº 006/2017, para credenciar medico especialista em Ginecologia/obstetrícia, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA
e DOCUMENTAÇÃO, será até às 15:00 horas do dia 29/08/2017, 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 20 de julho de 2017.
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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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Câmara de Lajinha aprova diversos
projetos em sessão ordinária
Legislatura 2017/2020

16ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da
18ª Legislatura da Câmara Municipal de Lajinha-MG, realizada em 19/07/2017
Em reunião ordinária, na noite de quarta-feira
19/07/2017, às 19h00, presidida pela Presidente

Neura da Silva Pereira, a Câmara de Lajinha
aprovou 7 Projetos de Leis, requerimentos,
moções e indicações. Além disto, os vereadores
comentaram sobre o reajuste dos servidores
municipais, andamento de obras, fiscalização das
mesmas e relataram outros assuntos de interesse
público.

Iniciando a sessão a Presidente
concedeu a palavra para alguns munícipes:

Maria Cristina de Freitas
Ribeiro Cruz

A

senhora Maria Cristina de
Freitas Ribeiro Cruz – Iniciou sua fala solicitando
aos vereadores providencias no
sentido de solucionar problemas
concernentes ao atendimento
da CEMIG aos usuários de
Lajinha. “O que tenho hoje para
apresentar aos senhores é o posto
de atendimento da CEMIG, não
tem como funcionar Lajinha sem
um posto de atendimento, não
tem como, eu tive problemas
esta semana, fiquei três dias
por conta disso, para resolver o
problema, eu ficava duas horas e
vinte minutos, no telefone atendimento com a atendente, eles
me mandava ir para Caratinga, a
senhora vem para Caratinga, ou
então a senhora vai para Mutum,
eu não tem carro, não tenho dinheiro, não posso ir a Caratinga,
no meu modo de ver a CEMIG
está enganada, quando ela me
manda lá em Caratinga, resolver
um problema que eu provei que
a cobrança foi indevida, eu não
devo um centavo a CEMIG, ela
me cobrava quase R$ 1.600,00,
indevidamente”. Destacou Maria
Cristina.
Ainda segundo Maria Cristina
até ela provar que não devia, ela
passou por um stresse profundo,
não tendo tempo para ficar ligando, é uma vergonha Lajinha não
ter um posto de atendimento, “se
os senhores descobrirem o que
tem de errado em Lajinha sobre
cobranças indevidas, os senhores
não tem ideia. La na Vaca Morta
tem pessoas pagando R$ 400,00
de energia, com uma televisão,
uma parabólica e um chuveiro,
e aí o pessoal vai reclamar com
quem? Se os senhores pesquisarem verão a quantidade de
problemas que tem, tem vários
lugares que a conta de luz é R$
30,00 por mês, tem gente lá com
a perna quebrada, com a conta
cortada, cadê a conta, não chegou, mas eles cortam a energia,
e dizem que não podem”. Explica
Maria Cristina.
O vice-presidente da Câmara

Beto Lamparina parabenizou
Maria Cristina pelo seu alerta
dado através da Câmara Municipal, “sabemos que muitas
pessoas não têm condições e é
muito desgastante o atendimento
do número 116, eu pensaria nisso
num modo mais agressivo, sugiro procurarmos um advogado e
entrarmos no fórum, requerendo
diretamente ao Ministério Público, podemos conversar com o
prefeito João Rosendo, para nos
ofertar a parte jurídica”. Comenta
o vereador.
Outro problema citado pelo
vereador Mustarda é a deficiência do trifásico em alguns lugares
da cidade, há empresário que
presta serviço em toda a região e
não tem como colocar o trifásico.
Citou também o problema de
várias lâmpadas queimadas, que
não têm sido trocadas.

Marcones
Mendes de Abreu

A presidente da câmara também parabenizou a iniciativa de
Cristina e citou o comentário de
uma ouvinte que disse que apesar
dela achar que é coisa simples,
não é, e sim de grande importância a sua reclamação, “esperamos
que os nobres vereadores possam
atender este pedido de Maria
Cristina, pois nós estamos muito
refém da CEMIG, parabéns”.
Comentou a vereadora Neura.
Secretário Marcones Mendes de Abreu
O secretário tratou da Lei de
Saneamento Básico, do problema
ambiental e solicitou aos vereadores marcar um dia para tratar
especificamente do saneamento
básico de Lajinha, saneamento
ambiental e também de recurso
hídrico. A Lei Nº 11.445/2007 foi
estabelecida determinando que
todos os municípios deveriam
apresentar esse plano de saneamento básico e também em 2010
a Lei Nº 12.305 onde o município
também teria que apresentar
um plano de gerenciamento de
resíduo sólido. Nosso município
foi contemplado em 2012 com
Plano de Saneamento Básico,

no finalzinho do governo e este
não fez a adaptação orçamentária
para exercício de 2013, com isso
o município perdeu esse recurso.
Segundo o secretário na atual
administração conseguiram reverter à situação e obter o recurso
novamente, só que houve alguns
transtornos com o plano, visto
que todos os administradores tem
dificuldade no planejamento a ser
feito pelo município, mesmo de
ver como prioridade a questão
do saneamento da saúde e da
educação também. “Em 2015 nós
conseguimos executar esse saneamento básico, nós recebemos
do Ministério Público naquela
época a validade do gestor não
ter apresentado o Plano de Saneamento Básico (PSB), também o
plano de gerenciamento na qual
nós lutamos e conseguimos executar. No ano passado depois de
abril, eu estive afastado do meu
cargo e mandei a Lei de saneamento para o nosso jurídico, mas
não foi aprovado, esse ano nós
também mandamos em fevereiro
para a aprovação do (PSB) Plano
de Saneamento Básico da nova
gestão, porque esse plano tem
uma duração de 20 anos, o não
cumprimento dessa Lei dá penalidade 3 anos de reclusão e multa
de R$ 30,000 reais por mês,
para o gestor. A importância da
aprovação do (PSB), quer dizer
que estaremos habilitados para
receber recursos dessa natureza,
na qual a Lei descreve que foi do
saneamento água, esgoto, lixo
e drenagem”. Diz o secretário.
Ainda segundo Marcones
isso foi discutido em Lajinha
um planejamento de 20 anos até
2035 e foi estabelecido também
recursos ano a ano para ser
executado dentro do município,
visando que pode haver revisão
de tudo que foi feito durante 4
anos dentro do município. O
plano de saneamento não foi executado em 2015 e o município de
Lajinha está com um débito de
não execução do (PSB), na qual
também a Lei está na casa. “Se
Deus quiser hoje será aprovado
e sancionado pelo nosso prefeito.
No mês de março nós tivemos a presença aqui do doutor
Edilson da Funasa e fizemos
avaliação do que não foi feito e
porque, a prestação de contas do
valor que foi gasto até março,
nosso município não tinha nem
aprovado a prestação de contas
na FUNASA, e para ver o que
foi proposto dentro do (PSB),
ficamos dois dias para passar
por esse processo e no qual conseguimos reverter alguns desses
quadros, o doutor Elias falou que
o município está desabilitado e

do (PSB) também a execução da
drenagem.
Em março o prefeito João
Rosendo assinou o projeto de
execução da drenagem do nosso
município no valor de 22 milhões
de reais, e em setembro irá ser
licitado 3 milhões de reais para
ser executado em março de 2018.
Lembrando que isso será de uma
durabilidade de 20 anos, projetos
de curto, médio e longo prazo”.
Explicou o secretário
Marcelo Nunes Saleme Brêtas
- Presidente do Sindicato
dos Servidores Públicos de
Lajinha

sujeito a penalidade.
Trinta dias (30) dias atrás a
nossa gestão recebeu do Ministério Público um comunicado
em caráter de urgência para
aprovação do (PSB), até então
foi acordado um plano de saneamento. Em 2014 nós recebemos
do Ministério da Integração um
levantamento das nossas áreas
de risco, na qual em 2012 eu e o
nosso vereador Bolinha, fizemos
um mapeamento das áreas de
risco do nosso município e em
2014 foi feito uma revisão.
Em 2015 foi feito um projeto
da execução das nossas áreas de
risco no qual nós incluímos dentro

S I N D L A J - Marcelo Nunes Bretas, presidente.
www.sindlaj.com.br/ - Sindicato dos Funcionários Públicos
de Lajinha
"Boa noite a Mesa Diretora,
assessor jurídico, os demais vereadores, a todos aqui presente,
e os ouvintes da Rádio FM Vida.
Na verdade quando eu me escrevi ontem, vim com uma objeção,
porque não havia chegado a casa
o reajuste que nós solicitamos,
nós estamos conversando sobre
o reajuste desde janeiro, fizemos
uma reunião com a vereadora
Neura, Bolinha, Júlio, Mustarda
e assessoria jurídica, e seria
aprovada antes de julho, antes
da exposição, se estava fazendo
a exposição é porque tinha dinheiro, se tem dinheiro deve dar
o reajuste, fizemos novamente

o pedido de uma nova reunião
e quem apareceu foi somente
o vereador Camilo, e foi muito
pouca gente e não deu para
ser discutido devido ao pouco
comparecimento”. Explica o
presidente do sindicato.
Ainda segundo Marcelo, o
projeto chegou esta noite, e foram convidados os interessados,
mas poucos compareceram e
com isso ficou impossibilitado
novamente discutir o assunto.
O reajuste será de 6.8% para
ser pago em novembro, sem ter
como discutir ele disse favorável sua aprovação. "Pedimos
aos vereadores que aprovem o
projeto. Qualquer decisão vai
ser tomada depois do projeto,
nós estamos para isso, e o que
irá acontecer depois será discutido em reunião, não é o que
gostaríamos, ano passado fui
muito criticado, mas a mesma
coisa está acontecendo, não
sou favorável a partido (A)
ou partido (B), eu sou pela
decisão da categoria, mas o
projeto veio hoje e somos pela
aprovação do projeto”. Justifica o sindicalista
Renato Rodrigues – Comunica que deixou a liderança do
PSDB, em reunião foi eleito o
vereador Selsino do Oreste como
novo líder do PSDB.

ORDEM DO DIA: Aprovados - Projetos de
Leis oriundos do Poder Executivo Municipal.
Projeto de Lei 038/2017 “Dispõe sobre a revisão geral
anual de remuneração dos
servidores públicos efetivos,
contratados, inativos e comissionados do Poder Executivo
do Município de Lajinha e dá
outras providências”. Aprovado
por (10 votos a 0)
O prefeito de Lajinha-MG
no uso de suas atribuições
legais, tendo a Câmara Municipal aprovado, eu sanciono a
seguinte Lei:
Art.1º - Fica concedida Revisão Geral Anual de 6,8%
(seis virgula oito por cento)
aos servidores públicos efetivos, contratados, inativos e
comissionado os vinculados ao
Poder Executivo do Município
de Lajinha-MG.
Parágrafo Único - O percentual de que trata o caput deste
artigo será aplicado sobre os
vencimentos básicos e atuais
dos servidores públicos, na
folha de pagamento a partir
do mês de novembro de 2017,
excetuando os servidores que
percebe salário mínimo nacional, agentes comunitários de

saúde e de combate a endemia.
Art.2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por
conta de dotação orçamentária
própria.
Art. – 3º - Revogadas as disposições em contrário esta lei
entra em vigor na data de sua
publicação, surtindo seus efeitos a partir do dia 01/11/2017.
Lajinha – MG, 18 de julho
de 2017
João Rosendo Ambrósio de
Medeiros
Prefeito de Lajinha - MG
Projeto de Leia 023/2017
– Aprovado Projeto de Lei, de
autoria do Poder Executivo, que
dispõe sobre normas de controle de desperdício de água, e dá
outras providências. Aprovado
(por 10 votos a 0)
Projeto de Lei número
027/2017 – “Dispõe sobre
contratação por tempo determinado para função de Orientador
Social. Nos termos do artigo
37, inciso IX, da Constituição
Federal e dá outras providências”. (10 X 0)
Projeto de Lei 031/2017
– “Dispõe sobre a ratificação

da alteração no Contrato de
Consórcio Público, aprovado na
assembleia ordinária realizada
no dia 27 de março de 2014,
para inserção de novos entes
da Federação que poderão
integrar o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da
Zona da Mata - Cisab Zona da
Mata e dá outras providências.
(10 X 0)
Projeto de Lei Nº 032/2017
– “Dispões sobre aprovação
do Plano Municipal de Saneamento e de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos Urbanos e dá
outras providências. (10 X 0)
Projeto de Lei número
035/2017 - Dispõe sobre contratação por tempo determinado nos termos do artigo 37/9
da Constituição da República e
dá outras providências. (5 X 4)
Projeto de Lei 036/2017
– “Estabelece normas de proteção do Patrimônio Cultural
do Município de Lajinha e dá
outras providências”. (10 X 0)
Projeto de Lei 037/2017 –
“Cria o Conselho Municipal de
Cultura de Lajinha/MG e dá
outras providências”. (10 X 0)
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Madrasta de 17 anos é acusada de matar
a enteada de 1 ano em Manhuaçu

U

ma adolescente de
17 anos é acusada de
matar a enteada de
apenas 1 ano e cinco meses
durante a tarde desta terça-feira, no bairro Coqueiro.
Relatos de vizinhos dão
conta de que a menina sofria
maus tratos. A suspeita é que
ela asfixiou a criança.
A Polícia Militar foi chamada pelo conselheiro tutelar Jerônimo Rosa até a
Unidade de Pronto Atendi-

mento (UPA) na tarde desta
terça depois que a criança
chegou ao local já sem vida,
por volta de 14:45.
O médico pediatra relatou
aos militares que a menina
já estaria morta há cerca de
quatro horas. Havia secreções na boca e no nariz e
ferimentos. A suspeita é que
ela foi asfixiada.
A mãe da menina está
presa. A madrasta vive com
o pai dela, que é pedreiro e

saiu para trabalhar ainda de
madrugada.
A jovem contou uma história cheia de contradições,
como a troca de roupas da
criança antes de leva-la para
a UPA e os horários. Afirmou que a menina estava
bem, deu almoço e colocou
para dormir. Às 13 horas,
quando foi acordar a criança,
percebeu que estava com as
secreções pela boca e nariz e
não “acordava”.

11° BPM realiza Operação
Cidade Segura V e alcança
ótimos resultados

N

o dia 20 de julho
do corrente ano foi
realizada a Operação
Cidade Segura V nos 24
municípios da área do 11º
BPM, com a mobilização de
182 militares e 52 viaturas
empregadas diretamente na
operação. Essa operação foi
realizada concomitantemente nas demais Unidades da
12ª Região da Polícia Militar
de Minas Gerais.
Por ocasião da operação,
na área do 11º BPM, foram
cumpridos mandados judiciais de Busca e Apreensão
e de Prisão. Ao final da operação chegou-se a 13 pessoas
presas e 01 menor infrator
apreendido.

A operação alcançou resultado altamente positivo, com
a fiscalização de 501 veículos, apreensão de 17 armas
de fogo e muita munição,
apreensão de grande quantidade de drogas, apreensão
de 09 veículos e apreensão
de outros materiais ligados
à práticas criminosas.
A ocorrência de maior
destaque durante a operação
consistiu na apreensão, na
Zona Rural de Mutum, de
30 quilos e 500 gramas de
maconha, 1 quilo de Crack,
1 quilo e 500 gramas de cocaína e 225 ponto de LSD.
Nessa mesma ocorrência
foram apreendidas 03 armas
de fogo, munições e diversas

máquinas e equipamentos
que teriam sido trocadas por
drogas.
Outra ocorrência de destaque foi registrada na cidade
de Manhuaçu, onde foram
apreendidos 2 quilos e 225
gramas de cocaína, 09 pedras
grandes de crack e 218 pinos
usados para acondicionar
cocaína, 01 simulacro de
arma de fogo, além de outros
materiais.
A operação teve início na
madrugada do dia 20 e foi
encerrada somente à noite da
mesma data, quando foram
contabilizados ótimos resultados e impacto positivo para
a segurança pública.

Ao invés de pedir ajuda,
ela foi à pé com a criança
no colo do bairro Coqueiro
até a UPA.
Vizinhos relataram aos
policiais que constantemente
ouviam a criança chorar, inclusive na manhã desta terça.
Segundo os conselheiros
tutelares Jerônimo e Mayara,
a criança, na semana passada, teria se queimado com
água quente e suspeitavam
de maus tratos. A criança, o
pai e a madrasta tinham sido
assistidos até a UPA pela PM
para atendimento medico.
A madrasta alegou no dia
que estava com uma caneca
de água quente nas mãos
e que, ao virar, a criança
estava atrás dela e veio a
derramar um pouco nos pés
da menina.
Ainda de acordo com a reportagem do Portal Caparaó,
o pai só soube do óbito da
filha no final da tarde. Segundo ele, vizinhos haviam
lhe falado para ele olhar melhor a criança, pois a chorava
constantemente e, às vezes,
parecia choro sufocado, mas
que nunca desconfiou que
a sua companheira cometia
maus tratos e nem percebeu
algum tipo de lesão ou hematomas.
Os conselheiros tutelares
acompanharam o registro
da ocorrência. A madrasta e
o pai da menina foram encaminhados para a delegacia
de Polícia Civil.

Nas redes sociais, o conselheiro que atendeu a ocorrência, Jerônimo Rosa destacou
o choque e tristeza com o
fato e explicou que “houve
o atendimento da criança na
terça-feira, dia 11, e na quinta foram aplicadas medidas
pertinentes ao pai, mas não
deu tempo, infelizmente a
sua companheira acabou por
matar a criança pelo motivo
que cabe agora à Polícia
Civil esclarecer”.
Já na parte da noite de
terça, o médico legista identificou a causa da morte
da vítima como por asfixia
mecânica, que é quando algo
ou alguém aperta o pescoço
da vítima. Diante disso, a
adolescente foi apreendida
em flagrante.
Família: Estão circulando

entre os moradores da cidade diversos áudios que são
atribuídos à avó da criança
morta. Em uma das mensagens, uma senhora conta
com a voz embargada que a
madrasta "deu uma surra" e
matou a netinha. "Meu filho
está no maior desespero,
dormia abraçado com essa
menina", disse a senhora.
Em outra mensagem que
circula entre a população, a
avó conta que seu filho não
confiava em deixar a filha em
creches. "Ele nunca deixou
colocar ela em creche porque
não confiava. A mãe (que
está presa) mexe com droga
e ele nunca quis ela na creche
para a namorada cuidar e
ela vai lá e dá uma surra na
menina", finaliza o áudio.
Carlos Henrique Cruz

Pai e filho são assassinados em Matipó
MATIPÓ (MG) - Mário
Santiago Dutra, 54 anos, e o
filho dele, Reginaldo Santiago
Pereira Dutra (Reginho), 24
anos, foram assassinados a
tiros na porta de casa na noite
de sábado, 22/07. O crime
foi no bairro Boa Vista, em
Matipó, por volta de 23:30.
Testemunhas contaram que
uma motocicleta parou em
frente a casa e uma pessoa
chamou pelo nome de Reginaldo. Ao sair para atender,

já ouviram os disparos. O
pai foi olhar o que estava
acontecendo e também foi
baleado. Os dois chegaram
ao hospital mortos. Policiais
militares ouviram vizinhos e
familiares. Ninguém soube
dar detalhes da moto ou do
autor dos disparos.
Testemunha contou aos policiais que a vítima Reginaldo teria sido ameaçada mais
cedo. Ele também estaria
com uma garrucha, que não

foi encontrada.
O suspeito não foi encontrado. Ele está foragido
desde fevereiro e responde
por crimes de homicídio e
tráfico, de acordo com a PM.
Reginaldo estava preso
por tráfico de drogas e saiu
da cadeia no dia 13/07. Ainda de acordo com a PM, ele
já tinha sido preso vários
delitos, dentre eles roubo,
homicídio, furto e trafico
ilícito de drogas.

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU (MG) - Dois
bandidos roubaram dez mil
reais numa propriedade rural
no córrego do Paraíso, em São
João do Manhuaçu, na noite
de quinta-feira, 20/07.
O casal de 76 e 68 anos foi
rendido pelos dois homens armados por volta de 21 horas.
Os dois indivíduos entra-

ram na residência pela janela
da sala que se encontrava
aberta. Eram morenos de estatura média aproximadamente
1,75 de altura, magros, utilizando jaquetas de cor preta,
calças jeans e botas. Portavam
revólveres.
Após roubar dez mil reais
em dinheiro e um celular, os
autores fugiram num Gol, de

cor escura. Ao que tudo indica, havia mais dois elementos
dando cobertura do lado de
fora da casa.
O dinheiro havia sido pago
na tarde da quinta-feira, como
parte da venda de um terreno.
Apesar do rastreamento,
autores não foram localizados.
Carlos Henrique Cruz

Bandidos roubam dez mil reais em fazenda
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Advogado e o Tatu
O advogado tava viajando de carro pela
BR, um tatu foi atravessar na frente do carro
e o motorista parou e pegou o tatu. Colocou
no porta malas e seguiu viagem. Lá na frente
uma blitz da federal parou ele. Pediram os
documentos, pediram pra ele descer do carro
e abrir o porta malas.
Lá dentro o policial viu o tatu e falou: cara
vc é louco. Esse animal é selvagem, isso vai te
dar cadeia. Se eu chamar a policia ambiental
vc tá frito.
O advogado disse: bem capaz, esse tatu é
meu. De estimação. Tá comigo desde novinho.
Se vc soltar ele no chão eu dou dois assobios e
ele volta do meu lado. Ele é treinado.
O policial falou: duvido.
Então solta ele pra vc ver, disse o advogado.
O policial pegou o tatu, soltou no chão e o
tatu correu pro mato.
O policial falou pro advogado: agora chama
o tatu de volta.
O advogado disse: Que tatu?

Loiras viajando de Fusca
Duas loiras estavam viajando, cada uma em
seu Fusca, de repente o Fusca da frente quebra
e as duas param no acostamento.
A loira abre o capo dianteiro do Fusca e
assustada fala para a amiga: - Amiga, você
não vai acreditar, mas roubaram o meu motor...
A outra corre para o seu Fusca, abre a tampa
traseira e responde aliviada: - Não esquenta, eu
tenho um motor reserva no meu porta-malas......

Loira no médico

3º Campeonato Bola na Rede reúne
mais de 300 atletas mirins

A

Secretaria de Esportes da
Prefeitura de Manhuaçu
apoiou mais um evento esportivo, no último final de semana.
Foi o ‘3º Campeonato Bola na
Rede’ que, organizado por Márcio
Machado e Marcello Fernandes,
reuniu mais de 200 adolescentes,
atendidos por projetos sociais em
todo o município.
Logo na abertura do evento, na
manhã de sábado 15, o Secretário de
Esportes Jânio Garcia Mendes procedeu com a entrega de bolas doadas
pela Prefeitura aos projetos sociais
participantes do torneio esportivo.
Na edição deste ano, participaram
os projetos sociais representados pelas seguintes equipes: Santo Amaro
de Minas, São Pedro do Avaí, ‘Meu
1º Time’, Petrinense, Estrelaite, Futgol e Real Santa Luzia.
Os jogos prosseguiram durante
todo o dia e na parte da manhã, no
domingo. Foram quatro categorias,
distintas por faixa etária: sub-7,
sub-9, sub-11 e sub-13. A arbitragem
ficou por conta de Jomar, Dalbino e
Afrânio.

Resultados
O evento esportivo foi bem-sucedido e contou com a animação da torcida das famílias
e amigos dos jovens jogadores.
Foram vencedoras as seguintes
equipes:
Categoria sub-7: campeã Futgol e Vice-campeã Santo Amaro
(2 x 1);
Categoria Sub-9: campeã:
Estrelaite e Vice-campeã Santo
Amaro (4 x 2);
Cat. Sub-11: campeão São
Pedro e Vice-campeã: Petrinense
(5 x 2);
Cat. Sub-13: campeão ‘Meu 1º
Time’ e Vice-campeão Estrelaite
(4x2).
No encerramento do torneio, o
Secretário Jânio Garcia entregou
a premiação com troféus e medalhas para as campeãs.
(Secretaria de Comunicação
Social – Prefeitura de Manhuaçu)

sete erros

Durante uma consulta médica a loira pergunta: - Doutor, vai doer?
O médico responde: - Vai sim, mas até
amanhã passa!
E a loira diz: - Então amanhã eu volto!

SABEDORIA
“Podeis enganar toda a gente durante um certo
tempo; podeis mesmo enganar algumas pessoas
todo o tempo; mas não vos será possível enganar
sempre toda a gente”. (Abraham Lincoln)
Não faça sua felicidade depender daquilo que
não depende de você.
Muitas pessoas sabem o meu nome e quem
eu sou... Mas poucas pessoas sabem o que sou
e como sou.
“Um falso amigo é mais temível que um animal selvagem; o animal pode ferir o seu corpo,
mas um falso amigo irá ferir sua alma”. (Buda)
“Se as mulheres não existissem, todo o dinheiro do mundo não teria sentido”. (Aristóteles
Onassis)

DICAS

DICAS DA PM – ARROMBAMENTO
DE RESIDÊNCIAS
1 - As crianças devem ser orientadas a não abrirem
a porta para estranhos e nem trazê-los para casa sem
autorização.
2 - As pessoas que fazem pesquisas ou que prestam
outros tipos de serviços da comunidade devem estar
com a credencial da firma ou empresa e também com a
carteira de identidade.
3 - As pessoas que prestam serviços em sua residência (pintor, pedreiros, bombeiros, etc.) devem ser
cuidadosamente selecionadas.
4 - Cuidado com carteiros desconhecidos na comunidade.
5 - Caso note alguma pessoa, motocicleta ou veículo
estacionado ou sistematicamente passando e observando a sua residência ou o prédio, procure observar as
características e telefone de imediato para a Polícia Militar, que mandará uma patrulha para o local.

CURIOSIDADES
Quem inventou a festa de Réveillon?
O dia 31 de dezembro é marcado por
uma grande confraternização mundial. As
pessoas celebram a chegada de um novo
ano e fazem suas resoluções, promessas e desejos para o ano que começa. A
festa de reveillon é marcada por muitas
tradições e costumes, como usar roupas
brancas, soltar fogos, beber champanhe
e celebrar com alegria o dom da vida.
Mas quem terá inventado a festa de
reveillon? A verdade, é que todas as comemorações e tradições do último dia do
ano são importadas de outros países. A
palavra Réveillon vem do francês réveiller, que significa “acordar”, “despertar”.

Este termo surgiu no século 17, numa
referência aos eventos populares dos nobres franceses, como jantares chiques,
que passavam da meia-noite.
Os banquetes franceses foram a primeira inspiração para as festas de reveillon e, por isso, podemos dizer que
a festa de reveillon foi inventada pelos
franceses. No século 19, o Réveillon se
tornou popular na França. Aos poucos,
a tradição foi se espalhando para outros
países.
Culturas como a dos portugueses, italianos, africanos e gregos influenciaram o
modelo de reveillon que temos nos dias
de hoje. A passagem do ano é um momento de muita alegria e esperança.
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Internauta critica amizade de Sasha com
filha de Eduardo Cunha, e Xuxa rebate

tou. Noiva do empresário Yugnir Ângelo desde o último Natal,
Marília acrescentou: "Nós também precisamos nos sentir confortáveis e sensuais".

Corre que lá vem bafão! Xuxa
Meneghel voltou a usar as redes
sociais para rebater comentários
negativos do fãs. A treta desta vez
aconteceu porque um internauta
criticou a amizade que Sasha, filha
da apresentadora, tem com a herdeira de Eduardo Cunha, deputado cassado, preso e condenado a 15
anos de reclusão pela Operação Lava-Jato, Eduardo Cunha.
No Instagram, o seguidor afirmou que Sasha, de 18 anos, costuma comentar e curtir as fotos postadas por Barbara Cunha, uma
das filhas de Eduardo nas redes sociais.
"Xuxa, você que preza tanto por mudanças no país, como explica a relação da sua família com a família do Eduardo Cunha? Vejo
a Sasha sempre comentando e curtindo tudo da filha do Cunha.
Acho muito contraditório da sua parte querer acabar a corrupção.
Deus abençoe", criticou o internauta.
Xuxa não gostou nadinha do que leu e resolveu rebater: "O que
a filha tem a ver com isso? Não sabia que a Sassa fazia isso. Mas
bom que ela não tem preconceito em julgar a filha pelo erro do
pai".

Marido de Ana Hickmann se pronuncia após justiça manter denúncia contra
cunhado da apresentadora

Ângela Bismarchi prepara cd gospel e não
teme críticas: 'Vou me sentir como Jesus'
Após quase duas décadas no Carnaval, Ângela Bismarchi se converteu e se batizou na vida
cristã. Agora, ela anuncia planos de lançar o seu
primeiro CD gospel. “Estou novamente fazendo
aulas particulares de canto. Tenho uma extensão vocal para soprana e vou aproveitar. A voz
soprano é a naipe feminina mais aguda e com
maior alcance vocal de todos os tipos de vozes”,
ensina.
Ângela não teme críticas pelo passado de nudez e culto a vaidade (foram 12 cirurgias plásticas e dezenas de procedimentos estéticos). “Pelo contrário, vou me
sentir como Jesus”, afirma, citando um versículo da bíblia. “Jesus
encontra Felipe nas margens do mar da Galileia e Felipe fica tão
entusiasmado, que vai até um jovem chamado Natanael e anuncia
que encontrou o Messias, mas quando fala que ele é de Nazaré
uma pergunta rompe o ar. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Pode vir alguma coisa boa do Carnaval?”.
A modelo, que gravou um single sertanejo há 5 anos, conta com
o apoio do marido, o cirurgião Wagner de Moraes, na nova carreira. “Quando iniciamos nosso namoro há 14 anos ele me disse
numa viagem: 'Sabe que tua voz é muito bonita'. Eu gostava de
cantar, mas ninguém nunca tinha me dito aquilo com tanto entusiasmo. Foi quando contratei a minha primeira professora”, lembra Ângela, que se inspira em Brittany Nicole, cantora de música
cristã americana.

Evaristo Costa não renovará contrato
com a Globo, diz colunista
O jornalista Evaristo Costa não vai renovar contrato com a Globo, que vencerá daqui dois meses,
segundo o colunista do UOL Flávio Ricco. O colunista afirma que o apresentador do Jornal Hoje
já comunicou a direção da emissora sobre a sua
decisão, que seria motivada por questões pessoais.
Amigos próximos de Evaristo ouvidos por Ricco afirmam que o jornalista quer tirar um “ano
sabático” e pretende morar fora do Brasil com a
mulher e suas duas filhas. Depois, ele vai resolver seu futuro na
televisão.
De acordo com o colunista, Evaristo vai se reunir com a direção
da Globo na semana que vem, quando a emissora deve se esforçar
para manter o jornalista na casa.
Procurada, a assessoria de imprensa da Globo afirma que não dá
informações sobre a negociação de contratos.

Marília Mendonça posa de lingerie e
orienta mulheres: 'Se é plus size, se ame'
Marília Mendonça mostrou ser bem resolvida quando o assunto são suas medidas e posou
só de calcinha e sutiã para a coleção Melodia
da grife Nayane Rodrigues Lingerie. Foi a estreia no mundo da moda da cantora, que chegou a perder oito quilos após a retirada de um
balão gástrico. Durante o ensaio, a sertaneja
aconselhou as mulheres plus size. "A gente é
plus em tudo. Na alegria, no charme, na beleza. A gente é maravilhosa. Por isso, seja fiel a
você e se ame do jeitinho que você é", orien-

O marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, protestou após a justiça de Minas Gerais
determinar o prosseguimento do processo que
investiga o homicídio doloso de Gustavo Henrique Bello Correa, cunhado da apresentadora
Ana Hickmann, contra Rodrigo Augusto de
Pádua.
No Instagram, Alexandre compartilhou a
imagem da notícia divulgada pela imprensa brasileira nesta semana, informando que o
cunhado da apresentadora continuará sendo
investigado após ter matado a tiros Rodrigo de
Pádua, durante o atentado do contra Hickmann em um hotel na
região sul de Belo Horizonte, no dia 21 de maio de 2016. Como
você já viu no ESTRELANDO, a defesa da família da loira alega
legítima defesa, mas a tese não foi acatada pela juíza Âmalin Aziz
Sant'ana, responsável pelo processo, que determinou o prosseguimento das investigações do caso.
Pela decisão, publicada no Diário do Judiciário na última semana, a juíza determinou o prosseguimento do processo: Afasto,
nesse momento, as alegações da Defesa, ratifico o recebimento da
denúncia e dou prosseguimento ao feito.
Após a decisão ter vindo à público, Alexandre Correa se manifestou na manhã desta terça-feira, dia 18:
Isso é uma vergonha...Tem que mudar as leis desse país urgente.
Estamos com você @gutoghbc.
Gustavo criou um Instagram também nesta terça-feira, especialmente para falar sobre o caso. Como você confere abaixo, o cunhado da apresentadora declarou sobre a situação:

Eduardo Costa explica áudio
em que pede casa a prefeitura
Eduardo Costa decidiu se pronunciar em seu
perfil no Instagram nesta terça-feira sobre um áudio divulgado pelo colunista Leo Dias, no programa Fofocalizando, do SBT, na semana passada.
No áudio, o cantor aparenta estar pedindo uma
casa à prefeitura de Capitólio(MG). “Saiu um áudio que deve ter uns quatro anos, três anos. É um
áudio falando de Capitólio, no interior de Minas
Gerais, onde tenho casa, onde sempre fui muito
bem recebido pelo povo, uma cidade que amo muito. Esse áudio
causou uma repercussão gigantesca porque dá a impressão de que
eu estou cobrando propina ou alguma coisa parecida para poder
morar na região”, começou o músico.
Em seguida, ele explica que havia sido procurado por uma pessoa que queria contratá-lo para divulgar um loteamento. “Nesse
trabalho estariam envolvidas todas as prefeituras, a pessoa veio
com esse papo para o meu lado, e eu disse que eu faria em troca de
5 ou 6 milhões de reais ou uma casa nesse valor, pronta. Eu cobro
pelo meu trabalho, como qualquer pessoa. Eu sou artista, mas se
alguém quiser me contratar para comercial ou outro tipo de coisa
eu estou disposto, desde que me paguem. Eu vivo disso. Desde
que seja em acordo comigo, eu estou disposto a fazer qualquer
tipo de trabalho e esse era o valor que eu cobraria para fazer aquilo
naquela região”, disse.

Ex-jogador Branco deixa o RJ
após brigar com bandido
O ex-jogador Branco decidiu deixar o Rio
de Janeiro e está praticamente morando em
Florianópolis. A mudança ocorreu porque, recentemente, o ex-lateral-esquerdo quase levou
um tiro durante uma tentativa de assalto na capital fluminense.
De acordo com o colunista Ancelmo Gois,
do jornal O Globo, Branco saiu no braço com
um bandido que tentou roubá-lo. O criminoso
foi surpreendido pelo ex-atleta, que já estava
indignado por ter sofrido outros três assaltos
antes daquele que seria o seu quarto na "Cidade Maravilhosa".
Branco foi um dos heróis da seleção brasileira na conquista do
tetracampeonato mundial, nos Estados Unidos, em 1994.

Provocou! Vampeta promete ir a pé até
Aparecida se o São Paulo for rebaixado
Vampeta não perde a oportunidade de tirar um sarro do São
Paulo. Nesta terça-feira, em participação no programa Esporte em
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Discussão, da Rádio Jovem Pan, o ex-jogador
fez promessa inusitada caso o Tricolor seja
rebaixado para a Série B.
Após pergunta de um ouvinte, o Velho
Vamp prometeu ir a pé até a cidade de Aparecida caso o time do Morumbi caia para a
segunda divisão. “Eu não sou nem devoto de
Nossa Senhora Aparecida, mas eu vou andando até Aparecida se o São Paulo cair. E olha
que ir a pé até Aparecida é uma caminhada, hein?!”, afirmou, ciente da distância de cerca de 170 km entre São Paulo e Aparecida.
Com 12 pontos em 15 jogos, o São Paulo ocupa a 18ª colocação no Campeonato Brasileiro e não vence há nove partidas (sete
derrotas e dois empates). Apesar do momento ruim, Vampeta não
acredita na queda de divisão do time do Morumbi
“Termina entre os dez. Com a chegada do Dorival, o São Paulo
vai ter algum momento na semana em que não vai ter jogo de Libertadores e nem de Sul-Americana. Vai ter tempo para ajeitar…
Acho que o Dorival consegue dar um padrão, e o São Paulo sai
dessa situação”, concluiu.

Aos 52 anos, Roberta Close reaparece de
biquíni durante férias na Europa
Morando há mais de vinte anos na Suíça, Roberta Close compartilhou em suas redes sociais
registros de umas férias na República de Malta, na Europa. A atriz e ex-modelo transexual
surpreende ao surgir de biquíni de bolinha aos
52 anos. Musa dos ano 1980, Roberta é casada
com o empresário suíço Roland Granacher e
vem pouco ao Brasil visitar a família desde que
se mudou para a Europa. Veja mais registros de
Roberta Close durante as férias

Perlla grava clipe com paródia de hit, mas
avisa que não volta ao funk: ‘Já passou’
OPerlla voltou a um estúdio para cantarolar o “tchura, tchuru” do seu hit “Tremendo vacilão”, que foi sucesso em 2006.
O restante da letra, porém, não era bem
daquele jeito. Junto com o professor de
Direito Penal Sandro Caldeira, ela participou do clipe da paródia de música, escrita
por ele e usada nos cursos preparatórios.
Na versão dele, o “Funk do ECA” ensina o Estatuto da Criança e
do Adolescente.
— Na hora de gravar fiquei até confusa, porque tinha a letra
antiga na cabeça, mas foi muito legal. Eu curti — comenta Perlla,
que foi procurada pelo professor para fazer parte do projeto.
Mas o contato com o hit, dez anos depois, não deixou Perlla com
vontade de voltar no tempo.
— O meu intuito não é voltar a cantar as minhas músicas. Já
passou.
Aos 27 anos, casada e mãe de duas filhas, Perlla está em outra
mesmo. Agora dedicada ao mercado gospel, ela avalia a época em
que estourou.
— Depois que passou, eu penso: ‘como fui tão infantil? Poderia
ter feito diferente’. Mas eu não tinha a maturidade de hoje — comenta ela.
Entre as apresentações que faz em igrejas, Perlla gosta é de ficar
grudada nas filhas Pérola, de 4 anos, e Pietra, de 3.
— Hoje eu me dedico à minha família. Antes eu era cuidada,
agora eu cuido. Ser mãe foi a melhor coisa que eu fiz na minha
vida, nunca vivi nada parecido — comemora a cantora.
Ela ainda planeja dar um irmão às meninas.
— Ontem mesmo estava falando com meu marido (o músico
Cássio Castilhol) sobre ter mais um. A gente quer, mas vamos curtir mais as meninas, quem sabe daqui a dois anos - disse.

Monique Evans e a mulher, Cacá Werneck, frequentam culto no Rio: 'Aceita gays'
Monique Evans e a mulher, a DJ Cacá Werneck, estão frequentando há cerca de três meses
os cultos da Igreja Cristã Contemporânea em
Madureira, na Zona Norte do Rio. A mãe de
Bárbara Evans conta que é batizada na religião
evangélica há quinze anos e que havia deixado
de frequentar a igreja por conta do seu relacionamento homossexual.
"Quando eu conheci a Cacá, parei de frequentar a igreja porque eu achava que nenhuma aceitava homossexuais. Essa é uma igreja que aceita
gays. Fiquei um tempo sem ir à igreja, até que
umas fãs, que são casadas com outras mulheres, me falaram dessa
Contemporânea", disse Monique ao EXTRA.
Aos 61 anos, a Titia conta que se sente muito bem acolhida pelos
fieis e revela que há muitos gays e lésbicas frequentando o templo.
.
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