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Sessão Ordinária da
Câmara de Lajinha
PÁG. 05

PÁG. 06

1
Engenho da Serra elege nova
diretoria da associação
PÁG. 08

8ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal
de Lajinha, realizada em 16/08/2017. Uma noite muito corrida com reunião dos vereadores Mirins, homenagens aos pais e uma pauta cheia que teve apenas o Projeto de
Resolução nº 014/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito Suplementar ao Orçamento Programa do exercício de 2017 e dá outras providencias, aprovado
o valor de R$ 38,500,00, os demais projetos, indicações, Projetos de Resoluções e Moções,
ficaram para a próxima reunião.

Câmara Mirim de Lajinha

PÁG. 07

2

23 de agosto / 2017

acesse: www.jm1.com.br

EDITORIAL

S

A esperança dos
brasileiros

em esperança da justiça passar o país a limpo o povo olha a triste
situação do Brasil dos rombos e dos arrombados que apresenta
um cenário desolador e muito escabroso para o ano eleitoral
de 2018 – cuja irresponsável campanha antecipada já começou, de
maneira escancarada. A maioria da população fala, abertamente, de
sua desilusão e desesperança em relação ao presente e futuro próximo
do Brasil. Há um pessimismo em relação à política e a economia, a
justiça imita Pilatos e joga para o povo a situação para escolher candidatos atolados em processos, denunciados e investigados pela Lava
Jato. Diante tudo que já foi mostrado para os brasileiros não podemos
confiar nas urnas eletrônicas e o poder
Fale com a redação
não quer resolver o problema. De certa
contato@jm1.com.br maneira há em nosso país uma ditadura
(33)3331-8409
enrustida no poder.
Veja bem, o correto seria todo o legislativo trabalhar em consonância com a vontade popular, mas infelizmente a Câmara e Senado luta para preservar os corruptos e seus
mandatos e o povo não politizado não enxerga o grande desserviço
que tem causado ao país as nossas instituições. As leis são elaboradas
a serviço dos parlamentares e dos grandes empresários, ao ponto de se
privilegiar os maus. Os desonestos não pagam seus impostos, sabendo
que na Câmara e no Senado terão parlamentares que darão o famoso
jeitinho brasileiro com refinanciamentos das dívidas com 80 a 90%
de descontos.
É uma vergonha para nosso país ver as maiores empresas brasileiras
devendo milhões aos cofres públicos, enquanto milhões de pessoas
passam necessidades por falta de medicamentos simples.
Está bem desenhada a previsível polarização Bolsonaro x Lula.
Embora Bolsonaro, homem íntegro, limpo nunca aceitou dinheiro
sujo e como é um homem de linha dura contra os bandidos e corruptos
é bombardeado todos os dias pela mídia comprada e associada aos
corruptos, tão diferente de Lula que até condenado já foi e responde
por várias outras denúncias, mas pode ser o candidato que disputará
com Bolsonaro a presidência do Brasil.
Um nome que corre por fora na sucessão é o de Álvaro Dias. A
disputa que se desenha deve prevalecer, que é o enfraquecimento dos
grandes partidos, aonde estão os maiores corruptos. Outro partido que
deve chegar forte nas eleições é o PMBr (Partido Militar Brasileiro),
ainda não foi homologado, mas já tem o apoio de mais de 18 deputados federais, muitos outros deputados estaduais e demais políticos
honestos que desejam mudar o Brasil. Os grandes partidos estão em
franca decadência, alguns cogitam mudar de nome para continuar
enganado o povo. É por isso que o sempre governista PMDB já se
divide, estrategicamente. Uma parte se concentra na sustentação
imediata e sobrevivência de Michel Temer, a outra banda, claramente
liderada pelo Senador Renan Calheiros, colabora, escancaradamente,
com o retorno de Lula.
A candidatura hoje fortíssima de Bolsonaro no mundo virtual, malandramente a mídia diz que o povo está revoltado com o Michel Temer,
e deve apoiar o retorno presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, é
uma tremenda manobra para o grande número dos poderosos políticos
corruptos apoiados pela grande mídia, a verdade é que o povo caminha
para escolher um candidato honesto que esteja em um pequeno partido
que não tenha cacique. Veja os denunciados do PSDB, PMDB, PP e
PT. O povo quer mudança total com homens honestos e corajosos.
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Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de ofensas
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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

MEDICAMENTOS FACILITADORES
DE EREÇÃO: SEGUROS OU NÃO?

É

comum a prescrição de medicamentos facilitadores de
ereção para pacientes com queixas de disfunção erétil,
no entanto muitos desses homens retornam ao consultório dizendo que não usaram por medo ou porque ouviram
comentários de conhecidos dizendo que algum colega faleceu
após o uso dessas drogas.
De acordo com Dr. Eduardo Barros, urologista e especialista
em Andrologia – Medicina Sexual e Reprodutiva Masculina,
esse tipo de conceito se deve muitas vezes por uma falta de
orientação médica ao paciente. “Toda vez que um medicamento é prescrito ao paciente, este deve ser informado sobre os
efeitos colaterais da droga e dos possíveis riscos e benefícios
envolvidos no seu consumo”, afirma o especialista.
Os medicamentos facilitadores de ereção, também conhecidos como Inibidores da Enzima Fosfodiesterase tipo 5 (5PDEi),
estão no mercado farmacêutico desde a década de 90 e têm
se mostrado um método terapêutico eficaz para pacientes com
queixas de disfunção erétil de origem não psicogênica, pois
além de auxiliarem na ereção são extremamente seguros.
É comum ouvir frases como ‘se eu tomar terei um infarto’
ou ‘se eu tomar terei um derrame’, porém elas não refletem a
veracidade do que realmente ocorre.

Diversos estudos clínicos mostraram a segurança do uso
dos 5PDEi no que diz respeito ao risco dos pacientes apresentarem algum evento cardiovascular como um infarto agudo
do miocárdio, por exemplo. “Nenhum deles mostrou maior
risco de infarto em pacientes que fazem uso crônico dessas
medicações e também mostrou segurança do seu uso em
pacientes já com histórico de infarto prévio e que estão com
a doença bem controlada”, explica o urologista.
Então quer dizer que qualquer pessoa pode fazer uso
desses medicamentos? A resposta é não!
Existem pacientes que estão proibidos de fazer uso dos
5PDEi, como aqueles que fazem uso de medicamentos
compostos por Nitratos. “Isso se deve ao fato de os 5PDEi
potencializarem os efeitos dos nitratos, o que pode promover
uma hipotensão arterial severa (“baixa de pressão”) e assim
propiciar um novo evento cardiovascular”, finaliza Dr. Eduardo
Barros.
Portanto, por mais que os 5PDEi sejam medicamentos seguros, eles não devem ser consumidos sem prescrição médica
e sem acompanhamento do médico especialista, como um
urologista ou cardiologista. Aqueles que têm disfunção erétil e
desejam fazer uso de medicamentos facilitadores de ereção,
devem procurar um urologista para avaliar a real necessidade
e acompanhar os resultados do tratamento.
Informações:
www.dreduardobarros.com.br
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Crise no Hospital pode ser investigada
O Ministério Público da Comarca de Ponte Nova delibera
sobre requerimento do Consórcio Intermunicipal de Saúde/
Cisamapi para instauração de inquérito cível sobre a situação
financeira do Hospital de Nossa Senhora das Dores/HNSD.
A Direção deste informou, em data recente, que, por conta
de situação deficitária, há necessidade de fechamento - a
partir de 20/9 - da UTI Neonatal/UTIN e da Maternidade. Os
dirigentes do Cisamapi pedem a instauração de procedimento
investigatório, bem como eventual ação civil pública visando
apurar a regularidade da utilização de recursos públicos,
solicitando "adoção de medidas judiciais na esfera cível e
criminal, visando penalizar eventuais responsáveis". (Folha
de Ponte Nova).

Plenário aprova programa de auxílio
financeiro às Santas Casas
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia 15/08,
o Projeto de Lei 7606/17, do Senado, que cria o Programa
de Financiamento Preferencial às Instituições Filantrópicas
e Sem Fins Lucrativos (Prós-Santas Casas) que atenderá instituições que participam de forma complementar do Sistema
Único de Saúde (SUS).

Câmara proíbe interrupção de
produção de remédio sem aval do governo
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou o Projeto de Lei 1135/15, que proíbe a interrupção na
produção de medicamentos de uso contínuo que não tenham
similar, equivalente ou genérico no mercado, sem autorização
do Ministério da Saúde.
Segundo o projeto, a empresa farmacêutica terá que informar ao Ministério da Saúde, com 12 meses de antecedência,
a intenção de retirar um medicamente do mercado (definitiva
ou temporariamente). O requerimento protocolado no Ministério deve informar as causas e o prazo para a retomada da
produção. Caso se trate de suspensão temporária de fabricação, o pedido ao Ministério deverá indicar a empresa que
irá assumir a produção pelo tempo que durar a interrupção.
As penalidades para quem não comunicar a interrupção da
produção serão as mesmas de fraudes e adulterações, que vão
desde a perda do registro a multas.
Como o projeto tramita em caráter conclusivo, deve ser
enviado para revisão do Senado, a menos que haja recurso
para que seja analisado também pelo Plenário da Câmara.
Fonte: Agência Câmara Notícias

Oi, leitor. Tudo bem?
Estar conectado é a moda,
por mais que a gente resista,
não há mais como negar: as
redes sociais fazem parte da
nossa vida, assim como outros
hábitos como tomar banho ao
acordar, e ler um livro antes
de dormir.
Embora uma grande maioria,
ainda não descobriu o prazer da leitura, e aí vão no ctrl c + ctrl
v. Se por um lado, não participar de todas ou algumas delas
pode nos deixar com a sensação de não pertencer ao mundo
moderno de hoje, (você não é obrigado a manter uma conta
no Instagram, por exemplo), por outro, estar “socialmente
conectado” com o mundo e com as pessoas que te cercam
(ou não) – pode funcionar como mais uma razão para o seu
estresse estar em alta.
As razões, muitas vezes são tão óbvias, que podem passar
desapercebidas.

Comissão aprova fornecimento
de fralda descartável para idosos
e deficientes carentes
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da
Câmara dos Deputados aprovou proposta que obriga o Poder

Público a fornecer fraldas descartáveis para idosos e pessoas
com deficiência que tenham
comprovada indicação médica
de uso contínuo e que recebam
o benefício de prestação continuada.
O texto aprovado é o substitutivo ao Projeto de Lei 5986/16. Ele especifica que as
fraldas deverão ser destinadas às pessoas que recebem o
benefício de prestação continuada (BPC), previsto na Lei
8.742/93, garantindo assim, que a destinação seja feita a
pessoas reconhecidamente carentes.
Além disso, a necessidade do paciente deverá ser comprovada por laudo médico, das autoridades competentes, nos
termos de regulamento.
Já aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos das
Pessoas com Deficiência, a proposta será analisada ainda, em
caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Fonte: Agência Câmara Notícias

Plenário aprova programa de auxílio
financeiro às Santas Casas
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia
15/08, o Projeto de Lei 7606/17, do Senado, que cria o
Programa de Financiamento Preferencial às Instituições
Filantrópicas e Sem Fins Lucrativos (Prós-Santas Casas) que
atenderá instituições que participam de forma complementar
do Sistema Único de Saúde (SUS).
O deputado Renzo Braz, membro da Comissão Especial
que analisou a matéria, comemora a aprovação: “O projeto
vai permitir que as instituições continuem atendendo a população, sem risco de interrupção diante do endividamento
recente dessas entidades”, destacou Renzo Braz.
De acordo com a proposta, bancos oficiais terão linhas de
crédito direcionadas a hospitais e santas casas que atendem a
pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O texto seguirá
para sanção presidencial.

General já alerta sobre possível
intervenção militar
“Se o clamor popular alcançar relevância, as Forças Armadas poderão ser chamadas a intervir, inclusive em defesa
do Estado e das instituições. Elas serão a última trincheira
defensiva desta temível e indesejável ‘ida para o brejo’. Não é
apologia ou invencionice. Por isso, repito: alertar é preciso”,
diz o general Rômulo Bini Pereira, em artigo publicado no
Estado de S. Paulo.
Muitos brasileiros, não estão entendendo a precariedade
do país. A violência extrapolou, no Rio 99 policiais foram
mortos este ano, a economia está fraquíssima, em São Paulo
a violência também aumentou. O desemprego preocupa, mas
o governo não está economizando. Os grandes empresários
mal intencionados, não pagam impostos e o governo perdoa.

Porque a situação é caótica no trânsito
de Lajinha?
Dizem que em Lajinha há duas ruas que
chegam a congestionar
o trânsito muito além
do desejado, coisa que
já poderia ter sido resolvido. Não sei de
quem é a competência
para legislar no trânsito, se é da polícia, da
câmara ou do prefeito,
mas seja de quem for,
já passou da hora de
uma solução, veja os dois locais de grande problema: em
frente ao Super Mercado Juvenil na Avenida Presidente
Vargas - Centro e na Av Natal Rodrigues Pereira – Centro, é
só proibir estacionar veículos nos dois sentidos que acabam
os problemas. Outro grande problema da cidade que já foi

discutido na Câmara. Foi constatado que alguns cidadãos
invadiram passeios e ruas, muitas travessas e ruas inteiras
desapareceram em Lajinha ao longo do tempo, mas nenhuma
solução foi tomada.

Câmara proíbe interrupção de
produção de remédio sem aval do governo
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
aprovou o Projeto de Lei
1135/15, que proíbe a interrupção na produção de
medicamentos de uso contínuo que não tenham similar,
equivalente ou genérico no
mercado, sem autorização do Ministério da Saúde.
Segundo o projeto, a empresa farmacêutica terá que informar ao
Ministério da Saúde, com 12 meses de antecedência, a intenção
de retirar um medicamente do mercado (definitiva ou temporariamente). O requerimento protocolado no Ministério deve informar
as causas e o prazo para a retomada da produção. Caso se trate
de suspensão temporária de fabricação, o pedido ao Ministério
deverá indicar a empresa que irá assumir a produção pelo tempo
que durar a interrupção.
As penalidades para quem não comunicar a interrupção da produção serão as mesmas de fraudes e adulterações, que vão desde
a perda do registro a multas.
Como o projeto tramita em caráter conclusivo, deve ser enviado
para revisão do Senado, a menos que haja recurso para que seja
analisado também pelo Plenário da Câmara.
Fonte: Agência Câmara Notícias

Procura por parentes em Lajinha
Procuro por minhas tias avós meu avô há mais de 50
anos que não os vejo. Sou de Matão-SP, preciso de ajuda
para encontra-los. O nome delas: Flodolina Lino de Paula
conhecida como (Lod), Maria Lino de Paula e Iracema Lino
de Paula, filhas de Custódio Lino de Paula e Antônia Rode
Jesus, meu avô se chama José Lino de Paula conhecido como
(Zeca), Peço ajuda ao povo de Lajinha, onde eles foram criados. Qualquer notícias contato@jm1.com.br, (33)3331-8409
ou pelo WhatSapp 98887-8409. Elisangela de Paula Silva

Fogo no lixão de Manhuaçu

Quando há queima de lixo, principalmente cheios de
materiais plásticos e borrachas, além de sujar as casas vizinhas, encher de fumaça, e poluir o ar, lança no ar dezenas
de substâncias tóxicas juntamente com a fuligem. Essa
fumaça que tanto nos irrita, ela está cheia de substâncias
cancerígenas proveniente da queima de plásticos, chamadas
de dioxina, além de outras causadoras do efeito estufa, e de
doenças respiratórias.
Os problemas respiratórios como: Asma, Bronquite, Renite
Alérgica e outras doenças que assolam principalmente crianças e adultos em períodos de baixa humidade atmosférica, se
agravam ainda mais com a fumaça geradas nestas queimadas.

Máquinas de beneficiar café adulteradas
A Polícia Chefep2 do 14Bpm, tiveram um grande trabalho
no dia 18 de agosto no cumprimento de vários mandados judiciais, a Policia Militar cumpriu até o momento a apreensão
de 24 máquinas de pilar café que estavam adulteradas na região de Muniz Freire/ES, que ficarão à disposição da justiça.
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"E se falar mal do Temer eu vou cortar o microfone aqui”.
O senador José Medeiros (PSD-RN) recebeu críticas nas redes sociais após sites publicarem um curto vídeo em que o parlamentar, ao assumir a presidência de uma sessão no Senado

DF, RJ E SP TÊM DEPUTADOS
ESTADUAIS MAIS CAROS
Os deputados estaduais mais caros do Brasil estão no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre salários,
verba de gabinete e cota parlamentar, cada deputado do
DF (distritais) custa R$3 milhões por ano ao contribuinte.
Ao custo de R$2,9 milhões, os cariocas ficam logo atrás,
mas em situação de empate técnico, dependendo de outros auxílios. São Paulo completa o “top3” com R$2,5 milhões por deputado.
A DIFERENÇA
O gasto maior por deputado no Distrito Federal fica por
conta da verba para contratar assessores, R$184 mil contra R$171,5 mil dos cariocas.
MAIOR DO BRASIL
Com 94 deputados estaduais, maior número do País, a
assembleia de São Paulo gasta R$ 242,8 milhões por ano
com seus parlamentares.
CUSTO TOTAL
No Rio, com 70 deputados, são R$ 205 milhões por ano,
enquanto no DF, com apenas 24 parlamentares, são R$
73,2 milhões por ano.
MAIS QUE O CONGRESSO
O custo com cada deputado nos dois estados e no Distrito
Federal é superior ao que é gasto com os deputados federais e até senadores.
NOMEADOS POR LULA E
DILMA CHEFIAM STF ATÉ 2027
Os nomeados pelos ex-presidentes Lula e Dilma, do PT,
vão presidir o Supremo Tribunal Federal até outubro de
2027, quando assumirá o comando o ministro Alexandre
de Moraes, até agora o único indicado por Michel Temer.
Apesar disso, os ministros não se comportam como “bancada do PT”. Em 2018, a atual presidente do STF, Cármen
Lúcia, indicada por Lula, será substituída pelo ministro
Dias Toffoli no cargo.
TOFFOLI, DEPOIS FUX
A presidência do paulista Dias Toffoli será exercida até setembro de 2020, quando será a vez do carioca Luiz Fux
assumir o cargo.
WEBER, DEPOIS BARROSO
A ministra Rosa Weber presidirá o STF por treze meses,
até outubro de 2023, ao atingir a idade-limite. Será sucedida pelo colega Luís Barroso.
MORAES SÓ EM 2027
Barroso entregará a presidência do STF a Edson Fachin
em outubro de 2023. O ministro Alexandre de Moraes assumirá em 2027, aos 50 anos.
DEZESSETE ANOS
Até 2027, com Alexandre de Morais, e desde quando Gilmar Mendes concluiu o mandato em 2010, serão 17 anos
de presidentes do STF nomeados por Lula ou Dilma: de
Cezar Peluso a Cármen Lúcia, a atual.
MARANHÃO NO AVANTE
Sem fogos e alarde, e assim como Cândido Vacarezza,
ex-líder dos petistas Lula e Dilma, Waldir Maranhão (MA),
ex-vice de Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados,
filiou-se ao Avante (que era PTdoB).
RELAÇÕES BOVINAS
Vacarezza só deixou o PT há um
ano, após se manifestar publicamente favorável ao impeachment
de Dilma. Ele detestava a convivência com ela, quando era o líder
do governo, e a odiou ao ser defenestrado.

CANDIDATO CARO
Cândido Vaccarezza (SP) foi eleito em 2010 com a campanha mais cara de toda a bancada do PT, a maior da Câmara naquele ano. Oficialmente, declarou despesas de R$ 4,7
milhões à Justiça Eleitoral.
TUNGA É CONSENSUAL
No Congresso, o “fundo eleitoral” é caso raro de matéria
consensual. Todos os partidos - do PSOL ao DEM - querem
tomar R$3,6 bilhões do contribuinte, equivalente 0,5% de
tudo que o Brasil arrecada por ano.
INUTILIDADE
A Comissão de Segurança da Câmara não parece ter muito o que fazer: aprovou rapidamente proposta que proíbe a
implantação secreta ou não-autorizada de chips em seres
humanos.
VIOLÊNCIA DAS FARC
Os narcoguerrilheiros das Farc fizeram muito mal à Colômbia. Segundo o jornal português Diário de Notícias, 875 mil
mulheres sofreram com violência sexual e prostituição forçada no conflito, e só de 2010 a 2015.
QUE VERGONHA
A senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT e ré na Lava
Jato, não se manifestou sobre a destituição do parlamento
democraticamente eleito, na Venezuela. Só tem palavras
de elogio à ditadura de Maduro.
PENSANDO BEM...
...não é por acaso que o PT idolatra o regime autoritário da
Venezuela: lá, agora, o parlamento tem apenas um partido,
o que apoia o governo.
LAVA JATO: CUNHA OPERAVA COM VACCAREZZA

Atlantica Coffee entre
as 300 melhores
empresas do Brasil
Empresa do Grupo Montesanto
Tavares participa da sexta edição do
guia Época NEGÓCIOS 360º,
realizado em parceria com a
Fundação Dom Cabral

B

elo Horizonte, agosto de
2017 – A Atlantica Coffee, empresa do grupo
Montesanto Tavares, está entre
as 300 melhores empresas do
Brasil, de acordo com a sexta
edição do ranking realizado
pela Revista Época Negócios
360º. A notícia foi anunciada
dia 8 de agosto, em premiação,
em São Paulo, que reuniu mais
de 400 pessoas e autoridades do
país. Rogério Schiavo, CEO da
Atlantica Coffee, participou do
evento e afirma: “Esse reconhecimento é resultado de nosso
esforço em valorizar nossos
profissionais para, juntos, crescermos e alcançarmos grandes
objetivos”.
O guia Época NEGÓCIOS
360º é feito em parceria com a
Fundação Dom Cabral e classifica as empresas de acordo com
pontuação em seis dimensões:
finanças, recursos humanos,
responsabilidade socioambiental, capacidade de inovar,
governança corporativa e visão
de futuro.
O Guia nacional é referência
no mundo corporativo e mede
as dimensões relevantes para o
sucesso contínuo das organi-

por

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

NEGÓCIOS À PARTE

LOCAL FAVORITO
Reuniões com Vaccarezza eram feitas à noite, sem qualquer discrição, no restaurante A Bela Sintra, o favorito do
peemedebista em Brasília.
DUPLA EM SINTONIA
A pedido de Cunha, o então líder do PT apresentou proposta (PEC 352) legalizando doações eleitorais privadas
de empresas.
FALA, VACCAREZZA
Lava Jato está confiante com a prisão. Vaccarezza teve papel central nos governos Lula e Dilma. Hoje, rompido com
o PT, deve contar tudo.
CRISE: DF DEVE PRIVATIZAR
ESTATAL DE ENERGIA CEB
A estatal Cia Energética de Brasília (CEB) deverá ser a
principal “jóia da coroa” das privatizações do governo do
Distrito Federal, a serem anunciadas até o fim de agosto no
“Pacote Salvação”, que prevê a extinção de órgãos e cortes nos gastos, inclusive com pessoal. Sem dinheiro, o governo deverá adotar o regime de parcelamento de salários
já em setembro. Estimativas mais conservadores apontam
que o governo do DF poderá obter ao menos R$2,5 bilhões
pela CEB.

Conteúdo Multimídia:
Link site Atlantica Coffee:
www.atlanticacoffee.com
Link página Atlântica Coffee
no Facebook: www.facebook.
com/atlanticacoffee

CANTINHO DE FÉ

A prisão temporária do ex-líder do PT Cândido Vaccarezza
permitirá a Lava Jato provar vínculos entre o ex-líder dos
governos Lula e Dilma e o ex-deputado Eduardo Cunha,
que se encontra preso em Curitiba (PR). Investigadores já
sabem do envolvimento da dupla em negócios nos governos do PT, quando Cunha era líder do PMDB na Câmara e
já chefiava o grupo que fazia negócios sujos na Petrobras.

Eram frequentes reuniões de Eduardo Cunha e Cândido
Vaccarezza, mesmo o peemedebista sendo oficialmente
hostilizado pelo PT.

zações, elegendo as melhores
empresas do ano. A ambição
deste guia é contribuir para disseminar as melhores práticas do
mercado e inspirar as empresas
a segui-las.
A Atlantica Coffee é uma
empresa 100% brasileira, com
escritórios em Belo Horizonte,
Varginha, Manhuaçu, Alto
Jequitibá e Caparaó, em Minas Gerais. Um dos objetivos
da empresa é levar o café e
os produtores do Brasil ao
patamar mais alto do mercado
mundial. A empresa acredita
que o Brasil reúne condições
de produzir cafés especiais,
ocupando lugar de destaque
no cenário mundial. A trading
do Grupo Montesanto Tavares
atua na exportação de cafés,
em grão verde arábica, nas
linhas superiores e comerciais
de diversas origens brasileiras,
principalmente de Minas Gerais, São Paulo e Bahia.

T

ORAÇÃO FORTE EXISTE?

emos ouvido alguns pregadores citando oração forte.
Mas, que oração forte é essa que não faz parte do Evangelho de Cristo? E o que não consta no Evangelho não é
bíblico, e não sendo bíblico não poderá ser praticado porque é
doutrina de homem, e está fora dos propósitos de Deus. Oração
forte é uma linguagem herdada do espiritismo. Termo indutivo
usado por pregadores, para dar credibilidade nos seus ministérios. Mas no Evangelho de Mateus 21.22, Jesus disse: Tudo
o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. A Bíblia não
menciona oração forte ou oração fraca, mas diz: Tudo o que
pedirdes crendo o recebereis. Esta é a condição, a fé suficiente
para a sua oração chegar aos ouvidos de Deus. Crer incondicionalmente de todo coração, que as mãos do Senhor estão voltadas para te abençoar, quando pedimos alguma coisa que seja
da sua vontade. Na carta Universal do Apóstolo Tiago 5.15, 16
diz: A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se
houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A oração feita
por um justo pode muito em seus efeitos.
Podemos observar no início deste texto que Deus não ouve
a pecadores, portanto, não basta ter compromisso com o dízimo, com campanhas, ou com o pastor da sua igreja, se não
tiver despojado do velho homem pecador e revestido do novo
nascimento de Cristo em seu coração, a sua fé será vã. Mas
para atingirmos esse ápice da comunhão com o Pai, indispensável é o compromisso com o Senhor Jesus Cristo, pois no seu
Evangelho, todos que recebiam curas, e libertações, o Senhor
sempre lhes dizia: A tua fé te salvou. Não há referência alguma
na palavra em que Jesus disse: A tua fé te curou. Porque pela
fé, vem a Graça do Senhor Jesus Cristo e a oferta da salvação
para a vida eterna. Para isso Ele veio, não só para nos aliviar
da opressão deste mundo, mas principalmente, buscar e salvar
aquele que estava perdido. Carvalho - Cristo é a Verdade
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Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lajinha

1

8ª Sessão Ordinária da
1ª Sessão Legislativa da
18ª Legislatura da Câmara Municipal de Lajinha,
realizada em 16/08/2017.
Uma noite muito corrida
com reunião dos vereadores
Mirins, homenagens aos pais
e uma pauta cheia que teve
apenas o Projeto de Resolução nº 014/2017 que autoriza
o Poder Executivo Municipal
a abrir crédito Suplementar
ao Orçamento Programa do
exercício de 2017 e dá outras
providencias, aprovado o
valor de R$ 38,500,00, os
demais projetos, indicações,
Projetos de Resoluções e Moções, ficaram para a próxima
reunião.
Os 11 Vereadores usaram a
Tribuna para seus discursos
Camilo, Almerindo, Júlio
Bolinha, Beto Lamparina,
Neura, Paulo Cesar, Flávio,
Celsino, Ronaldo, Júlio Correa e Renato.
Os temas como sempre
giraram em torno da saúde,
transporte escolares, merenda, cargos na prefeitura, problemas no cemitério, trânsito
da cidade, medicamentos e
atendimento médico.
Os cinco (5) vereadores de
oposição batem na tecla da
falta de merenda, remédio
nos postos de saúde, falha
no transporte escolar e a
grande polemica que vem se
arrastando desde a festa da
cidade em junho, segundo a

oposição, festa se faz quando
todos os outros setores estão
abastecidos como merenda
escolares, e medicamentos
nos postos de saúde e que o
gasto com a festa foi muito
alto quase R$ 400.000,00.
Os vereadores da situação que são maioria de seis
(6), afirmam que a situação
econômica do município é
complicada devido à grande
dívida do município causado por más administrações
inclusive a administração
passada que deixou algumas
pendencias com o Tribunal de
Contas e isso tem causado há
sete meses a falta de repasse
de verbas para merenda escolar. Documento mostrado na
Câmara mostra Certidão do
Tribunal em que o município
informou um gasto de 60%
enquanto na realidade o gasto
foi de 10%, e enquanto não
for acertado esta pendencia o
problema vai continuar.
Vereadora Neura

Em sua fala disse que está
ficando cansada de tanto
ouvir a oposição falar da
festa, “teve festa, não tem
merenda, teve festa não tem
remédio, gente a festa é necessária já passou e acabou,
acabou, por favor tudo isso
é mentira, tudo isso é utopia
é encheção de paciência,
chega dessa falácia não tem
motivo, a verdade tem que

ser dita, acabamos de receber
do tribunal que foi gasto com
o pessoal ano passado 10.25
%, porque foi emitido um
relatório maquiado com gasto
de 62.25%, está aqui a Certidão do Tribunal de Contas de
MG, com um disparate desse.
Como vocês querem que a
prefeitura resolva o problema,
e todo dia a gente ouve teve
festa, não tem merenda, vamos falar a verdade, que até o
momento não conseguimos a
senha para adquirir merenda,
tem sete meses, agora tem
que abrir o (SICOM) Sistema
informatizado de Contas do
Município e verificar se ouve
má fé ou não e corrigir. A
verdade é que a administração está indo muito bem, está
indo melhor que a anterior, é
redundância todo dia a mesma
coisa, nós precisamos melhorar nossos discursos, o povo
já não aguenta mais, vamos
falar a verdade, está faltando
carro, está faltando dinheiro para consertar os carros,
precisamos comprar carros
ou receber do estado, agora
ficar falando todo dia não dá,
vamos mudar o discurso”.
Disse a presidente da Câmara.
Ainda complementando a
vereadora argumentou que a
festa foi a melhor que Lajinha
já teve, a vereadora acha que
os vereadores devem falar que
o remédio que está faltando na
saúde é necessário porque os
munícipes precisam dele, são

pessoas pobres e não podem
comprar, a prefeitura precisa
fazer um esforço redobrado
para conseguir recursos próprios para conseguir colocar
remédio na Farmácia de Minas, e comparando com administração passada: em 2016
foram R$ 494,000,00 para
equipar o Pronto Socorro, e
as Unidades Básica de Saúde.

Vereador Renato
Em sua fala discordou da
presidente e disse que os quase
R$ 400 mil reais gastos na festa
estão fazendo falta sim.
Um dos problemas que foi
levantado pelo vereador Humberto Cabral, sobre o trânsito,
acabou sendo unanimidade entre
os vereadores, “quero dizer que

como disse aqui o Humberto
Cabral, o trânsito precisa sim
de uma solução, nós não temos
mais como suportar esta situação
do trânsito, seja você João Rosendo a pessoa que irá resolver
este problema, deixando a sua
marca. Em setembro a Câmara
fará uma audiência Pública sobre
o trânsito”. Explicou a vereadora
Neura presidente da Câmara.

Receita esclarece contribuinte sobre a PERT
A
Agência da Receita
Federal do Brasil em
Manhuaçu, realizou
no dia 16 de agosto, no Auditório da Câmara Municipal
de Manhuaçu palestra aos
contadores da região sobre a
PERT - Programa Especial de
Regularização Tributária, o
objetivo foi orientar pessoas
físicas ou jurídicas que querem regularizar suas dívidas
com a Fazenda Nacional,
vencidas até 30 de abril de
2017, os interessados podem
aderir ao Programa Especial
de Regularização Tributária
(PERT) que proporciona às
empresas e aos cidadãos con-

dições especiais para a negociação de suas dívidas. Para
esclarecer os contribuintes
a respeito dessa nova ferramenta da Receita Federal,
foi realizada uma palestra,
ministrada pelo Delegado
da Receita Federal do Brasil
em Governador Valadares,
Wellington Oliveira Soares,
que apresentou os benefícios
da adesão ao programa, além
de esclarecer as dúvidas dos
profissionais contadores e
demais contribuintes.
Segundo a chefe da Receita
em Manhuaçu Vanusa Ferreira, a palestra foi muito boa.
“A presença dos contadores,

alunos das faculdades, foi até
mais do que esperávamos,
agradecemos a presença do
Delegado Wellington de Valadares, que foi muito esclarecedor, esse parcelamento é
todo pela internet e as vezes
há dúvidas na parte operacional. A palestra foi para
esclarecer os contribuintes e
principalmente os contadores
da região. É um programa de
parcelamento especial com
prazo definido e as possibilidades para negociação das
dívidas são bastante amplas,
com redução nos juros e multas e o prazo vai até o dia 31
de agosto”. Diz Vanusa
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Câmara de Manhuaçu homenageia
Lojas Maçônicas pelo Dia do Maçom

A

Câmara de Manhuaçu homenageou as cinco Lojas
Maçônicas de Manhuaçu
durante reunião ordinária, na noite desta quinta-feira, 17/08, presidida por Jorge Augusto Pereira
“Jorge do Ibéria”, entregando
diplomas de Honra ao Mérito em
comemoração ao Dia do Maçom
(20 de agosto). Além disto, os
vereadores também receberam a
visita de integrantes do CMDRS
(Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável);
Secretário de Agricultura, Flânio
Alves e aprovaram indicações,
moções e requerimentos.
As Lojas Maçônicas homenageadas foram “União de Manhuaçu”, “União, Liberdade e
Justiça”, “Fraternidade Regional
33”, “Tríplice Aliança” e “Renascimento e Justiça”. Os vereadores procederam a entrega e a leitura de cada placa comemorativa.
A iniciativa da homenagens foi
do vereador Giovanni Mageste.
Com uma história milenar, a
Maçonaria atua alicerçada nos
pilares da Liberdade, Igualdade
e Fraternidade, promovendo
profundas e importantes transformações sociais, visando o
bem comum e o zelo aos valores
da Nação. O Dia do Maçom foi
instituído no ano de 1918. Em
Manhuaçu, a Maçonaria se faz
presente há 120 anos, com ações
positivas permeando segmentos
fundamentais para o desenvolvimento social, como a Educação
e a Cultura.
Como exemplos a fundação da
Biblioteca Pública, a instituição
do primeiro estabelecimento de
ensino de 2º grau em Manhuaçu
e da Escola Normal Oficial, além
da cessão de espaço na Maçonaria para que o educandário
funcionasse gratuitamente, sem
despesas de aluguel, por 42 anos
consecutivos.
Maçons fizeram também a
diferença ao construir o Hospital
César Leite, o Posto de Puericultura – assegurando a Saúde
das crianças por vários anos – e
a Escola de Música Maria da
Conceição Silva, além da APAE
/Manhuaçu – hoje, referência
estadual e até mesmo nacional no
atendimento aos excepcionais,
dentre outros projetos.
CMDRS
Após as homenagens, o Presidente do CMDRS, Daniel Corcetti Dutra, apresentou, por meio de
slides, os trabalhos desenvolvidos
e apresentação do PMDRS – Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.
REQUERIMENTOS
José Geraldo Damasceno
Requer da Prefeitura de Manhuaçu informações sobre a
aplicação da Lei Municipal nº
3.223/2012, que “Institui o Programa de Regularização Fundiária no Município de Manhuaçu
e dá outras providências”, em
conformidade com as Leis Federais nº 11.977/2009, 10.957/2001
e 8.666/1993.
Rodrigo Júlio dos Santos
Requer à Prefeitura Municipal de Manhuaçu que entre em
negociação com os proprietários
de imóveis localizados entre o
Bairro Todos os Santos e Mati-

nha para viabilização de criação
de uma via alternativa para melhorar o fluxo de veículos ligando
os referidos bairros na cidade
de Manhuaçu, com o intuito de
melhorar a qualidade de vida dos
motoristas.
Requer à Prefeitura Municipal
de Manhuaçu, através da Secretaria Municipal de Obras, que
faça a análise para implantação
de canaleta na parte baixa do
Bairro Alfa Sul para contenção de Água Pluvial que desce
do Bairro através de grandes
enxurradas e está invadindo a
residência de alguns moradores.
MOÇÕES
José Geraldo Damasceno e
José Ferreira da Silva com apoio
de todos Vereadores.
Moção de Pesar
Pelo falecimento do Ex-Vereador da Câmara de Manhuaçu,
Sr. Eli de Abreu Gomes, em
07/07/2017.
João Gonçalves Linhares Júnior
Moção de Pesar
Pelo falecimento do Sr. José
Calazans do Canto.
Rodrigo Júlio dos Santos
Moção de Reconhecimento
Ao Contador Anderson Batista
Moura pela posse como Delegado Seccional de Manhuaçu do
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRC/
MG).
À Secretária Municipal de
Saúde, Karina Gama dos Santos
Sales, pela brilhante realização
da XI Conferência Municipal de
Saúde de Manhuaçu que aconteceu no dia 05/08/2017.
Moção de Pesar
Pelo falecimento da Sra. Joana
Darque de Jesus, moradora do
Bairro Santana.
INDICAÇÕES
Adalto de Abreu Cavalcante
Indica a colocação de saibro
nas estradas da Comunidade do
Barreiro onde passa a Van Escolar, antes do início do período
chuvoso.
Reivindica a substituição da
ponte de madeira por concreto
armado na estrada principal do
Córrego Barreiro de Cima, considerando as péssimas condições
da estrutura.
Solicita a medição com topógrafo do terreno da E. M. Nossa
Senhora das Graças, situada na
Comunidade do Barreiro, a fim
de que possa ser aproveitado a
área para possível construção de
posto de saúde no local.
João Gonçalves Linhares Júnior
Indica a reforma geral do
cemitério municipal da cidade.
Indica o recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida
Melo Viana até a saída para Simonésia, do Peninha Pneus até a
Viação União, com a construção
de calçada do lado esquerdo de
quem segue e construção de rede
pluvial no trecho final.
Reivindica a colocação de
calçamento da Rua dos Eucaliptos, no trecho abaixo da creche,
Bairro Santana.
Rodrigo Júlio dos Santos
Indica a implantação de academia ao ar livre no Bairro Santana.
Reivindica a construção de

Praça Pública no Bairro Bela
Vista.
Indica a construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) no
Bairro Bela Vista.
Elenilton Martins Vieira
Reivindica a ampliação lateral
da ponte do Córrego São Barnabé, próximo ao campo da igreja,
em Palmeirinha.
Indica a implantação de academia ao ar livre no Distrito de
Palmeiras.
Cléber Benfica da Penha
Reivindica a sinalização e
pintura de quebra-molas.
Cléber Benfica da Penha com
apoio de todos vereadores
Indica ações a serem desenvolvidas no âmbito da Secretaria

de Saúde em conjunto com a
da Agricultura no sentido de
se disseminar no município
de Manhuaçu-MG, o plantio
e cultivo da planta conhecida
por “CROTALÁRIA” espécie
“JUNCEA”, planta esta que
comprovadamente presta grande
auxílio na eliminação de larvas e
do próprio mosquito adulto “Aedes Aegypti”, que, como já comprovado, é o agente transmissor
da dengue, Febre Chikungunya,
Zica e Febre Amarela.
José Ferreira da Silva
Solicita a construção de rede
pluvial no final da Rua Cândido
Cerqueira, Bairro Engenho da
Serra.
Reivindica a construção de

rede pluvial e rede de esgoto,
na localidade conhecida por
Rua Projetada – Vila São José
(em Vila Formosa), próximo ao
antigo loteamento do Sr. Luiz
Fochat, neste município.
Vantuil Martins da Silva
Indica a revitalização da entrada do Distrito de Dom Corrêa
com a colocação de iluminação,
gramado, bancos e academia ao
ar livre.
Jorge Augusto Pereira
Solicita a pavimentação da
estrada do Córrego da Paixão.
Indica a reforma geral do
campo de futebol do Distrito de
Vilanova.
Jorge Augusto Pereira/ José
Geraldo Damasceno/ José Fer-

reira da Silva
Reivindicam o asfaltamento
da estrada da BR-116 até a Comunidade de Bom Jesus.
José Ferreira da Silva e José
Geraldo Damasceno
Indicam a construção de 01
(uma) quadra poliesportiva na
localidade de Vila Formosa,
neste município.
Berenice Maria Ferreira de
Souza
Reivindica a construção de
rede pluvial na Avenida Agenor
de Paula Salazar, próximo ao
Auto Map, Bairro Ponte da
Aldeia.
Indica a reforma de um banheiro público em Ponte do
Silva.
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Câmara de Vereadores Mirim de Lajinha

Entrevista com a Presidente da Câmara
Mirim de Lajinha Bianca Gomes da Silva.

S

egunda a jovem vereadora a criação da Câmara
Mirim, foi uma das melhores coisas para os jovens estudantes, “sou muito grata por
estar participando da Câmara
Mirim de Lajinha, eu e meus
amigos ficamos muito felizes
por isso, foi uma iniciativa,
muito boa, não tenho nem palavra para descrever. Na minha
escola no dia da votação teve
pessoas que choraram de vontade participar. Eu tive 54 votos, teve alguém com quarenta
e poucos, as pessoas que não
alcançaram os primeiros lugares ficaram muito triste, pois é
uma iniciativa muito boa, ajuda quebrar nosso medo, nossa
vergonha de falar em público
estamos ajudando a população,
as pessoas já nos procuram
solicitando ajuda no sentido
das indicações para melhorar
isso, melhorar aquilo, estamos
ouvindo as pessoas e trazendo
aqui para a Câmara”. Diz a
presidente mirim
Escolas
participantes
Segundo comenta Bianca,
escolas participantes foram:
Escola do Distrito do Prata,
uma do Areado, duas de Lajinha e uma de Palmeiras e tinha
uma do Córrego Rico, mas

as pessoas acharam difícil se
locomoverem e desistiram. No
total são 11 vereadores Mirins
e alguns suplentes, a maioria
meninas só tem 4 meninos o
Daniel o Ruan, Dylan e Davi
o resto é tudo menina, tem dois
suplentes homens.
O processo: depois de explicados nas escolas sobre
como seria a Câmara Mirim os
interessados foram escolhidos
em votação nas escolas, dos
mais votados foram escolhidos
11 para titulares e os demais
ficaram como suplentes.
“A gente vem ouvindo as
pessoas, por exemplo outro dia
estava eu e o Dylan na escola
a semana passada e a professora nos disse que o lixo em
certa região não estava sendo
coletado, isso nem trouxemos
para a câmara, por acaso encontramos o prefeito e em
conversa falamos esse assunto
e de pronto o prefeito atendeu,
as outras indicações ele disse
que vai fazer o possível para
atender, quer ajudar a gente”.
Diz Bianca
JM- Você acha que isso
poderá contribuir para despertar interesse nos jovens
pela política?
Bianca - Sim, porque a
gente está gostando muito e
comentamos com as pessoas,
e já existem muitos que não

puderam participar este ano
já demonstraram interesse em
participar ano que vem, eles
estão muito interessados, é
uma coisa boa para Lajinha e
boa para o Brasil a juventude
entrar na política,
JM - Nas reuniões vocês
conversam sobre a situação
da Lava Jato e a corrupção
no Brasil?
Bianca - Hoje, minha colega
Ana Julia tratou um pouco
disso, mas nós estamos falando
mais em educação no Brasil,
pois está difícil e como somos estudantes estamos dando
prioridade a educação, nós
queremos o melhor para Lajinha e o Brasil, mas sabemos
das corrupções que está acontecendo no Brasil, finalizando
quero agradecer a todos que nos
ajudaram, cada pessoa que nos
incentivaram, agradecemos os
vereadores mirins que as vezes
sai de suas casas dia de semana
para vir aqui fazer suas indicações, agradecer as pessoas que
participa das nossas reuniões,
tem mãe que não perde uma
reunião, desde a nossa posse,
desde que recebemos os certificados não perdem uma reunião,
nossos pais estão felizes e eu
agradeço muito por terem nos
proporcionados este momento
e principalmente a Deus, muito
obrigada.

Vereadores de Manhuaçu aprovam repasses
financeiros para eventos esportivos e culturais

E

m reunião extraordinária presidida por
Jorge Augusto Pereira
“Jorge do Ibéria”, no final
da tarde desta terça-feira,
15/08, a Câmara de Manhuaçu aprovou três projetos de
lei relacionados a repasses
financeiros para eventos
esportivos e culturais.
O primeiro projeto aprovado autoriza o Poder Executivo a promover repasse
de recursos financeiros à

Federação de Taekwon-do
do Estado de Minas Gerais,
na forma de cota patrocínio
no valor de 3 mil reais para
subsidiar a realização da 1ª
Copa Café de Taekwon-do,
que ocorrerá no dia 03 de
setembro de 2017.
Em seguida, foi aprovado
projeto de lei que autoriza o
Poder Executivo a promover
repasse de recursos financeiros ao Trail Clube Manhuaçu
no valor de 7 mil reais para

subsidiar a realização do
2º Cross Country do TCM,
que ocorrerá neste domingo,
20/08.
Também foi aprovado
projeto de lei que autoriza
o Poder Executivo a promover repasse de recursos
financeiros à Associação C
omunitária de Radiofusão
de São Sebastião do Sacramento para realização do
Festival de Música Popular
de Sacramento.
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Engenho da Serra elege nova diretoria da associação

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-

PREGÃO 049/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através
de sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no
0140/2017, na modalidade Pregão nº 049/2017, 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 de coleta de resíduos da
saúde para o Município de São João do Manhuaçu. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 01/09/2017 ás 13hs30min horas.
Local: Rua Vereador Geraldo Garcia Malcate nº 100, Centro, CEP:
36.918-000 São João do Manhuaçu/MG. Informações pelo telefone
(33) 3377-1200, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima. - Pregoeira- ANA
APARECIDA DOMICIANO

om 288 votos de um total
de 376, a chapa 02, presidida pelo Ex-vereador
Nelci Alves Gomes (Teté) foi
vitoriosa na eleição da SAMBES (Sociedade de Amigos e
Moradores do Bairro Engenho
da Serra), na manhã do último
domingo, 13. Os trabalhos de
votação e de fiscalização foram
conduzidos pelo COAMMA
(Conselho das Associações de
Moradores de Manhuaçu), representado pela Presidente Marinês Bragança; Vice-presidente
Vasco Fernando Motta Rodrigues, Benoni da Paixão e Paulo
José Vieira (Paulinho da Petrina),
além de outros conselheiros.
A votação teve início às 9h e
prosseguiu até o meio-dia, sendo
realizada no salão comunitário
da entidade, localizado sobre a
Creche Menino Jesus.
Duas chapas concorreram. A
chapa 01, tendo como candidato
a presidente Sebastião Francisco
Fialho, (Nem), obteve 84 votos.

Achapa 02, vencedora, alcançou
288. Votos nulos/ brancos totalizaram 04.
A diretoria eleita para o triênio
ficou assim composta: Presidente Nelci Alves Gomes (Teté);
Vice-presidente Ananias Baia
de Souza; 1ª Tesoureira Maria
das Dores Silva; 2º Tesoureiro
Ailton de Oliveira; 1º Secretário Rogério da Silva Breder e
2º Secretário Fábio Santos de
Oliveira. O Conselho Fiscal é
integrado por Joaquim Alves
Gomes (Presidente), João Francisco de Oliveira (João Japu),
Gelson Hoffman Lourenço
(Gelson da Vidraçaria), Alison
Alves, Ângela Maria Coelho e
Ana Paula Bragança.
Além do trabalho como vereador (Legislatura 2009-2012),
Teté é conhecido no bairro por
sua atuação junto à SAMBES,
desde os anos 1990, com diversos projetos sociais consolidados
na comunidade.
(Thomaz Júnior)

Edital de Leilão
Prefeitura Municipal de Matipó
Edital de Leilão 01/2017 –Leiloeiro Jonas Gabriel Antunes
Moreira, JUCEMG 638, torna público que levará a leilão em
12/09/2017, às 13:00 horas, no Galpão da Prefeitura- Praça da
Independência, nº 242, Centro, Matipó/MG seus bens inservíveis
veículos. Local de visitação: Parque de Exposições de Matipó/MG.
Dias de visitação: 04/09/2017 a 12/09/2017 no horário de 08:00
às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas. Informações, fotos e edital
no site: www.jonasleiloeiro.com.br ou pelo fone: 37-3402-2001.

O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 176/2017, Registro de Preço
nº 013/2017, na modalidade Pregão Presencial nº 090/2017,
para aquisição de medicamento sobre a tabela Cemed/anvisa. O
credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA
e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do dia 05/09/2017,
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 18 de agosto
de 2017.
O Município de Lajinha – MG, torna público nos termos da Lei
8.666/93 e suas alterações, Lei 11.947/09 e Resolução CD/FNDE
n°. 26, de 17 Junho de 2013 e Resolução CD/FNDE nº 04, de 02
de Abril de 2015, por intermédio da Presidente da CPL, o Processo nº 177/2017 – Dispensa n° 056/2017 – Chamada Pública
n°003/2017. Visa: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural, com credenciamento
até o dia 27/10/2017 às 15:00 h., na sala de reuniões própria, na
Rua Capitão Nestor Vieira de Gouveia, n° 69 “A”, Centro, Lajinha
– MG. Os interessados, poderão adquirir o edital, através do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede administrativa, Demais
informações no endereço acima, no horário de 13:00 às 17:00
horas nos dias úteis ou pelo Telefone (33) 3344-2006, responsável, CPL em 26 de janeiro 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

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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POLICIAL METIDO
Um oficial da Polícia vai a uma fazenda, em
Formiga, MG, e diz ao dono, um velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda por suspeita de
plantação ilegal de maconha!
O fazendeiro diz:
- Sim senhor, mas não vá naquele campo ali – e
aponta para uma certa área.
O oficial, puto da vida e cheio de arrogância, diz
indignado:
- O senhor sabe que tenho o poder do governo e
de toda policia comigo?
E tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro: - Este crachá me dá a autoridade de ir onde
quero, e entrar em qualquer propriedade. Não preciso
pedir ou responder a nenhuma pergunta. Está claro?
Me fiz entender?
O fazendeiro todo educado pede desculpas e volta
para o que estava fazendo.
Poucos minutos depois o fazendeiro ouve uma
gritaria e vê o oficial do governo correndo para salvar
sua própria vida perseguido pelo “Santa Gertrudes”,
o maior touro da fazenda. A cada passo o touro vai
chegando mais perto do oficial, que parece que será
chifrado antes de conseguir alcançar um lugar seguro.
O oficial está Apavorado.
O fazendeiro, mineirinho muito educado e solícito,
larga suas ferramentas, corre para a cerca e grita com
todas as forças de seus pulmões:
- Seu crachá! Mostra o seu CRACHÁ pra ele…!

Feira Sem Agrotóxico funcionará na
Praça Dr. César Leite toda sexta-feira

A

Secretaria de Agricultura da Prefeitura de
Manhuaçu informa
que a partir desta sexta-feira,
dia 18, a Feira SAT (Feira
Sem Agrotóxico) funcionará
na praça Dr. César Leite (praça do hospital), a partir das
16h. A feira agroecológica é
uma iniciativa da Prefeitura
em parceria com a EMATER, agricultores familiares,
Coorpol (Cooperativa Regional Indústria e Comércio
de Produtos Agrícolas do
Povo que Luta), Sindicato
dos Produtores Rurais e o
CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural e Sustentável).
Participam da feira produtores cadastrados junto
à Emater e à Secretaria M.

sete erros

Cortisol: sintomas e causas
do excesso do hormônio

TRANCADOS NO COFRE
Sexta-feira à tarde, dois funcionários de um importante banco ficam presos no cofre. Ao perceberem
o ocorrido, um deles entra em pânico:
- Meu Deus! E agora? Essa porta é automática, só
abre nos dias úteis!
Imediatamente o outro, um pouco mais calmo,
saca a sua calculadora financeira e depois de muitas
multiplicações e divisões chega à seguinte conclusão:
- Tenho duas notícias pra te dar!
- Fala, fala! Fala, logo!
- De acordo com a média de consumo de oxigênio
de um ser humano, se permanecermos a maior parte
do tempo em repouso, o ar vai dar exatamente até
segunda-feira às três e quinze da tarde!
- Ufa! Graças a Deus! Qual a outra notícia?
- Segunda-feira é feriado!

I

SABEDORIA
"A diferença entre uma democracia e uma
ditadura consiste em que numa democracia se
pode votar antes de obedecer as ordens" - Charles Bukowski (1920 - * escritor americano)
"A preocupação afeta a circulação, o coração,
as glândulas, todo o sistema nervoso. Nunca conheci um homem que tivesse morrido por excesso de trabalho, mas conheci muitos que morreram por dúvidas" - Charles Mayo (1865 - 1939
* médico americano)
"É parte da cura, o desejo de ser curado" Sêneca, o jovem (4 a.C. - 65 d.C. * filósofo
romano)
"Eu não peço que me façam ficar jovem de
novo. Tudo o que quero é continuar envelhecendo" - Konrad Adenauer (1876 - 1967 estadista).

DICAS

ENGOMAR ROUPA: 1)Prepare um mingau
com 2 litros de água e 2 colheres polvilho doce.
Mergulhe as peças nesse mingau e deixe escorrer no varal. Passe o ferro quente com o tecido ainda úmido.
2) Cozinhe os grãos de arroz em muita água.
Quando estiver cozido e a água grossinha, escorra numa peneira. A água peneirada é a goma do
arroz, borrife sobre a roupa na hora em que estiver passando. Ah, aproveite o arroz cozido para
fazer uns bolinhos ou arroz-doce.
LIMPAR PANELA: Para limpar panela
queimada, salpique com bicarbonato de sódio e
umedeça. Depois de algumas horas, lave. O queimado sairá facilmente. E, se a comida grudou,
encha a panela com água quente e duas colheres de sal ou bicarbonato. Deixe algum tempo e
limpe.

de Agricultura e Meio Ambiente.
A feira que funciona todas
as sextas-feiras, das 16h
às 20h, estava instalada no
B. Bom Pastor. De acordo
com o Secretário M. de
Agricultura, Flânio Alves, a
Feira SAT oferece a oportunidade para que a população,
especialmente as famílias
de Manhuaçu e cidades vizinhas, adquira e consuma
alimentos mais saudáveis,
livres de agrotóxicos, como
verduras, frutas e legumes e
outros produtos vindos direto da roça, sem agrotóxico,
além de saborosas quitandas
e doces.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

CURIOSIDADES
BARATAS - De acordo com a Agência Nova China, cientistas do Instituto
Médico de Yunnan, no sudoeste do
país asiático, afirmam ter encontrado
nas baratas componentes químicos
que podem auxiliar na luta contra a
aids, pois possuem efeitos similares
aos do AZT. Os testes conduzidos
em laboratório mostraram que a descoberta pode ser realmente eficaz,
porém o grupo ainda não garante se
os insetos poderão ser usados para
produção de medicamento.
CERVEJA – Um copo de cerveja
possui a mesma quantidade de calorias que um bife. A barriga avantajada dos bebedores de cerveja faz crer
que esta bebida é engordante. A ciên-

cia não confirma o mito. O problema
é outro. Um copo de cerveja tem 70
calorias, a mesma coisa que um bife
saudável. Ninguém come 10 bifes de
uma assentada, mas engole 10 copos de cerveja, conversando com os
amigos
TETRACICLINA - Ao contrário da
crença geral, a tetraciclina não deve
ser tomada com leite. Pesquisas da
Universidade de Cambridge, Inglaterra, revelam que a tetraciclina não
deve ser tomada com leite, ao contrário da crença geral. Este antibiótico
combina-se com o cálcio do leite e
forma um composto insolúvel, o que
reduz a sua absorção e, portanto, a
sua eficácia. no bar.

ndispensável para o bom funcionamento do organismo, o cortisol, quando não controlado, pode causar graves problemas à
saúde como depressão, obesidade e até infarto. Popularmente
conhecido como ‘hormônio do estresse’, o cortisol, que é produzido pelas glândulas suprarrenais, é liberado em momentos
de agitação. Em funcionamento normal, ele serve para auxiliar
o organismo a reduzir as inflamações, contribuir para o bom
funcionamento do sistema imune e manter constantes os níveis
de açúcar no sangue e a pressão arterial. Quando seu nível está
abaixo do habitual, os sintomas variam entre fadiga, fraqueza e
até mesmo depressão. Entretanto, se está acima, as consequências
podem ser até mais sérias, como o infarto.
Como seu próprio nome popular diz, o hormônio cortisol é
uma resposta ao estresse, ou seja, ele é liberado em momentos
de emergência. “Como o cortisol é liberado em um momento
de inquietação, quando o estresse é crônico, ou seja, um estado
de exaustão prolongado, os níveis do hormônio ficam elevados,
o que pode vir a causar danos graves a saúde”, explica Lucas
Penchel, nutrólogo.
Segundo o médico, durante este período de tensão, as glândulas
suprarrenais produzem a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol.
Os níveis elevados de cortisol na corrente sanguínea propiciam
ao organismo: o aumento da frequência cardíaca e do açúcar no
sangue, a diminuição da produção de insulina e a constrição dos
vasos sanguíneos. Essas alterações podem causar problemas como
obesidade, diabetes, hipertensão, infarto, alteração do sono, queda
de cabelo, dores musculares, imunossupressão, entre outros. Diferentes fatores que também alteram o nível de cortisol no sangue
são, o uso de remédios corticoides por mais de 15 dias corridos, a
disfunção das glândulas adrenais e os tumores cerebrais.
Para manter regular o nível do cortisol é essencial reduzir o
estresse, caso este seja o agente causador. “Como este hormônio
está, na maioria das vezes, ligado ao emocional, para mantê-lo
controlado é necessário diminuir o que causa a estafa. Sendo
assim, uma caminhada ou alguma atividade física é recomendada, pois ajuda a relaxar, além de liberar endorfina e serotonina,
os hormônios ‘do prazer’ e ‘do humor’, respectivamente. Outro
ponto de grande relevância no tratamento para regular o cortisol é
a alimentação. Comer alimentos que controlam o açúcar no sangue
como, ovo, abacate, brócolis, espinafre, peixe, aveia, amêndoa,
castanha, leite e derivados ajuda a manter adequados os níveis de
cortisol”, finaliza o nutrólogo.
Dr. Lucas Penchel
Médico Generalista (Unifenas – BH)
Membro do International Colleges for the Advancement of
Nutrology
Membro da American Society for Nutrition
Membro da Sociedade Brasileira de Fisiologa
Membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte
Membro da Associação Brasileira de Medicina Antienvelhecimento
Membro da Sociedade Brasileira de Nutrologia
Membro da Associação Brasileira do Estudo sobre Obesidade
e Síndrome
Metabólica (Abeso)
Presidente de mesa do 8º Congresso Brasileiro de Fisiologia
Humana e Hormonal
Clínica Lucas Penchel
Endereço: Av. Afonso Pena, 3924 - Sala 306 – Mangabeiras
Contato: 3234-7622
http://drlucaspenchel.com.br/
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Jerry Lewis, o 'rei da comédia',
morre aos 91. 'Triste'
Jerry Lewis, conhecido como o "Rei da
Comédia", morreu aos 91 anos, em sua
casa, no domingo (20), em Las Vegas, nos
EUA, de causas ainda não confirmadas. O
humorista também foi ator, cantor e diretor. Ao longo da carreira, iniciada em 1949
e que lhe rendeu duas estrelas em calçadas
da fama além de um Oscar por suas causas
humanitárias, em 2009, foi visto em aproximadamente 50 filmes. Há três dias, o humor já havia perdido
Paulo Silvino, aos 78 anos, de câncer. Já em 2016, outro ícone
da comédia mundial morreu aos 83 anos: Gene Wilder, o Willy
Wonka da primeira versão de "A Fantástica Fábrica de Chocolate".
Hassum lamentou morte do humorista: Já em 2013, o americano esteve na comédia brasileira "Até que a Sorte nos Separe 2",
no qual contracenou com Leandro Hassum. "Muito triste", escreveu o brasileiro ao compartilhar foto autografada pelo ídolo e um
vídeo, no qual mostra a tatuagem feita em homenagem ao artista.
Quem também lamentou a morte foi Mateus Solano: "Mais uma
gigantesca referência do meu trabalho que se vai". Lewis enfrentou diversos problemas de saúde como cirurgia cardíaca, remoção
de câncer de próstata e paralisia parcial no rosto, decorrente de
tratamento contra doença pulmonar

Acusado de machismo, Chico Buarque
comenta polêmica
Chico Buarque se manifestou a respeito
da polêmica envolvendo a letra de sua nova
música, "Tua Cantiga", por meio do Facebook.
"Quando teu coração suplicar/Ou quando
teu capricho exigir/Largo mulher e filhos e
de joelhos vou te seguir", diz o trecho que
causou maior discórdia.
Acusado de ter sido machista, o cantor
tem dividido os internautas. Enquanto parte elogiou a nova canção,
outros acham que a ideia de abandonar uma família é ultrapassada.
Na página oficial do veterano, foi postado - por ele ou sua equipe de comunicação - um "diálogo entreouvido na fila de um supermercado".
"Será que é machismo um homem largar a família para ficar
com a amante? Pelo contrário. Machismo é ficar com a família e
a amante."
Um internauta questionou: "‘Largar’ a família significa abandonar os filhos? Interessante o seu conceito de ‘não machismo’.
Bastante confortável para os machistas".
Outra seguidora do artista, por sua vez, defendeu a obra dizendo
que o "mundo está um porre". "O pessoal não entende mais os
exageros de uma licença poética."

Fora da TV, Sérgio Hondjakoff vira caixa
nos Estados Unidos
Eterno Cabeção de "Malhação", da Globo,
Sérgio Hondjakoff trocou o Brasil pelos Estados Unidos e agora trabalha como caixa em
um restaurante de Nova York. O ator decidiu
se mudar em março deste ano, após gravar
dois curtas. "Ele estava muito decepcionado
com a carreira, com o país", contou a mãe do
ator, Carmen, ao jornal "Extra".
Nascido na terra do Tio Sam, o famoso tem
aproveitado para aprender inglês, já que não
é fluente, e espera oportunidades para voltar
para o mercado brasileiro.
"O Sérgio não tem uma data para voltar,
mas se pintar algum trabalho aqui na área artística, ou qualquer
outra coisa, dependendo da proposta ele volta", garantiu a senhora.
Enquanto viaja, o rapaz tem se mantido longe de redes sociais e
até de aplicativos de mensagens. Conversas com a mãe acontecem
uma vez por mês.
"Quando ele aparece na casa da madrinha, me liga. Eles moram perto e assim fico sabendo como ele está. Nem WhatsApp ele
tem", explicou.
Apesar da saudade, Carmen avaliou: "Ele está melhor lá do que
aqui. O Rio de Janeiro anda muito perigoso".

Ator é preso por tentar matar a namorada
com taco de beisebol
O ator Jeremy Lindholm, da série Twin Peaks: The Return, a
nova temporada da série de David Lynch, foi preso nesta sexta-feira, depois de ser flagrado por câmeras de segurança enquanto
agredia sua namorada com um taco de basebol. Lindholm responderá na justiça por tentativa de homicídio duplamente qualificado,
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agressão de segundo grau e mais uma série
de outros crimes.
Em nota, a delegacia de polícia da cidade de Spokane, em Washington, contou que
recebeu um chamado de um comércio local
às 5h40 da madrugada desta quarta-feira,
denunciando uma agressão. A chegada dos
policiais levou Lindholm a tentar fugir pelos
fundos do estabelecimento, mas ele acabou se entregando.
Depois de analisar imagens da câmera de segurança do local e
colher depoimentos da vítima e testemunhas, a polícia concluiu
que a namorada do ator corria sério risco de vida. A mulher foi
levada de ambulância ao hospital.
Recentemente, Lindhom fez uma participação no sexto episódio
da série da Netflix Twin Peaks: The Return, continuação da obra
de mesmo nome de 1991.

Fê Lima detona: "Silvio Santos deve
respeito às mulheres"
Fernanda Lima voltou a mandar um recado a Silvio Santos,
após a recente alfinetada que recebeu do veterano. Em entrevista ao "TV Fama", da RedeTV!,
que vai ao ar na sexta-feira (18),
a apresentadora afirmou que o
Homem do Baú deve respeito às
mulheres. "Muitas vezes a gente
acaba escondendo por trás das brincadeiras, seríssimas opressões.
Então, no momento em que ele tem uma legião de mulheres que
o ajudaram a ser o que ele é hoje, ele deve respeito a todas elas",
disparou
A famosa também destacou: "Uma pessoa com a importância e
a trajetória que ele tem... Muitas vezes ele perde a oportunidade de
colaborar. Por ser uma voz que pode ajudar a combater todos os
tipos de opressões a minorias políticas"
Para quem não sabe, a 'rixa' entre a dupla começou após o dono
do SBT dizer no ar que Fê Lima era "magrela e muito magra", que
não tinha "amor e nem sexo" com ela e que "quem gosta de osso
é cachorro"
Incomodada com as alfinetadas, a loira fez questão de retrucar
o apresentador durante entrevista à rádio Jovem Pan: "Acho que o
Silvio é o maior comunicador vivo brasileiro, mas, nesse quesito,
eu perguntaria: 'Silvio, por que não te calas?'"

Falcão tem princípio de infarto
e é internado no Rio
Marcelo Falcão, vocalista da banda ‘O
Rappa’, teve um princípio de infarto e está
internado. A banda, que faria dois shows
neste fim de semana — um em Vitória e
outro no Rio de Janeiro — teve que adiar as
apresentações para o próximo mês. Desde
que anunciou que vai se separar o Rappa
está em uma turnê de despedida.
Oficialmente, a assessoria de imprensa da banda diz que, por
orientações médicas, o vocalista ficaria em repouso nos próximos
dias. O comunicado informa que Falcão teve uma indisposição na
última quinta-feira e já se encontrava em plena recuperação. O irmão do vocalista, Vinicius Falcão, também negou que o problema
de saúde fosse grave, mas a coluna descobriu que Marcelo ainda
está internado em um hospital do Rio. A coluna torce pelo pronto
restabelecimento do vocalista.

Bárbara Evans termina
romance com deputado
Chegou ao fim o namoro da atriz Bárbara
Evans com o deputado federal do Tocantins,
Irajá Abreu.
Os dois começaram a namorar em junho
deste ano e, desde então, Bárbara era vista
frequentemente em Palmas, na capital do Tocantins.
O deputado também viajava esporadicamente para o Rio para
ver Bárbara. Porém, a agenda e o trabalho dos dois fizeram com
que o romance chegasse ao fim dois meses depois de começar.

Dado Dolabella é solto após detenção por
não pagar pensão: 'alívio', diz mãe
Detido no início da tarde desta quinta-feira por não pagar pensão
alimentícia, Dado Dolabella foi solto na manhã desta sexta-feira.
A informação foi confirmada pela mãe do ator, Pepita Rodriguez,
ao EXTRA. "É um alívio, graças a Deus". O ator deixou a 11ª DP
(Rocinha) sozinho por volta das 8h.
"Não houve pagamento de fiança porque a prisão foi ilegal. O
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processo corre em segredo de Justiça, por isso
não posso dar mais informações. O importante é que o Dado foi solto e já está bem", disse
o advogado de Dado, André Fróes. O habeas
corpus foi concedido pelo desembargador
Carlos Augusto Rodrigues Costa, às 4h30.
Ontem, Dado Dolabella conversou com o
EXTRA enquanto aguardava a chegada de
seu advogado na 11ª DP (Rocinha). O ator
disse estar surpreso com a detenção: “Houve
uma falha de comunicação. Estou aguardando meu advogado. Fiquei chocado com o que aconteceu”.
O ator alega que já tinha pedido a revisão do valor porque hoje
não tem mais uma renda fixa: “Não sou mais contratado. Hoje sou
um profissional autônomo. Não tenho mais uma renda fixa. Pago
quando posso. Essa dívida é de acordo com um salário que não
recebo mais”.
De acordo com a polícia, no mandado de prisão consta que o
ator tem uma dívida de mais de R$ 190 mil de pensões atrasadas ao
filho de 7 anos que teve com Fabiana Neves. O pedido de prisão foi
expedido pelo juiz Marco Antônio Cavalcanti da Silva, da 1ª Vara
de Família da Barra da Tijuca.

Viúva de Paulo Silvino desabafa após morte
do humorista: 'nunca mais serei feliz'
Viúva do humorista Paulo Silvino, que
morreu nesta quinta-feira, aos 78 anos,
em decorrência de um câncer no estômago, Giseli Silvino fez um desabafo emocionado no Facebook. Ela escreveu que
nunca mais vai ser feliz sem o artista, a
quem chamou de "eterno amor".
"A única coisa que tenho certeza é que
eu nunca mais serei feliz.... Você foi o
melhor marido do mundo! Fez da minha
vida um mundo encantado... Meu eterno
amor", escreveu.
O ator e humorista morreu em sua casa, na Barra da Tijuca, no
Rio. A informação foi divulgada pelo filho do artista, João Paulo
Silvino, que fez uma postagem numa rede social em homenagem
ao pai. "Que Deus te receba de braços abertos meu pai amado",
escreveu ele. O humorista lutava contra um câncer no estômago.

Filho de Francisco Cuoco na mira da polícia
Diogo Cuoco, filho do ator
Francisco Cuoco, e sua mulher,
Juliana Cuoco estão sendo investigados em duas delegacias
diferentes do Rio pela prática de
estelionato. Há um boletim de
ocorrência registrado contra o casal na 42ª DP e também na 16ª DP.
Eles são acusados de emitir
boletos falsos por serviços nunca
prestados pela concreteira da qual
eram sócios e de transferir tais títulos para bancos que acabaram
por protestar injustamente as vítimas.
Em uma terceira investigação, o casal ainda é acusado de desviar milhões de reais da referida empresa. Há prova de diversos
pagamentos por serviços prestados feitos diretamente na conta
pessoal de Juliana e os funcionários envolvidos já confessaram
que os desvios foram todos comandados por Diogo, que era quem
administrava a empresa.

Isis Valverde fala de superação após
fofocas com Cauã Reymond: ‘fui traída
por amigos próximos’
Atualmente, Isis Valverde saboreia o sucesso
como a Ritinha da novela “A força do querer” e
de uma certa maturidade depois de viver algumas dramas na vida pessoal. Um deles foi ser
apontada como pivô da separação de Cauã Reymond e Grazi Massafera, ainda antes da estreia
da série “Amores roubados”, na qual fazia par
com o galã. Isis foi atacada nas redes e viveu
um inferno pessoal. Outro foi o acidente de carro que sofreu — a atriz estava no carro dirigido
por uma prima que capotou, deixando Isis com
a primeira vértebra da coluna quebrada.
“Fui muito traída por amigos próximos, vivi mentiras horrorosas. Comecei a varrer todo mundo pra fora. ‘Sai! Sai daqui!”, diz
Isis Valverde ao posar de Eva para a capa da “Rolling stone”: “Eu
não sou santa, tenho milhões de defeitos. Mas eu nunca conspirei
contra os outros. Eu não fui criada assim, minha família nunca me
instigou a alimentar inveja, ódio, raiva, a desejar o mal de ninguém. Por isso, quando as pessoas armam pra mim, eu caio. Eu
não vejo as armadilhas. É bizarro”.
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Mutum promove o 4º Encontro de
Folias e Charolas de São Sebastião
Cidade do território Caparaó vai receber aproximadamente 40
charolas para a festa que também celebra o centenário da manifestação
artística na região. Secretaria de Estado de Cultura apoia evento

M

anter viva as tradições locais, criar um
ambiente de intercâmbio cultural e impulsionar
o resgate de grupos de charola são alguns dos objetivos
que movem o 4º Encontro
de Folias e Charolas de São
Sebastião. Promovida pela
prefeitura de Mutum, com
apoio da Secretaria de Estado
de Cultura, a festa deste ano,
que acontece no dia 17 de setembro, tem caráter especial:
celebra o centenário da manifestação cultural na região.
A história das charolas na
região de Mutum, começou
há 100 anos, quando uma
epidemia assustou os habitantes provocando a morte de
algumas crianças. Para acabar
com a tragédia, um morador
resolveu apelar às forças do divino. Fez uma promessa: caso
ninguém mais fosse atingido
pelo surto, ele organizaria uma
charola em homenagem a São
Sebastião. Pedido atendido, e
assim nascia a charola de São
Sebastião do Córrego da Ponte
Alta, na cidade de Mutum,
território Caparaó.
Ao passar dos anos, o costume foi contaminando os moradores da região e passando de
geração a geração. A história
oral rendeu testemunhas, e

uma delas é José Teixeira
Soares. Foi seu avô, Modesto
Teixeira de Siqueira, quem fez
a promessa. Um século depois,
José continua vivenciando a
tradição iniciada pelo patriarca
de sua família. Atualmente
ele é o gerente de bandeira na
charola criada pelo avô. “Sinto
um orgulho imenso por fazer
parte dessa história e muito
agraciado com as bênçãos que
São Sebastião nos deu”.
O misto de manifestação
cultural e religiosa será tema
de uma grande festa na cidade.
O já tradicional Encontro de
Folias de São Sebastião, criado
em 2014, terá a participação de
cerca de 100 charolas, conforme previsão do secretário de
cultura de Mutum, César José.
Um mapeamento realizado
pelo Instituto do Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA),
que constatou a presença de
319 charolas de São Sebastião no estado, incentivou
ainda mais a ampliação das
festividades neste ano. “Isso
demonstrou a força dessa
tradição. Queremos consolidar
a festa no calendário de manifestações artísticas de Minas
Gerais e do Brasil”, informa
César.
Para o encontro deste ano,

a prefeitura de Mutum estima espalhar as charolas por
todo o município, formando
um grande encontro cultural.
As festividades terão início
com um café da manhã nas
proximidades da capela de
Nossa Senhora do Rosário,
localizada na comunidade de
Córrego da Ponte Alta e construída em 1920 com recursos
arrecadados durante as peregrinações das charolas. Logo
após a cerimônia de abertura,
as charolas irão se deslocar
pelas microrregiões levando a
toada, os cantos e a bandeira
em devoção a São Sebastião
às casas dos moradores. No
fim do dia, um cortejo e o
coroamento serão realizados
na praça Dona Maricas. No
encerramento, os grupos irão
prosseguir até o ginásio da
cidade, cantando as músicas
que compõem o repertório
tradicional das charolas.
APOIO
A riqueza cultural das charolas foi tema de encontro
realizado neste mês na Secretaria de Estado de Cultura
envolvendo o secretário adjunto João Miguel, membros
de charolas e da prefeitura de
Mutum. “A iniciativa de celebrar o centenário das Charolas

de São Sebastião em Mutum
pavimenta uma avenida que
enriquecerá o acervo cultural
de Minas Gerais. A cidade se
destaca a partir desse evento
e tem potencial para se tornar
referência no estado quando o
assunto for cultura popular”,
avalia o secretário.
TEMA DE PESQUISA
A beleza da manifestação
cultural não provoca encantamento somente nos moradores da região. A academia
também foi conquistada, e
assim a charola virou tema
de pesquisa de universidade.
A meta de Adalmário Costa
Pacheco Júnior, professor
adjunto do departamento de
instrumentos e cantos da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), é tornar as
Charolas de São Sebastião de
Mutum cada vez mais conhecidas. Nascido no município,
o professor recolhe material
para iniciar seu doutorado
sobre a incontestável contribuição cultural das charolas
na formação da identidade social dos habitantes da região.
“Nossas charolas são fascinantes porque não sofreram
interferência. São originais
até hoje, tanto na maneira de
cantar quanto no repertório”,
explica o professor.
As peregrinações se iniciam
no dia 6 de janeiro e terminam
no dia 20 do mesmo mês,
celebrado como dia de São

Sebastião. Na cerimônia, os
integrantes das charolas pedem permissão aos residentes
para entrarem em suas casas.
Quando as portas se abrem,
os participantes buscam nos
detalhes da residência a forma
que irão introduzir o canto,
sempre fazendo referências à
vida dos moradores.
Conforme explica o professor, além da religiosidade, o
aspecto social que envolve as
charolas é muito impactante.
“Elas mobilizam toda a zona
rural, levando muita festa
e alegria. É uma forma de
agrupar as pessoas por meio
da cultura popular”. Outro
momento importante do ritual
é o pedido de esmolas aos
moradores visitados. Uma
parte do dinheiro arrecadado
vai para as igrejas e outra para
a manutenção das charolas.
“Na festa de encerramento das
peregrinações tem até leilão
de bezerros e porcos que foram doados para os festejos”,
comenta Adalmário.
TRÊS SÉCULOS DE FOLIAS EM MINAS GERAIS
A depender da região, a
charola também é conhecida
como terno, companhia ou
folias de reis. Essa manifestação cultural possui mais de
três séculos de prática e forte
representatividade na religiosidade e cultura mineira. Em
geral, são organizadas por
um grupo de devotos, saindo

na chamada “jornada” ou
“giro”, que passa pelas casas
da comunidade, cantando e
festejando para o santo de
devoção do grupo.
Estas manifestações culturais acontecem em todo o
território mineiro e se revelam
de diferentes formas. Os grupos se organizam para homenagear diversos santos, e não
apenas os Reis Magos, como
acontece nas Folias de Reis.
No dia 6 de janeiro deste
ano as Folias de Minas foram
reconhecidas como Patrimônio Imaterial do Estado pelo
Conselho Estadual de Patrimônio de Minas Gerais (Conep). Na ocasião, integrantes
de grupos mineiros de Folias
foram recebidos pelo governador Fernando Pimentel,
que estava acompanhado do
secretário Angelo Oswaldo.
SERVIÇO
Quarto Encontro de Folias
de São Sebastião - Ano do
Centenário
Data: 17/09/2017
Local: Proximidades da
capela de Nossa Senhora do
Rosário, na comunidade do
Córrego da Ponte Alta
Horário: 7h
Secretaria de Estado de
Cultura de Minas Gerais
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asscom@cultura.mg.gov.br
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