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Distribuição gratuita

Milhares de pessoas prestigiam
Desfile Cívico em Manhuaçu
Partido Militar Brasileiro realiza
1ª conferência no Rio de Janeiro
PÁG. 07

PÁG. 05

Samal busca providências
para incêndios criminosos e
Prefeito de Manhumirim recebe
danos ambientais PÁG.05 homenagem de Igreja Evangélica

PÁG. 06
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EDITORIAL

O povo quer
endireitar o Brasil

CHARGE

É

normal ouvirmos comentário dos mais diversos sobre o povo
brasileiro, mas diante de tanta roubalheira o povo tem se informado mais, e tende em colocar em ação a sua prerrogativa
de mudar pelo voto os políticos que não foram apanhados pela justiça. Ultimamente as informações tem chegado ao povo de várias
maneiras, fatos como este dos R$ 51 milhões encontrado em um
apartamento emprestado ao ex-ministro Geddel, foi de conhecimento
de no mínimo 40% do povo brasileiro, ou seja, 83 milhões, população
maior que muitos países. O povo tem multiplicado as informações
através das redes sociais das constantes aberrações de nossa república, só o fato dos crimes investigados até o momento envolvendo as
mais altas autoridades do país, já seria
Fale com a redação
suficiente para uma manifestação de micontato@jm1.com.br lhões de pessoas, mas o povo brasileiro
é muito cauteloso, mesmo sentindo o
(33)3331-8409
perigo como passa o povo venezuelano,
e sabendo dos bilhões em que os nossos
chefes políticos desviaram, e as milhares de mortes causadas por tudo
isso, o desgoverno, os dinheiros roubados que faltaram na saúde, na
educação, os medicamentos que faltaram nos postos e hospitais, os
leitos que faltaram nos hospitais que não salvaram vidas.
Os milhões de desempregados que passam necessidades todos os
dias, mas nada disso despertou o povo na dosagem necessária para
uma tomada de posição de nossas Forças Armadas que é a nossa
guardiã da República.
Se o nosso país fosse bem administrado, isso aqui seria um paraíso,
o turismo seria a nossa maior fonte de renda. Tudo aqui no Brasil
concorre para que sejamos uma potência, nossas dimensões continentais, uma costa servida de praias belíssimas, agricultura com as
melhores terras do mundo, muita água caindo e no subsolo, reservas
minerais de perder a conta, um patrimônio natural de milhares de
quilômetros quadrados inexplorados, o sol brilha de costa a costa,
poderíamos ser o campeão de energia solar, falta também explorar os
nossos ventos, é muita coisa boa nesse gigante pela própria natureza... sinceramente como entender nossa gente? Estes recursos todos
geridos por políticos honestos, seriamos um povo rico, viveríamos
com mais dignidade. Eu torço para que os brasileiros acordem e
amadureça seus conhecimentos para que possamos sair do tremendo
buraco em que a organização criminosa que tomou conta de nosso
país depois dos governos militares.
Temos que acabar com a impunidade, o desperdício, a roubalheira,
os assaltos ao erário público e outras atitudes maléficas que fazem
deste país uma terra sem lei, administrado pela senhora ganância,
pela propina nas cuecas, nas malas, nas mochilas, o senhor propina;
políticos, funcionários públicos, jeitinho brasileiro, sedenta por
saquear, quero mais e é pouco, estas dentre outras tiram o sonho
daqueles que não tem quase nada e querem sobreviver, este pouco
não é apenas material, porém também a dignidade humana, que
procura auxilio e não encontra.
Os brasileiros precisam saber de sua força, descobrir que todo
poder se emana do povo. O dia que os brasileiros tomarem pé de
todos os seus direitos e deveres. Nesta hora o gigante pela própria
natureza despertará, assim sendo, estaremos colhendo os frutos que
temos direito.
Ano que vem será um ano de muita reflexão na hora de votar,
já que a contaminação é geral e não podemos esperar muita coisa,
precisamos sim é saber escolher nossos representantes, quando o
justo governa, o povo se alegra. (Provérbios 29:2). Os justos irão
reformar o judiciário e expurgar os corruptos de todos os poderes da
república. “Quando o povo clama, o Senhor atende”.
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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

Tem que prender estes bandidos
disfarçados de políticos
Só vai faltar agora nessa nossa República das Bananas, alegarem
que tudo que se ouviu do ar. Temer, nunca existiu... Só falta essa agora
e o povo aceitar! Acorda Brasil, que povo sem sangue é esse que sequer
se mexe para contrapor essa sujeitará toda de políticos e a turma da
capa preta!!!! Acorda Brasil, esse país não é deles é nosso!!! Somos
nós que pagamos essa corja toda então está na hora de exigir respeito
a inteligência!!! Pelo amor de Deus!!! Tem que punir e dar exemplo,
mas não é dizer que desqualifica o que eles entregaram de gravações,
estas novas devem corroborar as anteriores e reforçar o quanto são
sujos!!! Acorda Brasil ou nunca seremos uma nação de verdade!!! Autor:
Rogério Alonso E-mail: rogerio.alonso@hotmail.com

Ao Jornal das Montanhas
Diante de tanta lambança de tantos parlamentares e executivos
que a gente esperava honestidade e transparência no serviço público,
depois que a Lava Jato deixou as entranhas do país expostas deu nojo
e continua nos fazendo embrulhar o estomago de tanta sujeira que vão
ao ar todos os dias nas redes sociais e nos telejornais, nas revistas e
jornais de todo o país. Eu confesso que tem dia que me dá um tremendo
desanimo e chego a pensar que tudo está intercalado, os três poderes
ficaram comprometido até o Procurador da Justiça que eu pensava
que era um porto seguro, as gravações levada ao conhecimento do
público deixa dúvida, a nação brasileira foi enganada pelos dois irmãos
Batistas, bem que quando começaram dizer que o Procurador da
República foi muito bonzinho e agora tudo se explica, ainda bem que
ele deixa o cargo nestes dias, imagina se ele tivesse mais um ano no

poder. O povo brasileiro está muito parado não pressiona ninguém,
depois não adianta chorar o leite derramado, se o povo da Venezuela
tivesse protestado em peso, hoje não estaria debaixo de um regime
autoritário, onde não há democracia, tudo passa pela mão pesada do
ditador Maduro. E o nosso Brasil, nosso estado, nossos municípios
será que corre risco? Porque os chefes das quadrilhas ainda não foram
presos, todos são santos, milhões de reais foram desviados, dezenas
de políticos sem mandatos, ex-ministros e empresários estão presos
e os chefões continuam dizendo que não sabem de nada e que são
honestos. Adão Moreira

Em busca da justiça
O tempo vai se passando e eu não consigo enxergar a justiça fazendo justiça, parece que é impossível a justiça decidir contra o poder
público, quando se trata de uma questão contra o poder público os
processos se arrastam por muito tempo, e as vezes depois de muitos
anos, quando você pensa que está próxima a solução, o processo é
devolvido com pareceres absurdos, mesmo que as provas são visíveis,
são ditas que não foram encontrados indícios ilícitos. Vamos imaginar
que você vença uma licitação, assina o contrato, mas a prefeitura
escolhe outra empresa para fazer o serviço. Quer uma irregularidade
maior que esta, pois bem, isso aconteceu conosco. E aí não há solução, é o nosso Brasil atual. Segundo o filósofo Platão, justiça é dar a
cada um aquilo que lhe é próprio. Podemos afirmar que seja de fato
uma definição bem simples sobre o que seja justiça, já que este é um
assunto polêmico e que tem dividido muitas opiniões até os dias de
hoje. Entretanto, não podemos negar que tal definição sobre justiça
seja de fácil entendimento, o que vem endossar o axioma de que as
coisas mais simples são as de mais difícil acesso. Que Deus ilumine
nosso município.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Tem que prender estes bandidos
disfarçados de políticos
Só vai faltar agora nessa nossa República das Bananas,
alegarem que tudo que se ouviu do ar. Temer, nunca existiu... Só falta essa agora e o povo aceitar! Acorda Brasil, que
povo sem sangue é esse que sequer se mexe para contrapor
essa sujeitará toda de políticos e a turma da capa preta!!!!
Acorda Brasil, esse país não é deles é nosso!!! Somos nós
que pagamos essa corja toda então tá na hora de exigir respeito a inteligência!!! Pelo amor de Deus!!! Tem que punir
e dar exemplo, mas não é dizer que desqualifica o que eles
entregaram de gravações, estas novas devem corroborar as
anteriores e reforçar o quanto são sujos!!! Acorda Brasil
ou nunca seremos uma nação de verdade!!! Autor: Rogério
Alonso E-mail: rogerio.alonso@hotmail.com

51 milhões roubados do povo
O paciente com câncer
que não tem tratamento.
A merenda escolar que
sempre falta.
O esgoto que não chega
na casa de quem precisa.
O rombo bilionário na
estatal.
O dinheiro que era para
contratar mais policiais.
A ponte que demora décadas para ficar pronta.
O professor que não ganha nem o piso salarial da lei.
Os buracos um atrás do outro nas estradas e ruas.
Aquela rua perigosa que nunca ganhou iluminação.
O conjunto habitacional que nunca ficou pronto.
O metrô que nunca chega perto da sua casa.
Os postos de saúde que faltam medicamentos.

Vereador Adalto confirma construção de
posto de saúde no Barreiro
O vereador Adalto do Sintracom
anunciou, na segunda-feira, 04/09,
que está confirmada a construção
do posto de saúde da comunidade
do Barreiro, em Manhuaçu.
De acordo com o parlamentar,
recebeu comunicação da Secretaria Municipal de Saúde informando que está sendo providenciado o
projeto arquitetônico e estrutural,
juntamento com toda documentação necessária para a construção. “Quando tudo estiver pronto, iniciaremos juntamente
com a comunidade a construção do ponto de apoio”, contou
o ofício assinado pela Secretaria Municipal de Saúde.
Recebo com imensa alegria esta notícia e agradeço a Prefeita Cici Magalhães e a Secretária de Saúde Dra. Karina Gama
pelo empenho ao atender essa comunidade que tanto necessita. É mais um sonho que será realizado”, salientou Adalto.
Câmara de Manhuaçu aprova dois projetos de lei em
sessão extraordinária: Em reunião extraordinária, no final
da tarde desta terça feira, 05/09, a Câmara de Manhuaçu
aprovou dois projetos de lei de autoria do Poder Executivo.
O primeiro projeto cria e dá denominação a creches municipais e o outro autoriza o repasse de recursos financeiros à
Associação dos Moradores Amigos de Santo Amaro - AMA
para realização de evento no distrito.
"Analisamos e aprovamos estes projetos importantes para
a comunidade", comentou o Presidente da Câmara, Jorge
do Ibéria.
Assessoria de Comunicação Câmara

Em busca da justiça
O tempo vai se passando e eu não consigo enxergar a justiça
fazendo justiça, parece que é impossível a justiça decidir
contra o poder público, quando se trata de uma questão contra
o poder público os processos se arrastam por muito tempo, e

as vezes depois de muitos anos,
quando você pensa que está
próxima a solução, o processo
é devolvido com pareceres absurdos, mesmo que as provas são
visíveis, são ditas que não foram
encontrados indícios ilícitos.
Vamos imaginar que você vença
uma licitação, assina o contrato,
mas a prefeitura escolhe outra
empresa para fazer o serviço.
Quer uma irregularidade maior
que esta, pois bem, isso aconteceu conosco. E aí não há
solução, é o nosso Brasil atual.
Segundo o filósofo Platão, justiça é dar a cada um aquilo
que lhe é próprio. Podemos afirmar que seja de fato uma
definição bem simples sobre o que seja justiça, já que este
é um assunto polêmico e que tem dividido muitas opiniões
até os dias de hoje. Entretanto, não podemos negar que tal
definição sobre justiça seja de fácil entendimento, o que
vem endossar o axioma de que as coisas mais simples são as
de mais difícil acesso. Que Deus ilumine nosso município.
Segundo o filósofo Platão, justiça é dar a cada um aquilo
que lhe é próprio. Podemos afirmar que seja de fato uma
definição bem simples sobre o que seja justiça, já que este
é um assunto polêmico e que tem dividido muitas opiniões
até os dias de hoje. Entretanto, não podemos negar que tal
definição sobre justiça seja de fácil entendimento, o que vem
endossar o axioma de que as coisas mais simples são as de
mais difícil acesso. Que Deus ilumine nosso município e
nosso Brasil.

Atenção interessados em formar o
PMBr em sua cidade
Partido Militar Brasileiro (PMBr). Ano que
vem o povo brasileiro
terá um partido que vai
endireitar o Brasil, o povo
cansado das velhas políticas está acordando
para se fazer valer sua
iniciativa. Todo brasileiro é responsável pela escolha que
faz. Infelizmente fomos traídos pelos nossos representantes
e precisamos mudar a maneira de fazer política no Brasil, as
nossas escolhas nas últimas eleições foram catastróficas, mas
graças as lideranças dos brasileiros isso vai acabar.
Forme o partido aí na sua cidade, você poderá ser responsável pela transformação de sua comunidade. Entre em
contato conosco pelo e-mail pmbmanhuacu@jm1.com.br ou
pelo Whatsapp - 98887-8409.

Lideranças e analistas do
agronegócios e sindicatos reúnem com
diretoria da Coocafé

enfrentam.
Segundo Breno Mesquita, o objetivo é implementar um
projeto piloto de aplicação da plataforma junto a um grupo
de produtores atendidos pelo Café+Forte na região: “A partir
dos resultados que obtivermos pela plataforma, poderemos
coordenar ações dirigidas do programa, capacitando os produtores para uma gestão mais eficiente de suas propriedades
e da produção”.
Estiveram presentes os presidentes dos Sindicatos Rurais
de Lajinha, Júlio Maria Hybner Guimarães, de Manhuaçu,
Lino da Costa e Silva, de Manhumirim, Isaac Malta Júnior, e
de Simonésia, Sebastião Ferreira Martins Filho.

Vereador Paulo Altino firma parceria
com Renzo Braz

O vereador por Manhuaçu, Paulo Altino (PR), esteve em
Muriaé no dia 28/08, e fechou acordo de parceria com o
deputado Renzo Braz.
Paulo Altino apresentou algumas demandas do município
e Renzo Braz se comprometeu em buscar soluções para as
mesmas, firmando assim, uma forte parceria em prol do desenvolvimento de Manhuaçu.
A reunião foi acompanhada pelo assessor parlamentar
Sinval Ferreira.

Projeto Social quer construir nova casa
para família em Manhuaçu
Projeto social mobiliza cidadãos em prol da construção
de uma nova morada para família do bairro Matinha, em
Manhuaçu. O Projeto AMAR tem causado um impacto positivo com diversas ações, mas agora a campanha é a favor do
AmarLar. O projeto voluntário não tem bandeiras e nenhuma
outra intenção, a não ser ajudar pessoas e famílias carentes.
Um novo desafio foi proposto e pode ser abraçado por
pessoas que querem fazer a diferença na vida de mais uma
família.
Os voluntários do Projeto AMAR conheceram uma família,
formada pelo pai, mãe e um casal de filhos. Eles moram no
bairro Matinha e tinham sonho de colocar uma laje na casa.
“Fomos lá para conhecer a situação social e da moradia.
Ficamos impactados com a situação e por isso estamos nos
empenhando para ajuda-los. A mãe trabalha como diarista,
o pai desempregado e os filhos, adolescentes, ajudam de
alguma forma para melhorar a renda da casa”, detalha a
equipe do projeto.

“Meu filho não é bandido, ele é doente”,
disse mãe de Geddel à PF

O diretor da FAEMG e presidente das Comissões Estadual e
Nacional de Cafeicultura da CNA Breno Mesquita, o superintendente do INAES Pierre Vilela e a analista de agronegócios
da FAEMG Ana Carolina Gomes reuniram-se dia (31/8), em
Lajinha, com a diretoria da Coocafé e presidentes de Sindicatos
Rurais da região.
O encontro foi para apresentação da Plataforma de Gestão
de Indicadores de Sustentabilidade metodologia desenvolvida
pelo INAES para avaliação de aspectos econômicos, sociais
e ambientais das propriedades rurais, determinando o nível
de sustentabilidade em que se encontram e dificuldades que

A Polícia Federal ficou mais de duas
horas no prédio de Geddel Vieira Lima
em Salvador antes de levá-lo preso. Uma
das buscas foi na casa da mãe de Geddel,
que mora alguns andares abaixo. "Meu
filho não é bandido, é doente", disse dona
Marluce Quadros Vieira Lima.
A PF chegou ao prédio, em Salvador,
no bairro Jardim Apipema, por volta de 5h40, em dois carros. Um vendedor ambulante foi escolhido para subir ao
apartamento do ex-ministro como testemunha. Pessoas que
andavam na rua gritavam em apoio à PF contra o político:
"Vai para a Papuda".
Segundo informações da Folha de S. Paulo, a decisão que
a polícia está em mãos é da 10ª Vara Federal de Brasília,
mas ainda está em sigilo. O pedido acontece após a PF ter
encontrado na terça (5) R$ 51 milhões em espécie escondidos
em caixas e malas em um "bunker" ligado ao peemedebista,
também em Salvador.
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Serviço de Reabilitação
Física de Manhuaçu é
referência em atendimento
"que passem ao exílio da Papuda... ”.
Fux (Ministro do STF) voltou a sugeriu que o Ministério Público peça a prisão dos delatores...

GASTOS DE ROSE COM CARTÃO
SÃO SECRETOS ATÉ HOJE

SEGURANÇA É PRIORIDADE

Continuam sob sigilo total os gastos com cartão corporativo de Rosemary Noronha, ex-chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo e amiga íntima do ex-presidente Lula. O Superior Tribunal de Justiça manteve o
sigilo dos gastos do cartão de Rose a partir de 2011, mas o
Planalto e a Controladoria-Geral da União não se pronunciaram sobre os gastos anteriores, durante os governos
Lula. Ela foi acusada de tráfico de influência, corrupção e
outros crimes.

OBRAS PERDIDAS

CONTA OUTRA
Após ignorar a Lei de Acesso à Informação, o Planalto alegou que os gastos de Rose são caso de “segurança da
sociedade e do Estado”.
VIDA DE MADAME
A suspeita da PF é que a amiga de Lula levava vida de
madame, com uso do cartão corporativo inclusive para
despesas pessoais.
FATURA ILIMITADA
Entre 2003, quando Lula assumiu, e 2016, quando Dilma
caiu, o gasto com cartões foi de mais de R$707 milhões
(R$78,6 milhões por ano).
O PROBLEMA CONTINUA
Este ano já foram R$29 milhões. Quase a metade, R$14,1
milhões, é mantida sob sigilo. Grande parte do que sobra é
de “saque em espécie”
BNDES EM CUBA É ‘CAIXA PRETA’
AINDA A SER ABERTA
Ao menos três operações investigam a escandalosa utilização do BNDES para bancar negócios da JBS e obras
da Odebrecht no exterior. O volume é tão espantoso que
só a transferência de recursos do BNDES para Cuba recomenda a criação de força-tarefa especial. A suspeita é que
a obra do porto de Mariel, em Havana, pode ter rendido
ao “quadrilhão do PT” mais de US$ 500 milhões, ou R$1,5
bilhão.
TEMPOS LEVIANOS
Na inauguração do porto de Mariel, Dilma disse que a
Odebrecht faria o aeroporto de Havana financiado pelo
BNDES. Nem havia projeto ainda.
FORAM BILHÕES
O governo Lula criou uma maneira de financiar obras da
Odebrecht no exterior sem licitação, por meio de acordos
bilaterais com os países.
LOBISTA DE LUXO
Investigações indicam que obras bancadas pelo BNDES
na África e na América Central foram obtidas para a Odebrecht pelo próprio Lula.
O ‘MAIS CORRUPTO’
Ao discutir o escândalo do senador Aécio Neves (PSDB-MG), Joesley Batista classifica o caso de “pequena causa”. No áudio, Saud, lobista de Joesley, ri e diz que o PSDB
é o “partido mais corrupto do Brasil”.
CONSENSO EM ÚLTIMO
Enquete do portal Diário do Poder põe Ciro Gomes (PDT),
o ex-governador pré-candidato, em último quando o quesito é “quem você acha que vai ser eleito presidente em
2018”. Ele teria 6% dos votos.
LEI ATÉ PARA ISTO
A Comissão de Transporte da Câmara examina um projeto
que proíbe as empresas aéreas de utilizarem programas
de fidelidade como critério de preferência no embarque. O
relator pede rejeição do projeto.

Para 77,4% dos brasileiros, as Forças Armadas deviam ser
usadas na segurança pública. O mesmo levantamento do
Paraná Pesquisas, mostra que 64,7% acreditam que a corrupção é menor entre militares.

Tramitam na Câmara projetos que criam novas regras para
licitações de obras públicas. Um deles exigirá que conste
no edital da licitação a localização da obra utilizando-se
coordenadas geográficas.
CONTRA OS ABUSOS
O corregedor nacional de Justiça, ministro João Otávio
de Noronha, vai propor no Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) a uniformização dos contracheques dos magistrados. O objetivo é o controle contra abusos.
NÃO É SÓ AQUI
A ONG Transparency International pede sanções contra
bancos, empresas e políticos europeus num esquema de
lavagem de dinheiro que envolve propinas de R$10 bilhões
no Azerbaijão para autoridades na Dinamarca, Alemanha,
Inglaterra, França, República Tcheca e EUA.
MADAME VACILOU
Foi presa do lado de fora de uma cadeia Teresa Burchfield,
53, mulher do advogado moralista responsável por ética
nas empresas de Trump. Foi flagrada no banco de trás de
carro com uma presa de 23 anos.
PENSANDO BEM...
...a reforma política poderia ser bem simples: quem quisesse cargo político estaria proibido de concorrer.
GEDDEL PODE TER MALAS
EM OUTROS ESCONDERIJOS
O apartamento no Chame-Chame, bairro de Salvador, não
é o único local onde Geddel Vieira Lima escondia dinheiro.
A suspeita é que há malas e caixas semelhantes espalhados em diversos outros locais, inclusive fora da Bahia. A
apreensão dos R$51 milhões atribuídos ao ex-ministro de
Lula e Temer não causou especial surpresa no mundo político: esse tipo de esconderijo é mais comum do que se
imagina.
LOCAL MANJADO
O imóvel no Chame-Chame era conhecido dos vizinhos de
Geddel, que o viam com frequência no local. Fica a menos
de 1km da casa dele.
CAÇA AO TESOURO
O Ministério Público Federal e a Polícia Federal vão listar
até mesmo imóveis remotamente ligados a Geddel, à procura de malas.
COMEÇOU A PROCURA
O juiz federal Vallisney de Souza Oliveira já mandou vasculhar para outros endereços, inclusive a casa onde mora
a mãe de Geddel.
DELAÇÃO SONHADA
Uma das expectativas dos investigadores, no caso Geddel,
é que ele também se disponha a delatar seus cúmplices no
esquema.
RISCO BRASIL CAI A NÍVEIS
PRÉ-REELEIÇÃO DE DILMA
O Risco Brasil mede o grau de confiança do mercado na economia do país e chegou a 250 pontos em maio, nível que
nunca foi atingido desde que Dilma foi reeleita, em 2014. O
índice, usado com base para investimentos estrangeiros, já
caiu 36,5% em relação aos 394 pontos registrados no dia seguinte à aceitação do impeachment pela Câmara dos Deputados e segue com viés de queda pela melhora na economia.

O

Serviço de Reabilitação Física da Secretaria
Municipal de Saúde de
Manhuaçu foi reestruturado,
com novos equipamentos, especialmente novas órteses e
próteses, beneficiando grande
número de pacientes.
Para a Secretária Municipal
de Saúde, Dra. Karina Gama
dos Santos Sales, este é mais
um compromisso que está sendo
cumprido pela prefeita Cici Magalhães. Ela relata que desde que
assumiu a gestão juntamente com
toda sua equipe, não tem medido
esforços para a melhoria no atendimento aos usuários. ‘O Serviço
de Reabilitação Física atende 44
municípios, e queremos que seja
referência em atendimento na
macrorregião’, destaca.
A reforma que iniciará em
breve trará mais benefícios
à população e será feita com
recurso próprio.
Atualmente, o Serviço de
Reabilitação presta atenção
especializada aos usuários, vindos de diversos municípios da
região de Manhuaçu e mais 44
cidades que integram a microrregião de Saúde de Manhuaçu e
Ponte Nova.
O espaço garante atendimento
aos usuários nos setores de fisioterapia, terapia ocupacional,
fonoaudiologia, enfermagem
e serviço social, promovendo
reabilitação, bem como a reinserção familiar e comunitária do
paciente. Além do atendimento
especializado em reabilitação
física, o serviço é responsável
pelo fornecimento de órteses,
próteses e meios auxiliares de
locomoção que incluem bengalas, cadeira de banho e cadeira
rodas (padrão, motorizadas e
especiais), que são utilizados
como um recurso a mais e
essencial à reabilitação destes

usuários.
Para oferecer comodidade,
o Serviço de Reabilitação melhorou sua infraestrutura física,
com a disponibilização de sala
para atendimento dos 110 pacientes estomizados, que atualmente utilizam o serviço. Foi
ainda disponibilizada sala para
atendimento médico (ortopedista), e instalado um aparelho
de turbilhão, que há vários anos
estava inativo. Este equipamento é utilizado para redução de
inchaços, tratamento de fraturas
e pós-cirúrgicos, dentre outros.
Avanços no atendimento
do Serviço: O setor entrega
constantemente cadeira de rodas
e banho, beneficiando inúmeros
usuários de Manhuaçu e municípios vizinhos, além da entrega
de próteses e órteses.
De acordo com a coordenadora do Serviço de Reabilitação, Caroline Lacerda Alves
de Oliveira, foi percebida a
necessidade de se ampliar o
atendimento. Para isso, haverá
uma visita técnica nos dias 04
e 05 de setembro, para a implantação do CER III (Centro
Especializado em Reabilitação)
por uma equipe da Secretaria de
Estado de Saúde. ‘Com isso, vamos ampliar o atendimento aos
deficientes físicos, incluindo os
estomizados, auditivos e visuais
podendo promover assim a integralidade do cuidado. Tudo isso
com o empenho da atual gestão,
por meio da Secretária de Saúde', explica Caroline Lacerda.
O Serviço de Reabilitação
Física funciona de segunda a
sexta-feira, no horário de 7:00
às 11:00 horas, na Rua Mellin
Abi-Ackel, nº 600-Bairro Todos
os Santos.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)
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Milhares de pessoas prestigiam Desfile Cívico em Manhuaçu

V

erdadeira demonstração de amor á Pátria
ocorreu na cidade, na
manhã desta quinta-feira, 07
de setembro, durante o desfile cívico da Independência
do Brasil. Uma multidão
compareceu ao centro para
prestigiar um organizado
e participativo desfile, que
envolveu toda a sociedade.
O desfile cívico foi realizado
pela Prefeitura de Manhuaçu,
por meio das Secretarias
de Cultura e Turismo e de
Educação, juntamente com
demais secretarias, SAMAL
e SAAE, além do apoio
da Câmara de Vereadores,
Polícias Militar e Civil, Superintendência Regional de
Ensino, escolas municipais
e estaduais, além de instituições filantrópicas.
O hasteamento das Bandeiras foi procedido pela
Prefeita Cici Magalhães;
Comandante do 11º BPM,
Tenente-coronel Sérvio Túlio
Salazar Mariano, e Presidente da Câmara Municipal,
Jorge Augusto Pereira (Jorge
do Ibéria), com Hino Nacional Brasileiro executado
pela Banda de Música do
Batalhão. Também presentes
ao ato solene de abertura, o
Vice-prefeito Renato Cezar
Von Randow (Renato da
Banca), Delegado Regional
de Polícia Civil, Dr. Carlos
Roberto Souza da Silva;
Secretárias de Cultura e Turismo, Gena Clara Gil Alcon,
e de Educação, Luizaura
Januário, além de demais
membros do secretariado e

direção do SAMAL e SAAE;
Vereadores Vantuil Martins,
Rodrigo Júlio dos Santos,
Giovanni Mageste, Berenice
Ferreira, Paulo Altino e Cabo
Ferreira; Professora Beatriz
Zapalá (Academia Manhuaçuense de Letras), Superintendente Regional de Ensino,
Vitória Magalhães, além de
membros do Comando do
11º BPM e representantes de
segmentos sociais.
A abertura do desfile se
deu com a apresentação do
Pelotão da Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros, Agentes Penitenciários, Colégio
Tiradentes, Comissão de Proteção e Defesa Civil, Comitê
Bacias Hidrográficas, Clube
Desbravadores Asas de Alva
e Secretarias Municipais. Em
seguida, foi a vez das escolas
estaduais e municipais.
Destaques: A Secretaria
Municipal de Educação ornamentou um carro alegórico evidenciando o tema
‘Biomas brasileiros’, com
a participação de crianças
e jovens estudantes caracterizados como índios. Para
maior segurança do público
e comodidade para os participantes, a Prefeitura providenciou isolamento em ambos os
lados do trajeto do desfile.
As Baterias Dom Felipe
(Manhumirim) e Lira Margaridense (Santa Margarida)
abrilhantaram o desfile cívico de Manhuaçu este ano.
Também desfilaram a APAE,
Asilo São Vicente de Paulo,
APRI, Grupos de Escoteiros ‘República Manhuassú’

e ‘Pedra Dourada’, Lojas
Maçônicas de Manhuaçu e
Grupo Demolay; PERVA e
Projeto Feitos e Efeitos (Manhumirim), ECOBRIGADA
(Espera Feliz), PRO-IN,
Superintendência Regional
de Ensino; Sind-UTE, Mulheres Negras Empoderadas
‘Tereza de Benguela’; Ass.
do Movimento Cultural Ne-

gro; Conselho de Promoção
da Igualdade Racial; Ass.
Manhuaçuense de Artesãos;
Rotary e Lions Club; Capoeira Corpo e Ginga; Atletas
do Tai-Chi-Chuan, Karatê
e Muaythai; SINTÁXI (taxistas); AMMAR (Ass. dos
Motociclistas de Manhuaçu
e Região), Trial-Club, Clube
Ferrugem (carros antigos) e

Jeep Club, entre outros. No
encerramento do desfile, os
motociclistas da AMMAR
prestaram homenagem ao
atleta manhuaçuense e motociclista Reginaldo Garcia,
tricampeão mineiro de Tae-kwon-do.
A Prefeita Cici Magalhães
parabenizou a população
manhuaçuense pelo exemplo

de civismo ao lotar o centro
da cidade para prestigiar
o desfile da Independência. Cici também elogiou o
entusiasmo e criatividade
dos participantes do desfile,
desde o início até o final do
evento.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

Samal busca providências para incêndios criminosos e danos ambientais

O

SAMAL (Serviço
Autônomo Municipal
de Limpeza Urbana)
da Prefeitura de Manhuaçu
está tomando providências
para a questão dos incêndios
criminosos que tem ocorrido
com frequência na usina de
triagem do lixo, na parte alta
da cidade, próximo ao Clube
do Sol (margens da BR-262,
sentido Reduto). Atualmente,
a usina recebe diariamente
cerca de noventa toneladas de

lixo, geradas pela população
de Manhuaçu.
Nos últimos dias, a equipe
do SAMAL, coordenada pelo
Diretor Eron Elias, esteve
mobilizada, a ponto de solicitar apoio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, para
conter as chamas de incêndios
que ocorreram três vezes em
uma única semana. O trabalho
envolveu ainda a participação
de policiais do meio ambiente
e a utilização de máquinas da

Secretaria de Obras.
Outra atividade também
executada recentemente foi
a construção e reaberturas
de caixas de contenção de
chorume e enxurradas no
acesso que interliga a usina
à rodovia.
Uma das dificuldades constatadas é que, no local, há vários anos, grupos de pessoas
tem ateado fogo no lixão,
com o intento de localizar
mais rapidamente as latas

de alumínio – que tem valor
no mercado como material
reciclável.
Ainda quanto ao aspecto
social, o SAMAL apoia os
trabalhos desenvolvidos pela
ASCAMARE (Associação
Manhuaçuense de Coletores
de Materiais Recicláveis).
Nesta instituição, os associados atuam no recolhimento
de recicláveis por toda a
cidade, em veículos, dias e
horários distintos da equipe

da SAMAL.
É importante que a população colabore com a separação
residencial daquilo que é
destinado ao lixo e respeite
os horários de recolhimento
diário.
Para um melhor entendimento desta separação,
compreende-se como material recolhido pela equipe Ascamare (caminhão amarelo),
objetos limpos e secos, como:
cadernos, livros, jornais, pa-

péis e papelão, papel de fax,
impressos em geral, embalagens longa-vida, PET, sacolas
plásticas, papel alumínio ou
isopor, vasilhames descartáveis, embalagens de produtos
de limpeza e de cosméticos e
materiais metálicos em geral.
A equipe do SAMAL é responsável pelo recolhimento
do lixo orgânico e rejeitos.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)
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Prefeito de Manhumirim recebe
homenagem de Igreja Evangélica

N

Por Devair G. Oliveira

o domingo (27/08/2017), o prefeito
de Manhumirim, Professor Luciano
Machado, sua esposa Katia Reis
Braga e seu filho, participaram do culto de
Ação de Graça pelo aniversário da Sra. Irani
Pires da Silva esposa do pastor José Lino e
vice-presidente do Ministério Pentecostal do
Espírito Santo em Manhumirim-MG.
Na oportunidade o pastor José Lino e
liderança da igreja homenagearam o Prefeito
Luciano Machado, a vereadora Elaine Freire
e o chefe de gabinete Luan Costa.
Segundo o pastor José Lino o prefeito vem
fazendo uma ótima administração no município de Manhumirim, mesmo com poucos
recursos tem recebido elogios da população,
pela responsabilidade e honestidade em que
trata o serviço público, isso tem agradado
bastante o povo e contribuído muito para
o desenvolvimento da cidade. “O Prefeito
Luciano dialoga bastante com as pessoas e
com a comunidade religiosa, sua maneira
séria de governar, tem contribuído para o
desenvolvimento da cidade e tem um olhar
mais humano sobre o papel de cada cristão”,
ressaltou o Pastor José Lino.
A vereadora Elaine que mantem uma amizade com a família do pastor Lino por mais de 16
anos, também foi homenageada. “Agradeço de
coração esta homenagem e a todos vocês por
esta noite muito especial, que Deus abençoe a
Dona Irani uma pessoa maravilhosa, parabéns
pelo seu aniversário e muito obrigada mesmo
de coração”. Comentou a vereadora Elaine.
Em agradecimento a homenagem o
prefeito comentou sobre o evento e sobre
sua gestão. “O mérito maior é colocar Deus
na frente e só tenho que agradecer o pastor
juntamente com sua esposa que comemora
hoje aniversário, o pastor José Lino está
sempre conosco nas segundas-feiras, quando
atendemos vários munícipes e comunidades nosso gabinete está de portas abertas
para atender os anseios das comunidades.
Cumprimento a vereadora Elaine e a todos
aqui presente. Sabemos que não podemos
resolver o problema individual de cada um,
mas dentro do possível procuramos atender
as necessidades para melhorar a vida da
coletividade de Manhumirim, não temos
medido esforços para buscar recursos junto
ao Governo do Estado e do Governo Federal
para atender os nossos munícipes, sabemos
que estamos em crise financeira, o município, o estado e a federação, mas nós não
podemos nos abatermos e a principal função
de um governante é procurar fazer o máximo
para resolver os problemas da população, da
saúde, educação, trabalho e demais setores
da sociedade. Quero agradecer a homenagem
ao pastor José Lino e a toda igreja pelas
orações, pois sem oração a gente não fica
de pé. ” Pontuou o prefeito.
Em entrevista ao Jornal das Montanhas o
prefeito Luciano Machado falou um pouco de
sua gestão e de como está administrando para
deixar seu legado de respeito as coisas públicas
valorizando cada centavo dos impostos que são
recolhidos dos contribuintes dando exemplo

Pastor José Lino, Vereadora Elaine, Sra Irani, prefeito
Luciano e seu filho e o chefe de gabinete Luan Costa

Pastor José Lino sua esposa
Irani e a vereadora Elaine

Obreiros do Ministério Pentecostal do Espírito Santo

Chefe de gabinete Luan Costa

Pastor, Katia Reis Braga,
seu filho e o prefeito Luciano

Vereadora recebendo homenagem das mãos da Sra Irani

Obreiros da igreja

Vereadora Elaine, pastor José Lino, Prefeito Luciano
e o chefe de gabinete Luan Costa.

de boas maneiras ao lidar com os recursos
públicos. Segundo o prefeito a Lava jato é
uma grande lição aos políticos brasileiros. “Em
primeiro lugar agradeço por esta oportunidade
de expressar um pouco do que penso sobre a
maneira de gerir a coisa pública, ao assumir
a prefeitura de Manhumirim, fizemos juntamente com o secretariado, um planejamento,
onde hoje a gente consegue saber quais são
as dificuldades e apresentar para a cidades o
que podemos fazer. O nosso município e os
demais que estão enfrentando a redução do
(FPM) Fundo de Participação dos Municípios,
onde o estado não tem repassado os recursos
nas datas certas, mas com muita criatividade e
boa vontade estamos revitalizando e reestruturando a cidade, como primeiro passo, e em
contra partida temos as obras inacabadas, que é
dinheiro público, ao qual devemos valorizar e é
nossa meta terminar todas as obras inacabadas
de Manhumirim e automaticamente recriar
uma nova maneira de administrar os recursos
públicos”. Explica o prefeito.
Perguntamos ao prefeito, se ele acha que
a atual situação do país pode contribuir para
os prefeitos mudarem a maneira de governar,
sendo mais responsáveis. Segundo o prefeito
Luciano há uma grande necessidade de mudança na maneira de governar, com maior
responsabilidade com o dinheiro público.
“Os prefeitos que entraram pensando em
fazer grandes obras, na verdade vai encontrar
dificuldades, temos viajado muito encontrado
apoio dos deputados, Andrade, Mário Heringer,
Renzo Braz e Varella, estamos buscando emendas pautando projetos prioritários, as pequenas
obras vão fazer a diferença, cuidar melhor da
saúde, educação de qualidade, fortalecer o
comercio da cidade para gerar renda para as
pessoas, fortalecer a agricultura, a agricultura
familiar, na verdade é pegar aquilo que você
já tem e reestruturar de uma forma diferente
onde possa dar oportunidade para os moradores
desenvolver melhor suas atividades”. Explica
o prefeito
Segundo o prefeito sua meta principal desde
sua posse tem sido de trabalhar em prol da
reabertura da maternidade de Manhumirim.
“Ela está fechada há uns dois anos ou mais, já
tivemos no Ministério Público nos orientando
sobre alguns detalhes do processo, pedindo
autorização para reabrir a maternidade, minha
meta hoje é dar uma saúde de qualidade e que
os manhumirenses nasçam aqui e não em outras
cidades”. Disse o prefeito
Falando sobre a homenagem recebida da
igreja disse que o pastor José Lino foi muito
gentil com sua administração e tem sido através
das orações do fieis, “na verdade temos que ser
um prefeito mais participativo, estar próximo
e ouvindo as pessoas, ontem nós tivemos
participação em um polo de reunião, que seria
um projeto itinerante visitando as comunidades
para ouvir suas reinvindicações. Queremos
até o final do ano ouvir todas as comunidades,
para que ano que vem possamos reestruturar
a cidade e atender o que a população precisa,
agradeço a todos os funcionários da prefeitura
e todos que acreditam em nossa administração,
pois um gestor não faz nada sozinho”. Finalizou
o prefeito
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Prefeitura de Manhuaçu
Funcionários do SUS
disponibiliza ônibus para
participam de curso sobre
humanização na Saúde crianças do AABB Comunidade

A

C

om o objetivo de valorizar os funcionários e capacitá-los continuamente,
a secretaria municipal de saúde de
Manhuaçu implantou, na atual gestão, o
Programa de Educação Permanente em
todos os setores.
Neste mês, especificamente, os funcionários da Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) estão participando de curso de
capacitação em “Humanização da gestão
de saúde”, com abordagem reflexiva da
prática diária, vislumbrando melhorias nos
processos de trabalho. Este curso está sendo ministrado por uma equipe técnica da
Escola Superior de Ciências da Santa Casa
de Misericórdia de Vitória - EMESCAM,
que tem excelente histórico na formação
profissional médica e é uma das mais bem
conceituadas escolas médicas do Brasil.
Os funcionários estão participando
ativamente, com positivas discussões e a
construção conjunta para elaboração de
plano de ação, que objetiva solucionar os
problemas diários. Para a coordenadora
pedagógica, Madalena Santana, as apresentações de trabalhos orientados pelos
funcionários surpreenderam a equipe que
está conduzindo o curso, pois, eles têm
demonstrado muito conhecimento e força
de vontade.
De acordo com a instrutora Rosângela
Simões, o curso de humanização da gestão
em saúde é uma ferramenta poderosa, que
proporciona ao participante conhecimento
e teoria aplicada na prática, onde o profissional faz uma reflexão da sua conduta e
dos demais atores envolvidos no processo.
‘Eles estão demonstrando muito interesse,
para aprender e colocar em prática o que
está sendo aplicado aqui, como as questões relacionadas ambiente, valorização e

o espírito de trabalhar em equipe’, relata.
A instrutora Cynthia Coelho ressalta que
todo profissional da saúde precisa entender
e se colocar no lugar do outro para bem
exercer o seu papel. Ao mesmo tempo
reconhecer que também é usuário do SUS.
Segundo ela, o objetivo do curso é fazer os
participantes conhecerem quais diretrizes
devem ser observadas, e ainda desenvolver
competências gerenciais para uma gestão
humanizada.
O participante Vander Rodrigues, recepcionista na UPA, disse que durante o
curso pôde observar que fazer o melhor
tem significado. Descobriu que saber
ouvir as pessoas e sentir o que os outros
passam para serem atendidos, significa
‘ser humano’. ‘Na vida nunca é demais o
conhecimento’, disse.
Para Abraão Reis Viana, técnico de gesso
do setor de ortopedia, o curso serviu para
reavaliar atitudes, comportamento, além
de enriquecer o conhecimento na área.
‘Fiquei feliz, pude descobrir algo novo e
sempre na busca do aprendizado, para que
o atendimento seja excelente’, pondera o
participante.
A Secretária Municipal de Saúde, Dra.
Karina Gama dos Santos Sales, tem demonstrado grande preocupação com o aperfeiçoamento dos funcionários. Nesse curso,
os trabalhadores da saúde (UPA) tiveram a
percepção de que também é gestor do seu
trabalho, e que pode ser o protagonista de
mudanças para o serviço de excelência.
‘Queremos que haja humanização. Aos
poucos, estamos capacitando os atendentes,
enfermeiros, médicos e toda a equipe da
área da saúde’, conclui Dra. Karina Gama.
(Secretaria de Comunicação – Prefeitura de Manhuaçu)

recente visita da Prefeita Cici Magalhães às
crianças atendidas pelo
Programa AABB Comunidade
em Manhuaçu teve um propósito
especial: confirmar a disponibilidade de ônibus do município
para este importante projeto
social, desenvolvido a partir de
parceria entre a Prefeitura, por
meio da Secretaria de Trabalho
e Desenvolvimento Social, e
a Fundação Banco do Brasil.
Também presentes a Secretária
de Trabalho e Desenvolvimento Social, Giuzaina Gregório;
Gerente do Banco do Brasil/
Manhuaçu, Luiz Antônio Silva
Franco; Presidente da AABB,
Sandro Zaghete Santana, e a
Coordenadora do Programa
Integração AABB Comunidade,
Vera Lúcia Domingues, além
de colaboradores do projeto.
Houve festiva acolhida, com
apresentação musical e muito
calor humano.
Atualmente, 120 crianças são
atendidas pelo AABB Comunidade/ Manhuaçu. De acordo
com o Gerente Luiz Antônio
Franco, está sendo analisada a
possibilidade de aumentar este
atendimento para 150 crianças. ‘O principal objetivo do
programa é integrar as crianças
ao meio social, afastá-las de
mazelas sociais como as drogas
e prostituição, engajando-as em
projetos que lhes encaminharão
para um futuro melhor. Em Manhuaçu, o Banco do Brasil cede
a estrutura da AABB, e, parte
dos recursos deste projeto - que é
o maior do mundo-, é financiado
pela Fundação Banco do Brasil
junto à Prefeitura de Manhuaçu’,
mencionou.
De acordo com a Secretária
Giuzaina esta medida tomada
pela Prefeitura ‘é um grande
ganho para o município. Nas
gestões passadas, este ônibus era
licitado, e, agora, a Prefeita Cici
Magalhães nos cedeu o ônibus,
economizando cerca de sete mil
reais por mês com o transporte.
A parceria com o Banco do
Brasil é muito positivo, pois,
temos todo o suporte necessá-

rio para o desenvolvimento de
um bom trabalho. As crianças
tem acesso aos brinquedos do
clube, neste local bonito que é
a AABB. Eles recebem alimentação e permanecem aqui o dia
todo, em contra turno escolar.
São sessenta alunos de manhã
e sessenta à tarde. As crianças
estão aqui no programa e os
psicólogos e assistentes sociais
do CRAS fazem o acompanhamento familiar, em razão
das necessidades apresentadas
pelas famílias que, na maioria
das vezes, estão em situação de
vulnerabilidade social’.
A Coordenadora do Programa
Integração AABB Comunidade de Manhuaçu, Vera Lúcia
Domingues, também comemorou. ‘É com grande prazer
que recebemos a Prefeita Cici
Magalhães e esta boa notícia que
é a disponibilidade do ônibus,
que é o nosso sonho. Temos
as nossas atividades, nossas
apresentações, e, uma iniciativa
como esta é a valorização do
nosso trabalho e dos nossos educandos. Ficamos muito felizes e
agradecemos, pois, são anos de
AABB Comunidade, e, já passamos por momentos em que, as
vezes, não tínhamos um ônibus
e precisávamos nos deslocar a
pé. Hoje temos uma realidade
diferente, com um veículo à
nossa porta, à nossa disposição.
É um presente que recebemos.
Oferecemos aqui aulas de dança
e somos convidados para vários
eventos, como inaugurações,
cantatas de Natal e aniversários
de instituições. Enfim, buscamos
sempre levar nosso trabalho,
mostrando aos cidadãos o que

fazemos com as crianças. Com
isto, estimulamos a autoestima
das crianças. Tudo melhora com
este trabalho de valorização do
ser humano’, ponderou.
O Presidente da AABB Manhuaçu, Sandro Zaghete Santana, destacou que ‘possivelmente, a AABB Manhuaçu oferece
um dos melhores espaços para as
crianças do AABB Comunidade
no Estado de Minas Gerais.
Aqui, disponibilizamos um
contato direto com a natureza
em sete alqueires de área, além
da estrutura do clube. A disponibilidade do ônibus foi um grande
feito da Prefeita Cici para este
trabalho social’.
A Prefeita Cici Magalhães
mencionou que ‘fizemos um esforço muito grande, inicialmente
para retornar com o programa
AABB Comunidade, pois o
convênio entre a Prefeitura e a
Fundação Banco do Brasil havia
vencido no final do último ano.
Mas, graças a Deus, agora os
trabalhos seguem a todo vapor,
funcionando muito bem, e, o
nosso propósito é aumentá-lo
e melhorá-lo cada dia mais.
Quanto ao ônibus, é para trazer
comodidade, economizando
para o município. Tudo que as
crianças aprendem aqui é uma
experiência até mesmo para se
levar para a casa, que é a valorização da família, estar em
ambiente agradável, um local
bonito e poder aprender música,
dança, aulas de reforço, diversas
atividades e praticar esportes
como natação.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

Partido Militar Brasileiro realiza 1ª conferência no Rio de Janeiro

U

m dos grandes problemas da humanidade
é ver o mal avançar e
se afastar apenas. A falta de
coragem para combater a adversidade crescente, sendo ela
dentro ou fora de nossas casas
é hoje o maior desafio da população do Rio de Janeiro. Não se
combate violência, corrupção
com omissão.
Com esse espírito vivaz, combativo e, sobretudo, propositivo
é que em tarde de gala do último
sábado, dia 02.Set.2017, na Rua
Hack Lobo, nº 359, no 4ª andar
do Clube Municipal na Tijuca,
auditório lotado (aproximadamente 500 pessoas), na cidade

do Rio de Janeiro, a diretoria
do Partido Militar no Rio de
Janeiro, agremiação política em
formação, reuniu *53 (cinquenta
e três) lideranças municipais*
para discutir novos rumos para
a decadente política colocada
em prática no estado do Rio nos
últimos vinte anos, bem como
no Brasil como um todo.
O que chamou atenção nessa
mega conferência foi o nível dos
debates políticos enfrentados
pelos seletos oradores, bem
como a impecável organização
do evento e a sistematização da
agremiação política em formação por todo o Estado do Rio
de Janeiro, é de causar inveja

a muitos partidos políticos em
atuação há anos. O entusiasmo
do público presente era perceptível. A flecha em chama apontada para o encandecimento do
civismo e patriotismo pareceu
uma das marcas indeléveis da
refinada estruturação do partido.
Um dos ilustres oradores
mais esperados, o *Deputado
Jair Messias Bolsonaro*, não
pode comparecer ao evento em
detrimento de exaustivo cumprimento de agenda, no entanto, em
tempo real, enviou mensagem
ao numeroso público presente
chamando atenção para a enorme responsabilidade que todos
os brasileiros de bem tem em

endireitar o Brasil: _“(...) temos
um potencial enorme; temos
tudo para sermos uma grande
nação, cada um fazendo a sua
parte (....)”_, disse o deputado,
sendo muitíssimo aplaudido.
Nada é tão maravilhoso que a
arte de ser livre, mas nada é mais
difícil de aprender a usar do que
a liberdade.
Se for verdade que a doença
de um povo roubado é a democracia sem liberdade; mais
verdade ainda é compreender
que a democracia correta é a
*liberdade disciplinada*.
Parabéns a Democracia que
sai fortalecida com iniciativas
como essa!
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Três jovens morrem e quatro ficam feridos após grave acidente na BR-116

D

e acordo com testemunhas os jovens haviam
acabado de deixar uma
festa na cidade. O acidente aconteceu por volta das 6:00 da
manhã deste sábado, na BR-116,
próximo a Vila Marques, em
Inhapim.
Moradores disseram que sete
jovens estavam no veículo Pálio,

placas de Iapu, no momento do
acidente. Um popular que presenciou o foto disse que o veículo
seguia de Inhapim para Iapu. Em
determinado momento, o carro
perdeu o controle de direção
em uma curva e, na sequência,
atingiu e arrancou uma árvore.
O Pálio ficou totalmente destruído. Quatro vítimas foram

socorridas por uma ambulância
de Inhapim até o Hospital Márcio Cunha. Equipes do Corpo de
Bombeiros Militar de Caratinga
e Comunitário de Ubaporanga
estiveram no local e constataram
o óbito dos outros três jovens.
As vítimas ainda não foram
identificadas. Testemunhas disseram que todos são da cidade

de Iapu.
Perícia Técnica da Polícia
Civil e Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para
realizaram os trabalhos de praxe.
Os corpos das vítimas fatais foram removidos por uma
funerária local até o IML de
Caratinga.
TV Super Canal

corpo de uma criança,
aparentemente uma
recém-nascida, acaba
de ser encontrado dentro de
uma lixeira, em uma sacola,
na Rua Herculano Leite de
Mattos, no Bairro Manoel
Ribeiro Sobrinho, em Ca-

ratinga.
Informações iniciais dão
conta de que a Polícia Militar
foi acionada por populares
que disseram que uma pessoa
que foi deixar o lixo, teria
encontrado a criança dentro
da lixeira e saído gritando

assustada.
A área foi isolada e a perícia técnica da Polícia Civil
também está presente. O
corpo está sendo recolhido
pelo serviço funerário e será
encaminhado para o IML,
onde o perito irá realizar os

trabalhos de praxe.
Até o momento não há
informações da autoria do
crime.
O bebê é do sexo feminino
e estava com o cordão umbilical e a placenta.
TV Super Canal

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

DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV LIGAR PARA (33)
3331-2033

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

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

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

CENTER CÓPIAS Av. Getúlio
Vargas, 574 (33) 98436-5268

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

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

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

SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33) 3331-3863
GRÁFICA BRASIL Rua Coronel
Alberto Pinto Coelho, 643 (33)
98455-7975

SOLAR Rua Desembargador
Alonso Starling, 116 (33) 33311365

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

ANA PIRES Rua Monsenhor
Gonzalez (33) 3332-2362

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

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

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

Corpo de bebê é encontrado dentro de lixeira

O

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

GRÁFICA DO JÚLIO Av. Felipe
Nacif, 220 (33) 3331-2065
PAPELARIA GRAFITE Av. Getúlio Vargas, 748 (33) 3331-5445
CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E ALUGAMOS CONTATO (33) 3331-5028

GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835
LOJA AVENIDA Av. Salime Nacif, 652 (33) 3331-2665

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

PREGÃO 051/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através
de sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório
no 0143/2017, na modalidade Pregão nº 051/2017, na forma
presencial, regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei
Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições fixadas no instrumento convocatório. Objeto: contratação
de empresa especializada para fornecimento zero lactose para
atendimentos das necessidades da creche municipal. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 22/09/2017 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

PREGÃO 050/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através
de sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório
no 0142/2017, na modalidade Pregão nº 050/2017, na forma
presencial, regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei
Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições fixadas no instrumento convocatório. Objeto: contratação
de empresa especializada para fornecimento de refeições em
atendimento as secretarias municipais. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 22/09/2017 ás 08hs30min horas. Local: Rua
Vereador Geraldo Garcia Malcate nº 100, Centro, CEP: 36.918000 São João do Manhuaçu/MG. Informações pelo telefone (33)
3377-1200, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima. - Pregoeira- ANA
APARECIDA DOMICIANO

PREGÃO 045/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através
de sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório
no 0130/2017, na modalidade Pregão nº 045/2017, 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
alinhamento, balanceamento, cambagem, montagem de pneus,
borracharia. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 25/09/2017
ás 13hs00min horas. Local: Rua Vereador Geraldo Garcia Malcate
nº 100, Centro, CEP: 36.918-000 São João do Manhuaçu/MG. Informações pelo telefone (33) 3377-1200, das 13:00 às 16:00 horas.
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço
acima. - Pregoeira- ANA APARECIDA DOMICIANO

12 de setembro / 2017

acesse: www.jm1.com.br

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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O FISCAL DO IBAMA E
O CAIPIRA CAÇADOR
Um fiscal do IBAMA recebe uma denuncia e vai verificar. Dirige-se para a
casa de um Caipira. Chegando ao local
sem se identificar, vai logo travando um
diálogo:
Fiscal: - Bom dia.
Caipira: - Bom dia.
Fiscal: - Como vai a luta?
Caipira: - Difícil.
Fiscal: - Tem caçado muito?
Caipira: - Tenho, a semana passada matei 20 periquitos.
Fiscal: - Vinte?
Caipira: - Filho, alcance as cabeças dos
periquitos pro homem ver.
Fiscal: - E paca, tem caçado muito?
Caipira: - Só uma esta semana. Filho
traz a cabeça da paca.
Fiscal: - E outros animais silvestres,
têm caçado muito?
Caipira: - Vários deles. Filho traz as cabeças dos outros bichos pro homem ver.
Fiscal: - Não tem passado por aqui nenhum fiscal do IBAMA?
Caipira: - Sim, semana passada. Filho
traz a cabeça do fiscal para homem ver.
Fiscal: - Até outro dia. Obrigado pela
atenção.
Caipira: - Não tem de que. Volte sempre.

Atletas de Muaythai agradecem
apoio da Prefeitura de Manhuaçu
A

tletas manhuaçuenses
praticantes de muaythay
foram recebidos pela
Prefeita Cici Magalhães, em
reunião realizada no Gabinete,
recentemente. Na ocasião, os
jovens agradeceram ao apoio
da Secretaria de Esportes da
Prefeitura de Manhuaçu para a
participação na 1ª Copa Brasil
de Muaythay, ocorrida na cidade
de Ewbank da Câmara.
Presentes ao Gabinete, os
atletas Felipe Fagundes, Marco
Túlio, Emanuel Fagundes e Carlos Eduardo Júnior, da equipe
de Muaythai Gladiators Fight

Team – que é integrada por campeões nacionais, estaduais de
Muaythai, Kickboxing e MMA.
No evento realizado em Ewbank da Câmara, os atletas de
Manhuaçu conquistaram posições de destaque.
O Secretário Municipal de
Esportes, Jânio Garcia Mendes, reforça o compromisso
da Administração ‘Ouvir para
Governar’ em apoiar e estimular
o esporte junto à juventude em
suas diferentes modalidades.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

Secretária Municipal
de Saúde faz balanço e
destaca conquistas

sete erros

As loiras
Estavam duas loiras num quarto escuro, de repente uma vira-se para a outra e
diz: -Aqui está escuro né?
Respondeu a outra: - Não sei, não vejo
nada!!!!!!!!

E

SABEDORIA
"O homem torto não pode pensar
reto.". Khalil Gibran
"Nosso egoísmo é, em grande parte,
produto da sociedade.".
Émile Durkheim
"Feliz de quem atravessa a vida inteira
tendo mil razões para viver.". Dom
Hélder Câmara
"O que me preocupa não é nem o
grito dos corruptos, dos violentos, dos
desonestos, dos sem caráter, dos sem
ética... O que me preocupa é o silêncio
dos bons.". Martin Luther King.

DICAS
Manchas de café:
- Lave com água morna e glicerina ou passe
uma pedra de gelo sobre a mancha.
- As manchas saem com uma mistura de bicarbonato de sódio e água.
- Para tirar manchas de café antigas basta esfregar um pano umedecido com vinagre branco
ou álcool.
- Manchas de café em roupas de algodão branco: umedeça com água oxigenada e logo em seguida lavar com sabão de pedra.
* Manchas de batom, lave com benzina
* Manchas de ferrugem, use suco de limão e
água morna.
* Manchas de água em móveis, friccione com
uma flanela embebida em óleo canforado.

CURIOSIDADES
Conheça a origem de um dos símbolos mais tradicionais, a árvore de
natal.
A árvore de natal, um dos principais
símbolos natalinos, é mais antiga que o
próprio sentido do Natal, Jesus Cristo.
Aproximadamente dois milênios antes
do nascimento de Cristo, os povos indo-europeus já utilizavam árvores com um
fim religioso, pois criam que elas eram
uma expressão da energia de fertilidade
da Mãe Natureza.
Algumas tribos pagãs da Alemanha
consideravam os carvalhos como árvores
santas, por isso realizavam, debaixo dessas árvores, sacrifícios humanos oferecidos ao deus Odin. Uma das histórias diz
que São Bonifácio, tentando acabar com
esse costume pagão, cortou um carvalho
que, quando caiu, fez cair todas as árvores próximas a ele, com exceção de um

pequeno pinheiro; fato considerado um
milagre, pois o pinheiro simbolizaria o
menino Jesus.
Quando a árvore de natal tinha um caráter pagão, as pessoas a enfeitava para
que, depois da queda das folhas no inverno, os espíritos das árvores voltassem.
Da mesma forma, os cristãos passaram
a ter o mesmo costume, no entanto, essas
decorações possuem um caráter diferente, significa alegria, bondade, amor, benção de Cristo.
A partir do século XVI, várias famílias alemãs passaram a decorar seus pinheiros, resultando em um costume que
passou por várias gerações. A partir do
século XIX a tradição chegou à Inglaterra, França e Estados Unidos. No século
XX virou tradição na Espanha e América
Latina, virando costume até mesmo em
países de clima tropical.

m apenas oito meses
de gestão, a Secretaria
Municipal de Saúde tem
alcançado índice relevante no
atendimento aos munícipes. A
estrutura da saúde em Manhuaçu está avançando, ganhando
visibilidade, com a população
sendo bem atendida, e, a cada
dia, a prefeita Cici Magalhães
tem se desdobrado para buscar
recursos para a área da saúde. O
deputado João Magalhães também tem canalizado recursos por
meio de emenda parlamentar, a
fim de que o município consiga
oferecer condições necessárias
para atender a população. Neste
mesmo contexto, a Secretária de
Saúde, Dra. Karina Gama dos
Santos Sales, também tem atuado sem medir esforços para dinamizar as ações e as melhorias
nos ESFs, UBS e UPA (Unidade
de Pronto Atendimento).
Durante entrevista no programa Show da manhã (Rádio
Manhuaçu AM 710), sob o
comando do radialista Moreira
Lopes, Dra. Karina disse que a
estrutura da saúde no município está mudando diariamente.
Segundo a secretária, a humanização na gestão em saúde tem
sido fundamental para que o
usuário se sinta bem. Para isso,
a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) recebeu na tarde desta
terça-feira, 29, um caminhão de
equipamentos para um atendimento de qualidade e humano.
Ao falar sobre a atenção primária, ela relatou que o trabalho
de conscientização é feito pelos
agentes de saúde diariamente,
a fim de prevenir as doenças.
‘Hoje precisamos agir, sermos
proativos no trabalho, para que
o resultado venha de imediato.
A parceria com a Secretaria Mu-

nicipal de Ação Social, CRAS e
CREAS, tem auxiliado bastante
no trabalho intersetorial, além
do trabalho do Núcleo de Apoio
à Saúde da Família (NASF)
realizado nas escolas que tem
feito a diferença, alcançando
excelentes resultados’, comentou Karina Gama.
Sobre a situação de pessoas
usuárias de drogas, a secretária de saúde disse que está
trabalhando para que haja a
ampliação do serviço prestado
pelo CAPS AD, que passará
para o atendimento 24 horas aos
dependentes.
Rede de Urgência/Emergência e SAMU no município:
Buscando sempre o acolhimento
com classificação de risco e
resolutividade, a organização
da Rede de Urgência e Emergência (RUE) tem a finalidade
de articular e integrar todos os
equipamentos de saúde com o
objetivo de ampliar e qualificar
o acesso humanizado e integral
aos usuários em situação de
urgência/emergência, de forma
ágil e oportuna.
A Secretária Municipal de
Saúde, Dra. Karina Gama dos
Santos Sales, disse que já houve
discussão para a instalação do
SAMU no município, bem como
a Rede Urgência/Emergência e
a criação do consórcio dos municípios. ‘O que a prefeita Cici
Magalhães quer é atendimento
digno, fazer com que a saúde
no município seja referência.
Busco um pacto cooperativo
entre as instâncias de gestão e
governança, para garantir os
investimentos e recursos necessários a esta mudança’, relatou.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

12 de setembro / 2017

Marilene Saade é liberada para
frequentar locais públicos
Marilene Saade compartilhou um post
em seu Instagram, no sábado (9), para comemorar a liberação do médico para frequentar locais públicos - após sofrer um
quadro de lesão pulmonar aguda em março.
"Muito feliz porque fui liberada pela primeira vez para sair à noite em lugares públicos sem risco para o meu pulmão. Então,
vamos ao teatro", disse a artista
Os fãs da esposa de Stênio Garcia, é
claro, comemoraram sua evolução: "Fico
muito feliz por você", disse uma. "Que notícia maravilhosa! Logo
tudo voltará ao normal", comentou outra. Já uma terceira postou:
"Linda! Aproveita muito esse momento"
Para quem não sabem, Marilene teve complicações após uma
cirurgia de retirada de útero e foi diagnosticada com a Síndrome da
Angústia Respiratória Aguda (SARA), descrita como um quadro
de lesão pulmonar aguda, provocada por distúrbios que causam o
acúmulo de líquidos nos pulmões

Leonardo tranquiliza fãs após suposto
acidente: "Tudo bem"
Um vídeo de um acidente aéreo em Maceió, no
Alagoas, preocupou muito os fãs de Leonardo,
na sexta-feira (8). Isso porque uma das vítimas
resgatadas era muito semelhante ao sertanejo.
Apesar do susto, a informação não procede, já
que o cantor está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. "Ele está bem, está em um hotel em
Porto Alegre e vai voltar para Goiânia daqui a
pouco no avião dele", disse Ede Cury, assessora do artista, à revista
"Caras".
Segundo a agente, Leonardo ficou muito triste com as notícias
e se solidarizou com as vítimas: "Conversei com ele agora, ele
lamenta pelas pessoas que estavam no acidente".

Cantor Troy Gentry morre em acidente de
helicóptero nos EUA
Morreu na última sexta-feira (8), aos 50
anos, o cantor Troy Gentry. O músico, do grupo
country Montgomery Gentry, foi vítima de um
acidente de helicóptero em Nova Jersey, nos
Estados Unidos. A informação foi confirmada
pelo Facebook oficial da banda, que ainda destacou não ter informações sobre o que, de fato,
ocorreu com a aeronave.
O músico viajava para uma apresentação em Medford.
Na web, estrelas do segmento country lamentaram o ocorrido.
Brad Paisley, por exemplo, escreveu: “Deus abençoe você, Troy
Gentry. De coração partido e desacreditado”.
Montgomery Gentry, vale destacar, foi formado em 1999 e
emplacou sucessos como “If You Ever Stop Loving Me” e “She
Couldn’t Change Me”.

Deborah Secco revela ter vivido
relacionamentos abusivos
Deborah Secco revelou que viveu vários
relacionamentos abusivos no passado. Aos
37 anos, a atriz contou que nunca foi agredida fisicamente, mas que sofreu violência
psicológica por parte de seus ex-parceiros.
"Muitos homens com quem eu me relacionei sentiam necessidade de mandar em mim.
Eu me sentia sufocada e precisei cometer um
erro para olhar de fora e perceber que estava
em uma relação doentia", afirmou à revista
"Veja". A loira acredita ter entrado em namoros desse tipo por ser uma pessoa muito carente. "Eu tive homens
muito controladores, que me oprimiam, de quem eu dependia emocionalmente. Vivi relações abusivas em grau muito forte."
E finalizou: "Convivi com um que me trancava no quarto para
eu não comer. Dizia que eu estava gorda e que, se continuasse assim, ele não iria me querer mais". Vale lembrar que Deborah Secco
é casada com Hugo Moura desde 2015

Ticiane Pinheiro e Tralli fecham hotel em
Campos do Jordão para casamento
Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli vão passar as festas de fim de
ano já casados: os jornalistas vão celebrar o casamento no dia 2
de dezembro, em Campos do Jordão. O local escolhido foi o hotel
Vila Inglesa, onde passaram um fim de semana recentemente com
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a herdeira da apresentadora do "Hoje em Dia",
Rafaella Justus, fruto do casamento dela com
Roberto Justus. A menina, aliás, está confirmada como daminha da celebração. As informações são do colunista Ricardo Feltrin.
Hotel foi fechado só para convidados. Os
noivos subirão ao altar em um sábado de lua
cheia e, para garantir maior conforto da família
e dos padrinhos de casamento - como a apresentadora Ana Hickmann e seu marido, Alexandre -, eles reservaram todos os 37 quartos
do hotel. A cidade foi escolhida pelo casal por
ser destino constante dos dois. E se inicialmente, Ticiane cotou
convidar 200 pessoas, ela e o noivo decidiram aumentar em 50 o
número de convidados. "É chato porque tenho vontade de convidar todo mundo, mas realmente será um casamento mais íntimo",
contou ela ao participar da SPFW, no fim de agosto.

Maria Ribeiro dá a entender
que se separou de Caio Blat
Maria Ribeiro chamou atenção de
seus seguidores, na última quinta-feira
(8), após postar uma mensagem subliminar em seu Instagram. Ao parabenizar Paulo Betti pelo seu aniversário, a
atriz deu a entender que está separada
de Caio Blat.
"Uma das maiores alegrias da minha
vida foi ter dividido a vida com dois caras tão legais quanto Paulo e Caio. Historias lindas que me fizeram ser a mulher que eu sou hoje (para o mal e para o bem) ", escreveu a artista.
Os fãs dos famosos, é claro, não gostaram da novidade: "Você
tem que voltar para o Caio! Vocês formam um lindo casal", disse
uma. "Adorava você e o Caio, achava um casal fofo", comentou
outra. Já uma terceira postou: "Não acredito que vocês não estão
mais juntos. Que notícia triste".

Ex falta à festa do próprio filho e Antonia
Fontenelle retalia
Águas passadas não movem moinhos
— mas movem retaliações. Em um vídeo
em que responde a perguntas de seguidores, publicado em seu canal no YouTube,
a atriz Antonia Fontenelle conta ter ignorado a festa de aniversário do ex-marido,
o cantor Jonathan Costa, porque ele faltou
à festa de 1 ano do próprio filho, Salvatore, fruto do casamento dos dois, em julho
deste ano.
“Eu até iria no aniversário do Jonathan,
se ele tivesse ido a festa de um ano do filho dele. Ele não foi, e
aquilo me chateou muito. Nosso filho dele merecia ter o pai na
festinha dele”, diz ela no vídeo (veja abaixo).
Em seguida, Antonia tenta “passar um pano” na situação, afirmando que o ex é um “excelente pai”, e não foi à festa dele também porque estava chovendo e não gostaria de encontrar certas
pessoas por lá. Quando perguntada por fã se estaria ensaiando a
volta com Jonathan, ela brincou: “Que volta, menina? Quem anda
para trás é caranguejo”, confundindo-se com o fato de o animal
andar para o lado.
Antes de Jonathan, Fontanelle foi casada com Marcos Paulo, e
hoje briga na justiça pela herança do diretor, morto em 2012. No
vídeo, ela também dá uma possível alfinetada à Flávia Alessandra,
ex-esposa de Marcos, assumindo que errou ao não agarrar as oportunidades que o marido a oferecia dentro da Rede Globo, como
outras fizeram.

'Não tenho o dinheiro da Sandy', diz
Deborah Secco sobre exposição da filha
Em entrevista à revista Veja, a
atriz Deborah Secco foi questionada a respeito de uma suposta
superexposição de sua filha, Maria Flor, que tem menos de dois
anos de idade. "Sempre tive certeza de que não conseguiria evitar a exposição dela. Não tenho o
dinheiro da Sandy, não ando cheia
de seguranças e não moro em Campinas", afirmou, comparando
sua situação com a da cantora, mãe de Theo.
"Então quis evitar que, cada vez que ela aparecesse, isso causasse uma comoção. Acho que, ao divulgar a imagem da Maria,
ela vai ficando mais comum e não desperta tanta curiosidade",
justificou-se.
Deborah também falou a respeito de como se preocupa com suas
postagens nas redes sociais, e a forma como Maria Flor interfere
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nisso: "tiro 45 fotos antes de postar uma. Quero retocar tudo, acho
que estou gorda, com a pele ruim, sobrancelha torta. Sou cheia de
neuroses. Tenho uma preguiça surreal de me cuidar. Não malho
mais e, desde que minha filha nasceu, sinto uma culpa enorme de
sair de casa para ir ao salão de beleza. Só vou para apertar meu
aplique.
Sandy é conhecida pela 'blindagem' que costuma fazer sobre a
imagem de seu filho, Theo, de três anos. Em junho, ela chegou a
dar uma 'bronca' em um fã que publicou uma imagem de seu filho
no Instagram.

Neymar pai tem um romance com atriz
brasileira, diz site
Fora dos holofotes, que
estão sempre voltados para
o filhos, Neymar pai estaria
em um relacionamento com
a atriz e modelo brasileira
Franciely Freduzeski. A informação é do site do ‘Extra’.
De acordo com a publicação,
o relacionamento está sendo
mantido com toda discrição, pois Nadine e Neymar estão separados, porém ainda não se divorciaram oficialmente.
— Ela esteve em Barcelona no início de agosto e foi assistir ao
jogo do Brasil em Porto Alegre com ele. Só não aparecem juntos
— contou uma fonte do jornal ‘Extra’
Em declaração ao site ‘Uol’, a assessoria de imprensa de Neymar pai negou o relacionamento. A atriz e modelo já foi apontada
como affair de Emerson Sheik e Adriano Imperador, no entanto,
os rumores não foram confirmados. Confira algumas fotos da atriz
em nossa galeria!

Internado há seis meses, Arlindo Cruz apresenta melhora
Boa notícia para quem está na torcida pela recuperação de Arlindo Cruz. O cantor, vítima de um
AVC - Acidente Vascular Cerebral - hemorrágico,
apresentou melhora em seu quadro clínico nesta
semana. De acordo com o jornalista Leo Dias, o
sambista, que antes se alimentava apenas através de uma sonda,
começou a beber suco, aos poucos.
Além disso, o artista interagiu com os familiares - que vão ao
centro médico todos os dias visitá-lo.
Vale lembrar que Arlindo está internado há seis meses, deste
março deste ano.

Cantor gospel Jota A
se desculpa após vídeo,
em que aparece bebendo
vodka, vazar
O cantor evangélico Jota A, de 19 anos,
divulgou uma carta aberta pedindo desculpas por um vídeo vazado que mostra o momento em que ele aparenta estar embriagado e segura uma garrafa de vodka dentro de
um carro.
No vídeo que circula nas redes sociais, Jota está sentado no banco traseiro com uma garrada de vodka em uma das mãos. Durante
o trajeto, o jovem, que aparenta estar embriagado, canta músicas
evangélicas e consome a bebida alcoólica.
"Para os interessados, no pico da minha fraqueza e descobertas ,
exponho, que na minha adolescência eu vivi experiências sexuais
, tive experiências com bebidas alcoólicas (não me tornei viciado
em nenhuma dessas substâncias) , fui imprudente nas minhas amizades e brincadeiras. E mesmo se minhas desculpas fossem por
causa da minha adolescência, ou porque foi consequência da responsabilidade que assumi desde criança , nada justificaria o meu
passado e as escolhas que fiz", diz em um post na rede social.

Nana Gouvea faz foto seminua no
espelho: 'preparação para o meu
próximo personagem’
Nana Gouvea dividiu
com seus seguidores o
clique em que aparece seminua, apenas de calcinha
e com os braços cobrindo
os seios, no espelho da
academia que frequenta
em Nova York, nos Estados Unidos, onde vive.
“Minha preparação para o meu próximo personagem continua.
O corpo é quase como ele precisa ser", justificou ela, completando:
"Isso não foi de propósito, eu realmente esqueci o sutiã em casa!".
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