Ano 15 - Número 390 - 26 de setembro / 2017 - Telefone: (33) 3331-8409 - contato@jm1.com.br

Distribuição gratuita

Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Câmara de Manhuaçu
Sessão Ordinária
da Câmara Municipal debate sobre trânsito e
aprova Código Tributário
de Lajinha

PÁG. 05
Hospital César Leite divulga
recursos recebidos nos últimos anos

PÁG. 06

Merenda escolar cada vez
melhor em Manhuaçu:
cantineiras participam de curso
PÁG. 10

PÁG. 07

2

26 de setembro / 2017

acesse: www.jm1.com.br

EDITORIAL

Mudanças no ensino
médio devem ampliar
acesso à educação
técnica e profissional

CHARGE

O

novo ensino médio vai trazer benefícios para o estudante que
quer cursar a educação técnica e profissional no país. A proposta,
sancionada em fevereiro, flexibiliza a grade e reduz a carga horária que o aluno precisa cumprir para conseguir o diploma. Hoje, além
das 2,4 mil horas do ensino médio, o estudante da educação técnica
e profissional deve completar mais 1,2 mil horas do curso escolhido.
Se essas mudanças já valessem em 2012, ano que o técnico em
Eletrotécnica, William Santos, de 22
anos, frequentava o ensino médio, ele
Fale com a redação
contato@jm1.com.br teria tido mais tempo para se dedicar
às aulas e às atividades propostas pelos
(33)3331-8409
professores. “O meu curso teve a duração
de dois anos e contava com aulas práticas,
teóricas, além de visitas às indústrias e postos de trabalho. Se eu tivesse
mais tempo para estudar, com certeza sairia do curso mais capacitado,
mais profissional”, afirmou.
Com os diplomas do ensino médio e do curso técnico em mãos, não
demorou muito tempo para que ele conseguisse o primeiro emprego.
“Eu já saí do curso profissionalizante com inúmeras possibilidades
no mercado de trabalho. É bastante interessante essa junção entre o
ensino médio e a qualificação profissional, porque ajuda os jovens a
decidirem melhor o futuro”, lembrou William.

NÓS leMOS O JORNAL
DAS MONTANHAS

Salão Ele e Ela

Embelezamento com arte especializado
em: Corte Escova, Permanente,
Reflexo e muitos outros.
(APARELHO EXTERELIZADORES).

Mercado promissor
Segundo a Pesquisa de Acompanhamentos de Egressos do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai, seis em cada dez ex-alunos de cursos técnicos formados em 2015 já estavam empregados
em 2016, mesmo em meio à crise econômica. Para o deputado Alex
Manente (PPS/SP), que participa das discussões sobre o assunto no
Congresso Nacional, o que precisa ser estabelecido no país é uma visão
de ensino voltada à educação profissional. “A qualificação específica,
direcionada ainda no ensino médio, permite aos jovens que não terão
acesso à universidade, ingressarem, com qualidade, no mercado de
trabalho”, acredita ele. “Esse público, sem dúvida alguma, ainda é
um percentual significativo em nossa sociedade. A educação técnica
e profissional é muito útil para nós retomarmos o desenvolvimento, a
geração de empregos e, consequentemente, possibilitar o acesso dos
jovens ao ensino superior”, ressalta.
Saiba mais
A reforma do ensino médio foi sancionada neste ano, mas para
valer, é necessário que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
que está sendo discutida em todo o país, seja elaborada e homologada
ainda em 2017.
A BNCC é um conjunto de orientações que deverá nortear os
currículos das escolas das redes públicas e privadas de todo o país. O
objetivo dela é aumentar a qualidade da educação básica brasileira,
respeitando a autonomia assegurada pela Constituição Federal aos
entes federados e às escolas. Para mais informações, consulte o site:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br
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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

PRIMAVERAS

O

Dia Internacional da Paz e o Dia da Árvore encontraram-se de mãos dadas no mesmo dia, dia 21 de setembro.
Datas importantes, para refletirmos sobre o nosso
mundo atual e o que estamos fazendo para manter azul o
nosso planeta Terra. Falava com uma amiga, nesse dia, que
precisamos, todos, fazer alguma coisa. Logo. Sei que sozinhos
não conseguimos muito, mas há muito que podemos fazer para
começar a mudar o mundo a nossa volta. Prestar atenção no
outro, ver o que ele está precisando, dividir o pouco que temos,
para proporcionar algum momento de alívio, de paz, que é o
que todos precisamos. Cuidar para não poluir o meio-ambiente,
não abandonar animais, pelo contrário, cuidar deles quando
são abandonados. Tudo isso é pouco, mas se cada um de
nós fizermos esse pouco, em nossas comunidades, imaginem
quanta coisa pode mudar. Eu faço isso e vejo alguma mudança,
mesmo que momentânea, na vida de algumas pessoas. É por
aí que podemos começar.
E então, em seguidinha do Dia da Paz e da Árvore, vem a
Primavera, que significa renovação da vida, recomeço, esperança num futuro com mais perspectivas, e ela me diz, com
serenidade: “Calma, estou aqui, eu retornei, lembra? Ainda há
esperança. Há vida.”
Então vejo as cores e o verde, o céu azul e respiro fundo.
Ela tem razão. Estamos tendo um voto de confiança. Mas

até quando? A próxima primavera virá? Será igual a esta?
Estaremos aqui para vê-la?
Sim, eu sei, devo agradecer por esta primavera que está
aí, é um privilégio poder recebê-la. Mas precisamos fazer alguma coisa para que no próximo ano tenhamos de novo uma
primavera , para que possamos viver uma nova primavera tão
colorida e tão iluminada como esta.
E a paz? Teremos uma primavera com paz? O mundo está
em polvorosa, literalmente explodindo, o ser humano está
cada vez mais violento, provocando mais e mais guerras,
praticando o terrorismo, afundando na corrupção. Claro, não
são todos, felizmente. E aqueles que ainda resistem é que
poderão mudar o mundo, gente que ainda é gente, que tem
o poder da honestidade e do bom senso, do amor ao próximo
e à natureza.
A natureza está cobrando nosso descaso para com ela,
para com o planeta onde nos foi dado viver: ao mesmo tempo
em que nos dá a primavera, sinal de vida, de renascença,
nos impõe fenômenos climáticos extremos, como furacões,
terremotos, incêndios, enchentes, para nos lembrar que não
estamos correspondendo a sua boa vontade.
De maneira que está aí a primavera. Se teremos outras,
assim, cheias de cor, de natureza, de luz, depende de nós,
de renascermos para ela, de repensarmos nossas ações, de
usufruir do tanto que temos, de tentar retribuir. Vamos construir,
desde já, as novas primaveras que virão? Só temos que ser
mais humanos, só temos que voltar a ser humanos de verdade.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Jovens diplomados continuam
desempregados
Dizem que o Brasil está na contramão da eficiência
educacional, em todo o mundo, o ensino técnico tem sido
preferência para jovens que querem acessar o mercado de
trabalho. Na Áustria, 75,3% dos alunos do ensino médio
estão matriculados na educação profissional. Na Finlândia,
70% deles têm alguma formação que os torna aptos ao
mercado de trabalho. Já Portugal, Espanha e Alemanha
o percentual vai de 43% a 48% dos estudantes. No Brasil,
segundo o estudo “Educação Profissional em Números, do
Sistema Indústria”, 9,3% dos estudantes brasileiros do ensino
secundário procuram a formação técnica, enquanto 18,1%
buscam o ensino superior.
Para alguns especialistas, o foco deve mudar, não adianta
um diploma universitário se você está desempregado, o
diploma universitário já dá provas de que não há garantia
de emprego. E nós temos jovens recém-formados a nível
técnico, que estão trabalhando e até têm dinheiro para fazer
um concurso melhor. ”
De acordo com o Mapa do Trabalho Industrial 2017-2020,
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), as
áreas com mais demanda por formação técnica são: alimentos, metalomecânica, vestuário e calçados, construção, veículos e energia. São áreas que precisam de gente capacitada
e possuem diversas vagas abertas, enquanto muitos jovens
diplomados continuam desempregados.

Racionamento água em Manhuaçu
Boatos divulgados em
redes sociais de que o abastecimento de água em Manhuaçu seria racionado por
conta da seca deixaram a
população preocupada. A
informação foi desmentida
pelo SAAE, na tarde deste
sábado, 16/09. O órgão que
abastece a cidade reafirmou que não há previsão de falta de
água na cidade.
A mensagem em forma de áudio, que está sendo enviada
por mensagem de whatsapp, é um comercial de rádio que
não fala o nome da cidade. No anúncio, o locutor diz que os
moradores devem guardar água, pois haveria paralisação em
alguns dias na cidade. O alerta e o nível do rio Manhuaçu,
que corta toda a cidade, cada vez mais baixo, foi suficiente
para deixar dezenas de pessoas preocupadas.
No entanto, em nota, a direção do SAAE informa ESSE
ÁUDIO É FALSO. O abastecimento de água se mantém normal, sem qualquer previsão de falta de água ou interrupção no
abastecimento na cidade nos próximos dias. O SAAE realiza
acompanhamento diário da vazão do ribeirão Manhuaçuzinho e do Rio Manhuaçu e os números continuam indicando,
embora a crise hídrica que atravessamos, que até o momento
não há necessidade de racionamento em Manhuaçu.
Segundo o SAAE, caso esse acompanhamento venha a indicar, no futuro, a necessidade de racionamento, a direção da
autarquia informará à população com a devida antecedência.
O SAAE ressalta ainda que a situação dos rios é de fato
preocupante e orienta a população evitar desperdícios.

Vereador Adalto não aceita
voto de Rogerinho
Câmara de
Manhuaçu
debate sobre
trânsito e
aprova Código Tributário.
Em reunião
ordinária sob
a presidência
de Jorge Augusto Pereira, na noite de quinta-feira, 21/09, a Câmara de Manhuaçu
debateu e aprovou vários projetos.

Um deles o mais importante para o município, o projeto de lei
que trata do Código Tributário. Rogerinho foi o único vereador a votar contra o projeto, o que rendeu um desabafo com
palavras nada agradáveis por parte do vereador Adalto que
achou que Rogerinho deveria ter acompanhado os demais, já
que projetos que mexe com a vida dos contribuintes nenhum
vereador gosta de votar, mas como foi dito por todos é um
direito do vereador votar a favor ou contra. Se todo cidadão
tivesse controle emocional, muitas coisas não seriam ditas

pelo diretor Eron Elias e já percorreu boa parte da área por
onde o rio passa na cidade. O SAMAL solicita o apoio da
população para ajudar a manter o rio limpo.

Prefeitura repassa recursos para
PM adquirir novas motos

Quando estiver zangado, conte até dez antes de
falar; se estiver muito zangado, conte até cem.
Thomas Jefferson
Um dia descobrimos que beijar uma pessoa para
esquecer outra, é bobagem.
Você não só não esquece a outra pessoa
como pensa muito mais nela...
Um dia nós percebemos que as mulheres têm instinto
"caçador" e fazem qualquer homem sofrer ...
Um dia descobrimos que se apaixonar é inevitável...
Um dia percebemos que as melhores provas de amor
são as mais simples...
Um dia percebemos que o comum não nos atrai...
Um dia saberemos que ser classificado
como "bonzinho" não é bom...
Um dia perceberemos que a pessoa que nunca te liga
é a que mais pensa em você...
Um dia percebemos que somos muito importante para
alguém, mas não damos valor a isso...
Um dia percebemos como aquele
amigo faz falta, mas ai já é tarde demais...
Enfim...
Um dia descobrimos que apesar de viver quase um
século esse tempo todo não é suficiente para realizarmos todos os nossos sonhos, para beijarmos todas as
bocas que nos atraem, para dizer
o que tem de ser dito...
O jeito é: ou nos conformamos com a falta de algumas
coisas na nossa vida ou lutamos para realizar todas as
nossas loucuras...

Na tarde de quarta-feira, 20, a Prefeita Cici Magalhães
reuniu-se com o Comandante do 11º BPM, Tenente-coronel
Sérvio Túlio Mariano Salazar, no Gabinete, para proceder
com o repasse de recursos do município, da ordem de R$
72.000,00, para a Polícia Militar.
Também presentes, a Secretária M. de Administração,
Cristina Miranda; Capitão Jésus (Comandante da 72ª Cia.);
Capitão Freitas (Comandante da 272ª Cia.) e Tenente Braga
(Chefe da Seção de Logística do 11º BPM).
Ao todo, o município repassará R$ 144.000,00 para a
Polícia Militar, conforme convênio nº 6.285/2017, firmado
entre a PMMG e o Município de Manhuaçu. De acordo com
o Comando do Batalhão, esta primeira parte do repasse, com
valor de R$ 72 mil, será utilizada para a aquisição de três
motos Honda XRE 300. Estes veículos integrarão o GEPMOR (Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva
Rápida) e equipamentos. Em relação ao valor restante do
convênio, que deverá ser repassado em breve pela Prefeitura,
a previsão é de que o mesmo seja investido nas obras de ampliação e reforma da Companhia PM do distrito de Realeza.

Chuvas chegam nesta semana a Minas
Gerais, segundo a meteorologia

Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que minha vida é a
maior empresa do mundo.
E que posso evitar que ela vá à falência.
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de
todos os desafios, incompreensões e períodos de crise.
Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se
tornar autor da própria história.
É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de
encontrar um oásis no recôndito da sua alma.
É agradecer a Deus a cada
manhã pelo milagre da vida.
Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos.
É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir
um “não”. É ter segurança para receber uma crítica,
mesmo que injusta.
Augusto Cury

Chuvas significativas devem chegar no fim desta semana
a Minas Gerais, marcando a transição das estações do
ano. A capital mineira já contabiliza 103 dias sem chuva
e, nesta manhã de domingo, apresenta tempo estável, com
mínima de 17 graus e máxima de 27 graus.
“A partir do dia 29, começam as primeiras chuvas significativas, com condição de mudar totalmente o quadro do
tempo no Estado. A chegada de uma frente fria do Sul do
país vai favorecer as chuvas de sexta até outubro”, reforça
o meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet-MG), Cleber Souza.
Segundo o especialista, as precipitações devem ocorrer
em todo o estado, a começar pelo Sul de Minas, no dia 29,
e avançando pelo Norte do Estado até dia 4 de outubro. Na
semana passada, já começaram a ser registrados chuviscos
isolados no Leste de Minas, Sul e Jequitinhonha.
A estiagem na Região Metropolitana de Belo Horizonte
preocupa e a Copasa informou nessa sexta-feira, que essa
é a pior crise dos últimos 100 anos. A expectativa é de
recuperação dos mananciais no período chuvoso.

SAMAL continua fazendo trabalho de
limpeza no Rio Manhuaçu

Na Câmara, 1/4 estouraria
limite de gasto em eleição

O SAMAL continua com os trabalhos
de limpeza do Rio
Manhuaçu, no perímetro urbano. Hoje,
com atividades nas
imediações da ponte da Rua Leandro
Gonçalves e entre as
Ruas Desembargador
Alonso Starling e Professor Juventino Nunes. Muito lixo e entulho estão sendo
retirados das margens e das águas. O trabalho é coordenado

São Paulo, 24 - Tendo como base a eleição de 2014, um
em cada quatro deputados federais teria ultrapassado o teto
de gasto de R$ 2,5 milhões proposto em projeto de lei pelo
relator da reforma política na Câmara, Vicente Cândido
(PT-SP). O texto será debatido nesta terça-feira no plenário
da Casa. Dos 513 parlamentares, 122 deles (24%) gastaram
mais do que o limite apresentado na proposta de Cândido. No caso de Arlindo Chinaglia (PT-SP), parlamentar
campeão de gastos, a proporção é quatro vezes maior. A
campanha do petista custou R$ 10,2 milhões (valores atualizados) em 2014, segundo levantamento realizado pelo
cientista político Jairo Nicolau, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ).
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"A gente não pode ficar levando facada nas costas do PMDB, principalmente
de ministros do Palácio e do presidente do PMDB ”.
Segundo o presidente da Câmara Rodrigo Maia, o mal-estar com o Palácio do Planalto se deve ao fato de o PMDB ter filiado

NO NORTE, 71% DOS JUÍZES
GANHAM ACIMA DO TETO
A população do Acre e de Roraima, tem baixíssimo IDH
(Índice de Desenvolvimento Humano), mas seus 172 juízes e desembargadores (inclusive aposentados) não têm
do que se queixar. Do total, 122 (70,9%) receberam em
julho mais que o limite constitucional. Chama atenção o
caso de um desembargador de Roraima que recebeu R$
107 mil, com “desconto” por conta do teto constitucional de
apenas R$2.
ABUSO IMPARÁVEL
Roraima tem 60 magistrados na folha, dos quais 36 (60%)
receberam acima do teto e apenas dois tiveram desconto.
No valor de R$ 2,03.
TETO PRA QUÊ?
Cada magistrado em Roraima recebeu em média R$ 35,6
mil. No Acre, a média foi ainda maior, R$37,1 mil, ambas
acima do teto constitucional
AINDA PIOR
Dos 112 magistrados do Acre, 86 (76,7% do total) não respeitaram o teto e apenas cinco tiveram algum abatimento
no salário.
TESOURA À VISTA
Os privilégios em tribunais de justiça de todo o País estão
sob exame do Tribunal de Contas da União e do Conselho
Nacional de Justiça.
TORCIDA NO CONGRESSO É PELA ‘NORMALIDADE’
Funcionários e parlamentares torcem pelo “retorno da normalidade” no Congresso, que entrou em parafuso desde
a divulgação do grampo e das delações de Joesley Batista, do grupo J&F/JBS, seu irmão Wesley, além do lobista
do grupo. O ritmo habitual da Câmara e do Senado é de
trabalho legislativo apenas entre terça e quinta-feira, com
trabalho “extraordinário” relegado às segundas. Sextas
nunca mais.
SEXTA É FOLGA
Após o debacle da delação da JBS o clima ficou mais leve
e deputados sequer trabalharam sexta, apesar da segunda denúncia contra Temer.
MUDOU MUITO
A primeira denúncia, ao contrário da segunda, levou pânico ao governo e euforia à oposição, mas agora a história é
favorável ao Planalto.
PRESIDENTE BLINDADO
Deputados governistas alegam que a segunda denúncia
contra Temer é prejudicada pela mistura que faz com fatos
anteriores ao mandato.
QUEM TRABALHA
Celso Jacob (PMDB-RJ), um dos únicos a bater o ponto
na Câmara dos Deputados na sexta (22), só foi trabalhar
porque está preso na Papuda, condenado por falsificar documento e fraudar licitação.
CORTESIA BRASILEIRA
Em Berlim como observador das eleições, o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), foi convidado a se hospedar na residência do embaixador do Brasil, Mário Vilalva.
PARTIDO DE CONDENADOS
Petistas expulsam filiados como Delcídio Amaral e Antonio Palocci que denunciam falcatruas no PT. Os já condenados por graves crimes, por sua vez,
como José Dirceu e Delúbio Soares,
são até homenageados.

OPÇÃO INTERESSANTE

ARENA ABERTA UNE
EMPRESAS, ACADEMIA
E EXÉRCITO EM
SANTA CATARINA

Projeto do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) é uma alternativa ao “fundão” de financiamento eleitoral: prevê o fim
da propaganda de rádio e TV e o uso do dinheiro, R$1,5
bilhão, para o TSE distribuir na eleição.
BURRADA
A Associação de Comércio Online diz que 60% da demanda dos Correios se refere a entregas do e-commerce. Ainda assim, a estatal acabou o e-Sedex, que entregava (com
desconto) compras na internet.
QUEDA INÉDITA
O custo do item “Pessoal Ativo da União” da Câmara dos
Deputados caiu de valor, segundo o orçamento previsto
para 2018. Em 2017 o aprovado foi R$ 2,780 bilhões, em
2018 caiu para R$ 2,762 bilhões.
MANOBRA CONTRA ABORTO
Será votado no dia 4 um “jabuti” de Jorge Mudalen (DEM-SP) numa PEC sobre licença-maternidade. Na prática seria uma manobra para abrir brechas à proibição do aborto
em qualquer circunstância.
PARA QUE A PRESSA?
Pergunta o leitor Cláudio Aranha, intrigado com os ritos e
prazos da Justiça Eleitoral: qual a necessidade de se conhecer o eleito no mesmo dia da votação, se a posse será
só três meses depois?
PENSANDO BEM...
...o governo não tem votos para mudar a Previdência, assim como a Previdência não tem grana para se sustentar.
PT TENTA ACORDO PARA CALAR
A BOCA DE PALOCCI
A “suspensão temporária” da filiação do ex-ministro Antônio Palocci por 60 dias, anunciada pelo PT, é um gesto que
o partido fez, segundo petistas ilustres, para tentar reverter sua decisão de fechar acordo de delação premiada na
Lava Jato. As revelações de Palocci ao juiz Sérgio Moro,
antes mesmo de fechar acordo de delação, vêm sendo
consideradas pela defesa o fato mais grave contra o ex-presidente Lula.
PÂNICO PETISTA
Em pânico, o PT tenta um acordo com Palocci para ele
desistir da ideia de entregar todo mundo, principalmente o
ex-presidente Lula.
‘MEA CULPA’
Lula tem admitido que ele próprio e principalmente o PT
abandonaram o Palocci. Neste terça (26), o ex-ministro
completa um ano preso.
CHAVE DE CADEIA
“Se Palocci aprofundar o que disse a Moro, que já é muito grave, o companheiro Lula acabará preso”, diz, abatido,
um deputado petista.
DETERMINAÇÃO
Apesar da pressão, Palocci parece determinado a fechar o
acordo de delação. Aliás, ele prometeu isso à sua mulher e
demais familiares.
REJEIÇÃO AO EXÉRCITO NO
RIO É TÁTICA DO TRÁFICO
Uma das armas mais poderosas dos traficantes que controlam morros cariocas, inclusive a Rocinha, é a reação
dos moradores à presença de soldados do Exército. “Tentar diminuir o ânimo dos soldados é uma tática de guerrilha
urbana”, explica em off um oficial do Exército que participa
das ações, estudioso do assunto. Ele afirma que grande
parte dos cariocas apoia a presença do Exército, mas há
os que a repelem.

E

ncontro propõe catalisar a inovação em
empresas com participação direta da academia, a
partir de demandas focadas
em tecnologias futuras para
o Exército.
No próximo dia 28 de
setembro, em Florianópolis
(SC), a Federação das Indústrias do Estado de Santa
Catarina (FIESC), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e o Exército
Brasileiro (EB), por meio
do Escritório de Ligação Sul
do Departamento de Ciência
e Tecnologia do Exército
(DCT), realizam o 1º Arena
Aberta, encontro técnico que
busca fomentar a inovação
na indústria catarinense e
a interação com centros de
pesquisa e conhecimento, a
partir de demandas do Exército Brasileiro.
A iniciativa foi concebida
pelo Exército, a partir de
estudos que mostram o forte
impacto positivo das demandas de ciência e tecnologia
(C&T) da área de defesa
para o desenvolvimento de
um país. Na busca de uma
estratégia de desenvolvimento nacional, baseada em unir
esforços, propõem-se à sociedade civil temas e desafios

para a pesquisa e o desenvolvimento (P&D) prospectados
pelo Sistema de Ciência,
Tecnologia e Inovação do EB
que, certamente, serão alvos
de futuras demandas para as
Forças Armadas (do Brasil
e do mundo), com amplo
potencial para aplicações no
mercado civil.
A ação está sendo organizada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL/SC) com
a participação do Comitê
da Indústria de Defesa da
FIESC (COMDEFESA) e
do SENAI. O Encontro contará com pesquisadores e
empresas ligadas às áreas
de nanoestruturação, propriedades eletroquímicas e
optoeletrônicas de interface,
energias renováveis, geração
de energia, nobreak, estabilizadores, nanotecnologia,
veículos elétricos, entre outras, interessados no desenvolvimento de inovações e
aplicações práticas no campo
das fontes de energia.
O 1º Arena Aberta será
realizado na sede da FIESC,
das 08:30 às 17:00 horas,
em Florianópolis. Outras
informações podem ser obtidas no endereço www.fiesc.
com.br ou pelo telefone (48)
3331-4615.
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Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lajinha
Devair G. Oliveira

Q

uarta-feira, 20
de setembro de
2017, aconteceu
no plenário da Câmara
Municipal de Lajinha a
21ª Sessão Ordinária do
ano, presidida pela vereadora Neura.
A Sessão Plenária reúne na Câmara Municipal,
os vereadores do município de Lajinha que é a
instância municipal de
discussão e deliberação
dos atos da Prefeitura e
ainda sobre as manifestações das diversas opiniões e posições partidárias
e da sociedade.
Várias deliberações
importantes para o município foram analisadas e votadas pelos
vereadores. A sessão é
o momento também em
que os vereadores fazem
as suas indicações ao
poder executivo, apresentando os pedidos da
comunidade e cobrando
melhorias no dia a dia
das pessoas.
Na Ordem do Dia
- Projeto de Lei nº
047/2017 - Denomina
Logradouro Público no
Povoado de Santo Antônio da Pedra Bonita no
Município de Lajinha e
dá outras providências.
INDICAÇÕES:
- Indicação nº
112/2017, de autoria do
Vereador Ronaldo Vitorino da Costa
MOÇÕES:
- Moções de Congratulações nº 058 a 067/2017,
sendo uma de autoria dos
Vereadores José Camilo
Miguel, Renato Rodrigues de Souza, Flávio
Elias da Silva, Celsino de
Souza Leite e Almedino
Florindo de Freitas, uma
de autoria dos Vereadores
Paulo César de Oliveira, José Camilo Miguel,
Humberto Cabral da Silva e Ronaldo Vitorino
da Costa e as demais de
autoria dos Vereadores
Paulo César de Oliveira,
José Camilo Miguel e
Flávio Elias da Silva.
- Moções de Pesar de
nº 068 a 072/2017, de
autoria dos Vereadores
Neura da Silva Pereira e
Paulo César de Oliveira.

Paulo Cesar

Após o encerramento,
conversamos com o Secretário da Mesa, vereador Paulo Cesar para um
resumo das deliberações.
“Hoje sem dúvida, foi
marcante para nós, que
tivemos a oportunidade
de resgatar um pouquinho da história da nossa
cidade de Lajinha, onde
nós, juntamente com os
demais vereadores homenageamos um trabalhador
de nossa terra, o falecido
José Moura que a partir
de hoje a antiga rua Dom
Cavati, passa a se chamar
Rua José Moura da Silva,
também homenageamos
o Sr. José Costa projeto 042/2017 a antiga
rua Juventino Quintino
passa a se chamar Rua
José Costa, um antigo
comerciante da cidade.
Também outro Projeto de
Lei nº 043/2017 - “Altera
redação da Lei 760/96
de 16/08/1996 e receberá o nome de Caminho
dos Romeiros, o Cidadão
lajinhense ao subir ao

santuário, verá que novas
coisas estão acontecendo,
o caminho que leva até
ao santuário de Nossa
Senhora Aparecida estará
bem modificado. Tivemos
a oportunidade de discutir
e aprovar vários projetos,
indicações e moções. ”
Explica Paulo Cesar.
Ainda segundo o vereador, o padre Agnelo de
Chalé e vários jovens de
Lajinha estão de parabéns
pela formatura no Curso
de Direito. “Nos discursos
dos vereadores foram várias reivindicações, já fui
situação e oposição e isso
é normal os vereadores
de oposição fazem suas
cobranças e aqui na Câmara defende os interesses
do município, como nós
vereadores de situação
também defendemos os
interesses do município,
as cobranças são para o
bom andamento do município, enquanto aqui do
plenário nós estivermos
cobrando, menos processos terá o nosso prefeito”.
Finaliza PC
Entrevista com
a presidente da
Câmara de
Lajinha Neura
A presidente da Câmara
Municipal de Lajinha fala
a nossa reportagem sobre
os trabalhos desenvolvidos pela Câmara Mirim
de Lajinha. Gostaria de

dizer que este projeto
foi uma iniciativa nossa
através da Mesa Diretora
pensando na formação do
cidadão, em oportunizar
aos nossos adolescentes
e pré-adolescente, um
momento diferenciado
na vida deles em relação
à política, na tentativa de
contribuirmos na formação dos futuros políticos
ou cidadãos de nosso município, que sejam mais
comprometidos com a sociedade politizados, para
futuros cidadãos comprometidos com o bem-estar
da comunidade.

Nós não imaginávamos
que eles poderiam fazer
um trabalho tão sério
como estão fazendo, veja
que interessante o projeto de lei de consultoria
apresentado hoje, estão
dando testemunho do
quanto estão inseridos na
sociedade e o desejo de
ter uma sociedade mais
justa e próxima deles
Segundo o que se comenta nas escolas todos

estão felizes por poder
contribuir para a melhoria no relacionamento
escolar, já que o foco
dos vereadores mirim é
somente educação. “A
felicidade nossa, são deles também, sempre estão
aqui conosco no dia a dia
da câmara e isso tem dado
uma grande alegria para
todos nós, a repercussão
positiva foi enorme e
hoje todas as escolas do
município tem confirmado a grande melhora que
tomou conta das nossas
escolas, de imediato foi
criado um canal direto
das escolas com a Câmara
Municipal e com o prefeito, e os adolescentes que
fazem parte da Câmara
Mirim, através de suas
indicações tem solucionados alguns problemas das
escolas. A boa vontade
dos vereadores Mirins,
sentindo-se úteis a comunidade encontra no legislativo e no executivo o
respaldo necessário para
a solução de várias reivindicações, muitos pensam
que os adolescentes não
têm experiência, mas o
testemunho que temos
presenciado é positivo e
até surpreendente, pois a
situação em que vivemos
hoje em nossa sociedade,
e normalmente a maioria
pensa que os jovens não
têm cabeça, e quando
colocamos a prova eles
surpreende, os jovens po-

dem contribuir bastante
para a melhoria das relações dos alunos com os
professores e de um modo
geral com a sociedade, e
quando a oportunidade é
dada eles surpreendem,
os resultados até o momento são satisfatórios,
nas várias indicações dos
vereadores Mirins, e nas
audiências que tiveram
com o prefeito o saldo
é positivo, solicitaram
reformas nas escolas, e
já está em andamento,
colocação de porta na
Escola Paulo Portes, já
autorizado”. Explica a
vereadora.
Em suas considerações
finais a presidente Neura
agradece e coloca à disposição de outras câmaras
municipais interessadas
em implantar o projeto
que está fazendo a diferença nas escolas do município de Lajinha. “Os
alunos tomaram outra
direção, todas as escolas
têm comentado a melhoria no comportamento dos
alunos. Importante dizer
que o funcionamento da
Câmara Mirim não tem
ônus nenhum, temos aqui
um espaço só deles, a
reunião deles é feita no
mesmo dia, um pouco
antes da nossa, eles fazem
tudo sozinho, os pedidos
de providencias, atas, os
projetos e as indicações”.
Finaliza a vereadora Neura.
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Hospital César Leite divulga
recursos recebidos nos últimos anos

O

Hospital César Leite
prepara os procedimentos para o início
da retomada das obras de
construção de seu novo prédio. O anexo vai contemplar
a oferta de novos leitos para
atendimento de pacientes do
SUS e a implantação de novos serviços especializados
na área de saúde.
Na última semana, o HCL
encaminhou a documentação
para a Prefeitura de Manhuaçu a fim de formalizar o convênio que repassará o valor
de R$ 5.200.000,00 (Cinco
milhões e duzentos mil reais)
repassados pelo Governo de
Minas Gerais para o Fundo
Municipal de Saúde, por
indicação do Deputado Estadual João Magalhães.
TRANSPARÊNCIA

O Provedor Sebastião Onofre Carvalho fez questão de
destacar que até hoje a construção do novo prédio não
recebeu um centavo sequer
de qualquer deputado ou da
prefeitura, governo do Estado
ou da União. “Toda aquela
obra, aquela estrutura de
concreto de dez andares, foi
erguida somente com recursos
próprios do HCL”, pontua.
Agora, para garantir a
máxima transparência na
aplicação dos recursos, foi
aprovada uma lei municipal
autorizando o repasse e estabelecendo regras que deverão
ser cumpridas pelo hospital.

Convênio........... Parlamentar.............. Objeto.......................................................................... Valor.. . Data Recebimento
744566/2010............. Paulo Abi-Ackel....................Aquisição de equipamento e material permanente.................. 192.000,00.......................... 28.12.2016
812985/2014............. Carlos Melles........................Reforma – 1ª Parcela............................................................... 89.998,98.......................... 16.11.2016
812985/2014............. Carlos Melles........................Reforma – 2ª Parcela............................................................... 89.998,97.......................... 02.02.2017
821952/2015............. João Magalhães.....................Aquisição de equipamento e material permanente................1.000.000,00.......................... 29.06.2016
821954/2015............. Renzo Braz/ Padre João.........Aquisição de equipamento e material permanente.................. 500.000,00.......................... 29.06.2016
825381/2015............. Mário Heringer......................Aquisição de equipamento e material permanente.................. 600.000,00.......................... 29.06.2016
834676/2016............. Mário Heringer......................Aquisição de equipamento e material permanente.................. 800.000,00........................ Aguardando
834680/2016............. Misael Varella........................Produto médico de uso único................................................. 200.000,00.......................... 23.03.2017
834685/2016............. Padre João.............................Aquisição de equipamento e material permanente.................. 130.000,00.......................... 28.07.2017
834688/2016............. Mário Heringer......................Produto médico de uso único................................................. 200.000,00.......................... 11.05.2017
834689/2016............. Renzo Braz............................Aquisição de equipamento e material permanente.................. 200.000,00........................ Aguardando
836566/2016............. Renzo Braz............................Aquisição de equipamento e material permanente.................. 100.000,00.......................... 19.05.2017
848366/2017............. Misael Varella........................Aquisição de equipamento e material permanente.................. 250.000,00......................... Empenhado
Agosto/2017.............. Paulo Abi-Ackel....................Custeio ...............................................................................3.000.000,00......................... Empenhado
Governo de Minas..... João Magalhães.....................Construção do novo prédio..................................................5.200.000,00......... Aguardando convênio

Uma postura importante
foi adotada pela Prefeita
Cici Magalhães está na lei:
uma comissão formada por
representantes da Câmara
Municipal, do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Superior do Hospital
César Leite vai fiscalizar toda
a aplicação dos recursos e a
construção.
O valor de R$ 5,2 milhões
já está na conta da prefeitura
e será repassado ao HCL
assim que o convênio for
assinado.
O Provedor Sebastião
Onofre Carvalho ainda salientou que a obra será realizada mediante licitação
pública para garantir a ampla

participação de empresas de
construção civil.

Ainda na entrevista, o
provedor Sebastião Onofre
Carvalho fez questão de
pontuar que o HCL publica
na imprensa todos os repasses de recursos recebidos
de emendas de deputados
em favor do hospital, bem
como a lista e a prestação
de contas com todos os itens
adquiridos.
No site do HCL, o link
portal da transparência traz
ainda todos os recursos recebidos nos últimos anos
e os contratos de prestação

de serviços que o hospital
mantém com o SUS.
“O HCL é muito grato
aos deputados que destinam
recursos de suas emendas
para a manutenção de suas
atividades. Esse dinheiro é
fundamental para que consigamos nos manter com as
portas abertas e atender a
uma população de mais de
300 mil habitantes. Infelizmente, há pessoas desinformadas e que não contribuem
em nada para a saúde da
nossa gente e que adoram
ficar espalhando boatos que
só prejudicam o trabalho sério e comprometido feito por
nosso conselho, profissionais
médicos e mais de 580 cola-

boradores que atuam aqui
no HCL. Enfim, muito ajuda
quem não atrapalha”, afirma
Sebastião Onofre Carvalho.
Por fim, o provedor do
HCL divulgou a relação

dos convênios e recursos
indicados pelos deputados
nos últimos sete anos, bem
como o objeto de cada um
e o que já foi recebido efetivamente.

sexta-feira, com os primeiros
campeonatos de Truco e de
Sinuca, promovidos pelo
Departamento de Esporte e
Lazer. As competições tiveram as etapas eliminatórias,
no primeiro dia, revelando os
vencedores no sábado, com
R$ 700,00 em premiações,
troféus e medalhas. Reginaldo Fernandes Mendes foi o
campeão na Sinuca. O Truco
teve como campeão o time de
Caputira, vencendo o de São
Caetano, ficando em terceiro
lugar a equipe dos Lopes.
O caloroso show da cantora Miliane Moreira abriu

a programação artística da
festa.
SOCIAL, SAÚDE, ESPORTE E CULTURA:
Na manhã do segundo dia,
foi realizada uma Ação Social na Praça pela Secretaria Municipal de Saúde, o
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social - e
o NASF - Núcleo de Apoio à
Saúde da Família. O público
participou da Caminhada da
Amizade, aferição de pressão
arterial e glicemia, aula de
zumba, cortes de cabelo e
exposição e comercialização
do artesanato local.

Com os investimentos do
Governo de Caputira, dias
antes da Festa, na reativação
do campo futebol, foi possível
promover o Torneio da Amizade de Futebol Masculino.
No confronto, Pirapetinga
venceu o Nossa Senhora da
Penha, pelo placar de 3 a 2.
Também no sábado, à tarde, a Roda e Moda de Viola,
reuniu os amigos, ao lado da
Igreja Católica. Os shows da
dupla Mathias Neto e Josué
e do cantor Rômulo Santos,
à noite, levaram um grande
público à praça do Bom Jesus.
O domingo foi de futebol

feminino e masculino e de
uma alegre Rua de Lazer para
as crianças na praça, com
muitos brinquedos e sorvete.
Desde o dia 14, data em
que o Povoado de Pirapetinga
celebrou o encerramento da
Festa do Jubileu do Senhor
Bom Jesus, até ao dia 16,
ocorreu a despedida da Exposição de Fotos “Caputira
em 2 Tempos”, no Salão da
Igreja Católica. A iniciativa
foi do Departamento Municipal de Cultura e Turismo
e dos conselhos municipais
do Patrimônio Cultural e do
Turismo de Caputira.

S AT I S FA Ç Ã O D O S
PIRAPETINGUENSES:
Segundo Callyl Pedroso e
Fábio Mendes, moradores do
povoado, “nunca antes uma
Administração investiu tanto
na Festa da Amizade de Pirapetinga, trazendo para nós
um evento de alto nível, com
ótima estrutura de palco, sonorização e iluminação. Teve
até banheiros químicos! Sem
falar na programação, que foi
feita especialmente para nós
pirapetinguenses”.
Departamento Municipal de Comunicação de
Caputira

RECURSOS

14ª Festa da Amizade movimenta Pirapetinga

O

Povoado de Pirapetinga, em Caputira, comemorou com
grande entusiasmo a sua
mais importante festa, no
último fim de semana. A
Prefeitura e o Departamento
de Cultura e Turismo de
Caputira realizaram a 14ª
Festa da Amizade de Bom
Jesus de Pirapetinga, após
três anos sem a sua realização. Durante os três dias de
festividades, uma variedade
de atrações buscou agradar
aos mais diversos públicos.
Nesta edição, a Festa se
iniciou na tarde no dia 15,
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Câmara de Manhuaçu debate sobre
trânsito e aprova Código Tributário

E

m reunião ordinária sob a
presidência de Jorge Augusto Pereira “Jorge do Ibéria”,
na noite desta quinta-feira, 21/09,
a Câmara de Manhuaçu debateu
sobre o trânsito e aprovou o projeto
de lei que trata do Código Tributário. Ainda foi aprovado projeto
de resolução que homenageia a
Escola Estadual de Manhuaçu.
Moções, indicações e requerimentos também foram aprovados.
TRÂNSITO
A Presidente da AMOCENTRO (Associação dos Moradores
do Bairro Centro de Manhuaçu),
Patrícia Sad, foi até ao Legislativo
para tratar da lei Municipal nº
3252/2012 que regula o horário
de carga e descarga no centro da
cidade. Ela também falou sobre o
trânsito no geral.
“Temos recebido na associação
diversas reclamações sobre o trânsito e como moradora de Manhuaçu também vejo este problema. O
trânsito está muito complicado.
Pedimos as autoridades que tomem providências quanto a estas
questões e principalmente quanto
ao cumprimento da lei de carga e
descarga que já ajudaria muito deixando o trânsito fluir livremente”,
descreveu Patrícia.
PROJETOS APROVADOS
Aprovado projeto de lei complementar de autoria do Poder
Executivo com emenda do Vereador Gilsinho que dispõe sobre o
Código Tributário do Município
de Manhuaçu. O projeto foi discutido durante meses pelos parlamentares em reuniões informais
na Câmara a fim de chegar a um
denominador comum. A Prefeita,
Cici Magalhães e o Secretário de
Fazenda, Claudinei Domingues,

acompanharam a votação no Legislativo e explicaram a função do
projeto que trata da arrecadação do
município a fim de converter em
melhorias para a cidade.
De autoria dos vereadores Giovanni Mageste Hott, Rogério Filgueiras Gomes e Berenice Maria
Ferreira de Souza, foi aprovado
projeto de resolução que concede
Diploma de Honra ao Mérito à
Escola Estadual de Manhuaçu
pelos seus 45 anos de fundação.

em 09/09 e Dia do Contador celebrado em 22/09.
Ao Jornal Tribuna do Leste, por
meio de seu Diretor Geral Pe. José
Raimundo SDN, pelos 45 anos de
fundação em 30/09.

REQUERIMENTOS

Jorge Augusto Pereira
Moção de Pesar
Pelo falecimento do Sr José
de Sales Dutra, pai da Diretora
da Escola Municipal de Vilanova

Adalto de Abreu Cavalcante
Requer envio de ofício a Secretaria Municipal de Obras,
solicitando informações sobre a
instalação da academia ao ar livre,
Bairro São Vicente.
Elenilton Martins Vieira
Requer parceria entre a Prefeitura de Manhuaçu e o 11º Batalhão de Polícia Militar, visando à
presença efetiva de policiamento
nas proximidades das Escolas
Públicas Municipais nos horários
de início e encerramento das aulas.
MOÇÕES
Adalto de Abreu Cavalcante
Moção de reconhecimento a
Sra. Marizy Helena Nunes Loures
Vasconcelos, pelos trabalhos prestados como cordenadora da APS.
Rodrigo Júlio dos Santos
Moção de Congratulações
À União Bancária Atlética
(UBA), através de seu Presidente
Saulo Delano Durães Garcia,
pelos 38 anos de fundação completados em 21/09.
A todos os profissionais Administradores e Contadores de
Manhuaçu pela passagem do Dia
do Administrador comemorado

Giovani Mageste Hott
Moção de Congratulações ao
escritor José Olinto Xavier da
Gama pela publicação do livro "
Capítulos da História do Vale do
Manhuaçu”.

INDICAÇÕES
Paulo César Altino
Solicita a construção de Praça
Pública entre as Ruas Engenheiro
Renato Bitarães, Paulino Mendes
Dornelas e Marco Antônio Ribeiro, Bairro Bela Vista.
Solicita a colocação de iluminação pública na Rua Ananci Alves,
Bairro Santa Luzia.
Indica a colocação de iluminação na Rua Bela Vista, Bairro
Santa Luzia
José Ferreira da Silva
Reivindica o desentupimento
de bueiros na Avenida Agenor de
Paula Salazar, em frente à Escola
Municipal e Igreja Católica, considerando os riscos de surgimento de
doenças por causa de água parada,
Bairro Ponte da Aldeia.
João Gonçalves Linhares Júnior
Indica a colocação de asfaltamento na Viela Bonsucesso,
Bairro Santa Terezinha.
Gílson César da Costa
Reivindica a construção de

Troféu Imprensa: 17 anos de sucesso

Profissionais e empresas de Manhuaçu são eleitos para mais um evento.

N

esta semana foi concluída a pesquisa do jornal GAZETA DO CAPARAÓ. Realizada entre os dias 26 de
agosto a 26 de setembro na zona comercial
de Manhuaçu. Coordenada diretamente
pelo jornalista, idealizador e realizador do
evento, Luiz Carlos Ferreira, foram ouvidas
centenas de pessoas, entre empresários e
trabalhadores do comércio.
Ao todo, 40 profissionais e 51 empresas,
de todos os ramos de negócios, foram eleitas pela comunidade manhuaçuense.
Depois de uma minuciosa apuração, os
nomes dos contemplados serão divulgados.
Esta é a (17ª) décima sétima edição do
Troféu Imprensa.
No finalzinho de novembro haverá um
jantar festivo onde serão entregues diplomas e troféus aos vencedores, com a
presença de autoridades e populares.
O Troféu Imprensa de Manhuaçu é organizado pelo jornal Gazeta do Caparaó
com apoio da Câmara dos Diretores Lojistas – CDL, pela Associação Comercial
de Manhuaçu – Aciam, com apoio de todos
os órgãos de comunicação da cidade, entre
eles o JORNAL DAS MONTANHAS.

um novo campo de futebol em
Vilanova.
Indica a construção de rampa
de acesso para o 2º andar da E.
M. de Vilanova.
Cléber da Penha Benfica
Indica a colocação de academia
ao ar livre próximo a caixa d´água,
Bairro Santa Terezinha
Indica a colocação de academia
ao ar livre no Bairro Matinha
Solicita a colocação de braço
de iluminação e luminária em dois
postes situados na Rua José Bertolace de Barros, próximo aos nºs
427 e 480, Bairro Santa Terezinha.
Rogério Filgueiras Gomes e
Rodrigo Júlio dos Santos
Solicitam a limpeza e pintura de
todas as pontes da cidade.

Juarez Cléres Elói
Solicitam asfaltamento, iniciando na propriedade do Sr. Ari Prata
até Palmeiras e de Palmeiras a
Sacramento.

Rogério Filgueiras Gomes
Colocação de placas de sinalização para indicar Bairros e
cidades vizinhas.

Adalto de Abreu Cavalcante
Indica a colocação de iluminação pública na Viela Raimundo
Paulo Tavares, Bairro São Vicente.

Elenilton Martins Vieira
Colocação de academia ao ar
livre para o Córrego do Coqueiro
Rural, próximo ao salão da catequese e igreja da comunidade.
Indica o asfaltamento/calçamento da Rua Alcides Cândido
Oliveira e da Rua Projetada localizada entre a Rua Alcides Cândido
Oliveira e Rua Santo Antônio,
Palmeiras.

José Geraldo Damasceno e
João Gonçalves Linhares Júnior
Solicita a colocação de corrimão
ou barra de proteção e alteração
da via para sentido único na rua
paralela ao cemitério municipal.

Elenilton Martins Vieira e

Antônio Aparecido Viana
Reivindica ao SAAE limpeza
periódica e proteção permanente
da caixa d’água instalada no
Bairro São Francisco de Assis,
com a higienização e colocação
de cerca e vigia no local, para

melhoria e segurança do serviço
de armazenamento e distribuição, com o objetivo de prevenir
riscos à saúde e evitar que pessoas estranhas tenham acesso
a esse importante reservatório
público que abastece grande
parte da cidade.
Rodrigo Júlio dos Santos
Indica a adequação do piso da
Viela da Luz, no Bairro Nossa
Senhora Aparecida.
Solicita a adequação do calçamento na subida para cachoeira
Sette, próximo à propriedade do
Sr. Neném Eduardo.
Indica à Prefeitura de Manhuaçu que implante através da
Secretaria de Saúde e da Vigilância
Ambiental o programa de esterilização de cães e gatos no sistema
público municipal em conjunto
com o programa de promoção da
guarda responsável destes animais.
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Prefeito de São João pede urgência para o DNIT

O

Prefeito de São João
do Manhuaçu, Sérgio
Camilo, pediu urgência por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT) para
que sejam implantadas medidas de segurança com relação
ao trecho da BR-116 que
corta a cidade.
Na última segunda-feira, o
prefeito se reuniu com os supervisores do DNIT cobrando providências para resolver
o problema de acidentes às
margens da BR-116, no entorno do Bairro Monte Sinai

e demais córregos.
Desde o início do ano,
Sérgio Camilo tem cobrado
medidas para resolver os
problemas do trecho. Ele
esteve em Brasília (DF) no
mês de março com o Diretor
do DNIT Flávio. Depois,
encontrou em Belo Horizonte no mês de Maio com
Fabiano. Na semana passada,
um grupo de engenheiros
esteve com o chefe da unidade Robson em São João
do Manhuaçu.
O prefeito Sérgio Camilo
lamentou mais uma morte

neste final de semana de uma
pessoa e lembrou que um
rapaz está hospitalizado em
estado grave.
Além disso, a administração apresentou levantamentos dos últimos cinco anos
que comprovam o perigo do
trecho urbano da rodovia.
O DNIT garantiu que irá
atender ao prefeito e instalar
dois quebra-molas nos acessos ao bairro Monte Sinai e
ainda a instalação de um nas
proximidades do acesso para
o Córrego dos Cunha. Também vão colocar dois radares

de velocidade no trecho do
posto Astro até o posto Alcan. Da parte da prefeitura,
gradativamente, ao longo
do mandato, Sérgio Camilo
anunciou que irá colocar
iluminação na rodovia.
“Meu compromisso é reduzir o número de acidentes e, principalmente, de
mortes na rodovia em São
João do Manhuaçu. Estou
lutando por isso e pedindo
que o DNIT adote essas
providências o mais urgente
possível. Nós precisamos
disso”, garantiu.

oi preciso um caminhão para buscar tudo.
Em operação policial
de urgência realizada na manhã de quarta-feira (20/09,
uma equipe de investigadores da Delegacia de Furtos
e Roubos e da Delegacia de
Homicídios, conjuntamente
com as equipes da Polícia
Militar de Manhuaçu e de
Santana do Manhuaçu, localizaram e recuperaram todos

os bens furtados da casa de
uma pessoa do Córrego Paula
Ramos..
A casa foi completamente
“varrida” pela ação dos criminosos, tendo sido furtados
todos os itens da casa, tais
como: móveis, panelas, sofá,
pias, fios da rede elétrica,
inclusive os vasos sanitários,
etc.
Os materiais furtados foram encontrados na resi-

dência de Roberto Carlos
Toledo Pereira. Ele suspeitou
da movimentação anormal
em frente a sua residência
e empreendeu fuga, sendo
localizado pelos Investigadores da Polícia Civil no
bairro Engenho da Serra, em
Manhuaçu.
Os indivíduos abordados
foram conduzidos à sede da
6ª Delegacia Regional de
Polícia Civil para prestar

esclarecimentos.
Os trabalhos perduraram
por todo o dia, sendo necessário o fretamento de um caminhão para o recolhimento dos
bens recuperados para a restituição ao seu proprietário.
No local também foram
apreendidos vários outros
objetos de origem duvidosa
e o veículo Saveiro CLI
utilizado para transportar os
materiais no dia do crime.

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

Casa é completamente “varrida” pela ação de criminosos

F

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

Homem é morto
em Lajinha

A

Polícia Militar continua tentando localizar
ex-sargento da PM,
Edgar de Carvalho, acusado de ter matado Álvaro
Miranda Filho (Juninho da
Calotinha), 45 anos, em
Lajinha, no final da tarde de
sábado, 23/09.
Segundo o Capitão Machado, comandante da 29ª
Companhia da Polícia Militar, testemunhas contaram
que Edgar e sua companheira
arrendaram o bar no clube
Campestre, em Lajinha. Eles
estavam servindo os clientes
nesta tarde.
De acordo com o que testemunhas relataram à PM,
ao final da tarde, Juninho
chegou num Fiat Siena. Ele
foi casado com a atual companheira de Edgar durante
sete anos e tem dois filhos.
O relato das testemunhas
é de que Juninho saiu do
carro armado e, imediatamente, atirou em direção
à ex-esposa e também de

Edgar. Havia vários clientes
no local no momento.
Edgar teria ido até o quarto, nos fundos do bar, pegou
uma arma e revidou os disparos. Juninho foi atingido
nas costas, peito, pescoço
e braço. Ele foi socorrido
para o pronto atendimento de
Lajinha e depois transferido
para Manhuaçu, mas morreu
no trajeto.
Edgar fugiu numa picape
Nissan e não foi localizado
ainda. A arma de Juninho
foi apreendida com cinco
cartuchos deflagrados.
A perícia da Polícia Civil
esteve no local e recolheu
os estojos da munição 380
utilizada pelo ex-pm.
Segundo registros da PM,
por várias vezes foram atendidas ocorrências motivadas
por ações envolvendo Juninho como autor e Edgar e
a mulher como vítimas. O
casal já havia sido orientado
a se afastar de Lajinha, mas
não acabou as orientações.
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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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Traumatizando...

Merenda escolar cada vez melhor em
Manhuaçu: cantineiras participam de curso

A

Secretaria M. de Educação, em parceria com
o SENAR, realizou o
‘2º Encontro Municipal com
as Cantineiras e Serventes Escolares’, no último sábado,
16. A Prefeita Cici Magalhães
participou da abertura do curso,
juntamente com a Secretária
de Educação Luizaura Januário; Diretora M. de Educação,
Dilma Resende; Presidente do
CAE (Conselho de Alimentação Escolar), Patrícia Gama;
Coordenadora de Assistência
ao Educando, Valéria Bicalho,
e Mobilizadora do SENAR,
Isaura da Paixão.
A Prefeita Cici Magalhães
ressaltou o compromisso da
Administração Municipal com
a Educação. Cici evidenciou
conquistas como a aquisição
de cinco novos ônibus para o
transporte escolar, beneficiando
aos estudantes das comunidades
rurais, entre outros importantes
trabalhos consolidados. Além

Depois de anos de análise, o sujeito descobre, traumatizado que, além dele próprio, o
pai, o avô e os cinco tios tinham tendências
homossexuais. O analista, espantado, pergunta: - Mas então ninguém gosta de mulher na
tua casa ? - Claro que sim, doutor. Minhas
quatro irmãs.

Consulta médico
Após enfrentar uma longa fila no hospital, a
velhinha consegue chegar até a recepcionista.
- Sinto muito, senhora! Só temos vaga para
consulta dentro de três meses! - Puxa, mas
até lá eu já morri!... - reclamou a velhinha. Nesse caso a senhora peça ao seu marido para
telefonar desmarcando!...

Vida de casado
O chefe de departamento de pessoal da
empresa justificando para o jovem solteiro
porque não vai contratá-lo. - Desculpe, mas
nossa empresa só trabalha com homens casados. - Por quê? Por acaso são mais inteligentes e competentes que os solteiros? - Não, mas
estão mais acostumados a obedecer.

sete erros

Mercado voando?
Havia dois mercados voando, de repente
um deles falou: - Porque nós estamos voando? Mercado não voa! E sabem o que o outro
respondeu? Não, ele não falou que mercado
não voa, não... Ele falou: - É que nós somos o
supermercados!

SABEDORIA
Eu acredito no Deus que criou os homens, e não no Deus que os homens
criaram.Voltaire
Nada é mais justamente distribuído
que o senso comum: ninguém pensa
que precisa mais do que realmente
já tenha. René Descartes
A mente que se abre a uma nova
idéia jamais voltará ao seu tamanho
original. Albert Einstein
A imaginação é mais importante que
o conhecimento. Albert Einstein

DICAS
NA COZINHA
1. Para tornar o detergente mais eficaz, acrescente algumas gotas de vinagre no recipiente e
misture bem. O vinagre potencializa o poder de
desengordurar, além de proporcionar um brilho
extra às louças e panelas.
2. Para tirar o cheiro de alho, cebola e água
sanitária das mãos, basta esfregar os dedos em
uma peça de aço inoxidável (pode ser um talher) sob água corrente.
3. Para o arroz ficar bem soltinho, acrescente
uma colher de vinagre na água do arroz na hora
do cozimento. Já para soltar o arroz que ficou
empapado, coloque-o em uma peneira e passe
sob água fria, como se fosse macarrão.

CURIOSIDADES
A Origem da Colomba Pascal - A
historia conta que um rei lombardo de
nome Alboino, furioso com a extrema
resistencia militar, imposta pela cidade
de pavia, somente acalmou-se e deixou de lado os seus propositos de vingança, ao ganhar de um padeiro da cidade rival , um pão doce, em forma de
colomba (pomba em italiano) que representava a paz. Com um sabor suave
e preparo mais delicado, a colomba se
diferencia do panetone pelo sabor mais
acentuado pela casca de laranja cristalizada, que substitue as uvas passas, e
por conter mais manteiga e ovos. Em
versão mais sofisticada, é coberta com
glace e amendoas para ficar com a casca mais crocante.
A Origem do Queijo -O queijo
existe há pelo menos seis mil anos e
sua origem é uma incógnita. Uma
famosa lenda conta que o primeiro

queijo foi feito acidentalmente por
um mercador árabe que, ao sair para
cavalgar por uma região montanhosa,
abaixo do sol escaldante, levou uma
bolsa cheia de leite de cabra para matar a sede. Após um dia inteiro de galopes, o árabe, morto de sede, pegou seu
cantil e deparou-se com uma grande
surpresa, o leite havia se separado em
duas partes: um líquido fino e esbranquiçado, o soro, e uma porção sólida, o
queijo. A transformação deu-se devido
ao calor do sol, ao galope do cavalo e
ao material do cantil, uma bolsa feita
de estômago de carneiro, que ainda
continha o coalho, substância que coagula o leite. O processo de fabricação do queijo até hoje segue o mesmo
princípio, é feito através da coagulação
do leite pela ação do composto enzimático extraído de um dos estômago
dos bovinos.

disto, a Prefeita parabenizou
às profissionais das instituições
de ensino e à equipe da Secretaria de Educação pela recente
premiação de Manhuaçu junto
ao FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação). O município alcançou a
2ª colocação no Estado e 14ª no
Brasil no quesito ‘Boas Práticas
na Alimentação Escolar’.
As demais autoridades integrantes da Mesa Diretora
também se pronunciaram, e, em
seguida, teve início a programação de palestras, ministradas
pelas Nutricionistas Paola Braga
e Ana Paula Soares de Aguiar.
No encerramento do encontro
realizado no Anfiteatro Vereador
Camillo Felipe Nacif da Câmara
Municipal, as participantes
foram agraciadas com brindes
oferecidos em sorteios pela
Secretaria de Educação.
(Secretaria de Comunicação
Social – Prefeitura de Manhuaçu)
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Filhos de Rezende revelam por que não
gostam da madrasta
A confusão entre os filhos de Marcelo Rezende e Luciana Lacerda,
namorada do veterano, parece estar
longe de chegar ao fim. Prova disso é
que a família agora revelará na TV o
motivo de não se dar bem com a loira
e de tê-la supostamente expulsado da
mansão do pai, após seu falecimento.
Os herdeiros participarão do "Conexão Repórter", do SBT, que vai ao ar
neste domingo (24). De acordo com o
jornal "Agora S. Paulo", durante a matéria eles afirmaram que não
concordam com o fato de o apresentador ter deixado dois automóveis de luxo à então parceira.
Os veículos, somados, chegariam a quase R$ 1 milhão e, por
isso, a atitude teria enfurecido os filhos.
Vale lembrar que Marcelo Rezende faleceu no dia 16 de setembro, aos 65 anos, após perder a batalha contra um câncer no fígado
e no pâncreas.

Namorada de Marcelo Rezende é despejada da casa do jornalista: 'Geraldo acolheu'
Depois que Marcelo Rezende faleceu,
vítima de falência múltipla dos órgãos em
consequência de um câncer, os filhos do
jornalista proibiram a namorada do pai,
Luciana Lacerda, de entrar na casa do
apresentador. Segundo uma fonte do Purepeople, nesta quarta-feira (20), a carioca
foi acolhida por Geraldo Luís, com quem
foi ao velório, em São Paulo. "A família do
Marcelo não procurou a Luciana. Ela morreu pra eles. Os filhos a proibiram de entrar na casa do Marcelo e ela foi acolhida
pelo Geraldo Luís. Se não fosse ele, ela não teria onde ficar, pois
não tinha dinheiro nem para pagar o hotel. O Geraldo, o motorista,
todo mundo, estava carregando as coisas dela na mão. O Geraldo
chorou", disse o informante. Marcelo e Luciana estavam morando
juntos desde a descoberta da doença do repórter.

Mãe dos filhos de Gugu, Rose
Miriam aparece em raro clique
Mesmo os fãs mais ardorosos
do Gugu Liberato sabem que são
raras as aparições da médica Rose
Miriam di Matteo, mãe dos filhos
do apresentador. Aos 52 anos, ela
deu o ar da graça em uma foto
publicada por João Augusto, filho
mais velho dos dois.
“Porque todo dia é dia delas!
Te amo, mãe”, escreveu o rapaz no clique, uma homenagem ao
Dia das Mães. Aos 15 anos, ele se aventura na cozinha e inaugurou
em 2016 um canal de culinária, que hoje tem mais de 19 000 fãs
no YouTube.

Mara Maravilha detona Ana Maria:
"Cabelo de manga chupada"
Mara Maravilha não gostou nem
um pouco do novo look de Ana Maria Braga. Prova disso é que a morena detonou a apresentadora da TV
Globo durante o "Fofocalizando",
do SBT, desta terça-feira (6). "Cabelo de manga chupada", disparou
a artista.
Contudo, a cantora garantiu ter
grande afeto pela veterana. "Eu amo
a Ana Maria, mas esse cabelo não dá", disse,

Afundado em dívidas, Rodriguinho faz
desabafo na web
Em uma crise financeira e em meio a batalhas judiciais, Rodriguinho resolveu se pronunciar, nesta terça-feira (1), a respeito
do momento que vive. O músico, em um desabafo no Instagram,
assegurou que pagará todas as dívidas.
"Vou cumprir com todos os meus compromissos. Quem me conhece, sabe que fugir de problemas não é do meu feitio", escreveu.
E destacou: "Batalhas Judiciais são travadas diariamente em
tribunais, não em programas de TV. Portanto, podem falar o que
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quiserem, não vou me manifestar e nem me
abalar, e muito menos atacar quem trabalha
com essas notícias, sendo elas verídicas ou
não".
O pagodeiro, de acordo com o jornal
"Extra", enfrenta uma batalha judicial contra Vera Cardoso, sua ex-empresária. Em
2013, o rapaz foi condenado a pagar R$ 1,8
milhão à agente. Contudo, somente R$ 20
mil teriam sido depositados até o momento.
Além disso, Rodriguinho deve cerca de
R$ 36 mil em multas de sua Land Rover - cujo IPVA não foi pago
- à prefeitura de São Paulo. Já o banco que financiou o carro tenta
receber R$ 72 mil referentes às prestações atrasadas do veículo que teve a apreensão autorizada. Para completar, os aluguéis de
sua antiga produtora também estariam em aberto.

Acusado de abusar dos enteados, noivo de
ex-BBB é inocentado
João Reis foi inocentado da denúncia
de abuso sexual contra os filhos da noiva, Priscila Pires, nesta terça-feira (1). O
rapaz havia sido acusado por Bruno Andrade, pai dos garotos - de 3 e 4 anos -,
do crime. De acordo com o jornalista Leo
Dias, após avaliar os fatos, a Justiça chegou à conclusão de que não houve qualquer dano por parte do personal trainer
contra os enteados
Na ocasião da denúncia, no entanto, Fabio Sampaio, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente - responsável por investigar a denúncia de estupro - revelou haver provas
suficientes para incriminar o acusado
Em virtude do processo judicial, o companheiro da ex-BBB chegou a perder o emprego. Contudo, a morena se manteve ao lado do
amado e garantiu não ter nenhuma dúvida de que ele era inocente

Anitta proíbe Nego do Borel de usar
'bomba':"Ela não deixou"
Nego do Borel entrou na onda fitness. Na última terça-feira (19), o famoso compartilhou nas redes sociais
seu progresso em relação à malhação
- depois de ter começado acompanhamento com um personal trainer e adotar uma dieta balanceada - e afirmou
que foi proibido por Anitta de usar
anabolizantes.
“Gente, não estou tomando bomba
não, hein? Bem que eu queria tomar
um negócio para me dar mais disposição apenas, mas a Anitta e a Mayra Cardi não deixaram”, contou
A dona do hit "Paradinha", por sua vez, rebateu no Twitter: “Eu
vou lá deixar meu irmão acabar com o instrumento de trabalho
dele que o faz tão feliz? Estou doida ainda não [risos]”

Sérgio Hondjakoff, o Cabeção
de Malhação, retorna ao Brasil e exibe
corpo malhado, confira!
Menos de sete meses depois de
deixar o Brasil, Sérgio Hondjakoff
está de volta e malhado! Decepcionado com o país e a carreira, o ator
foi para os Estados Unidos trabalhar
como caixa no restaurante de um
amigo logo após o carnaval. Em entrevista ao Extra, nosso eterno Cabeção contou o motivo do retorno.
- Aproveitei a promoção de uma
passagem barata e vim ficar um pouco com a minha mãe, conta o ator,
que foi para casa da mãe, Carmen Hondjakoff, em Resende, interior do Rio de Janeiro.
Apesar da carreira em solo nacional, Sérgio nasceu em Nova
Iorque e revelou que para além das frustrações, a viagem também
foi decidida para aperfeiçoamento do inglês. Como lidava muito
com brasileiros, o ator de 33 anos de idade disse não ter chegado
ao nível desejado e até pensou em voltar para escola.
- Queria tentar o high school, até fazer uma faculdade, mas desisti por enquanto, explicou.
Na Big Apple, ele conta que era reconhecido pelos conterrâneos
e acredita que a mudança funcionou como uma espécie de período
sabático.
- Queria viver algo mais real, refazer a minha história, desabafou.
No horizonte, o ator conta que deseja lançar um canal na internet, que já planejava com um amigo antes da viagem. Fora isso,
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ele parece tranquilo com o retorno e divide o descanso com a academia.
- Peguei gosto pela musculação desde 2015. Antes, não tinha
muito tempo. Mas agora consigo manter uma rotina de treinos e
estou me sentindo bem, conta Sérgio, visivelmente mais sarado.
Na última postagem no Instagram, o ator felicitou o pai pelo
aniversário.

Viviane Araújo e Radamés disputam
apartamento após separação
O relacionamento de dez anos
de Viviane Araújo e Radamés chegou ao fim, mas as disputas entre
o casal parecem só ter começado.
Agora, o jogador de futebol quer
ficar com o apartamento onde a
atriz mora atualmente, localizado
no Rio de Janeiro.
Segundo o jornal "O Dia", o
moreno alega que o imóvel está em nome de seus parentes - já
que na época da compra a famosa estaria com restrições no nome.
Contudo, foi a Rainha de Bateria do Salgueiro quem pagou
grande parte da propriedade. Por isso, não está disposta a entregar
o bem.

Namorada de Rezende sobre suposto
testamento: "Não existe"
Após ser atacada nas redes sociais
e fazer denúncia contra os 'haters',
Luciana Lacerda, ex-namorada de
Marcelo Rezende, voltou a rebater
os comentários maldosos em seu Instagram. Desta vez, a loira comentou
a respeito de um suposto testamento
deixado pelo apresentador.
Tudo começou quando uma seguidora escreveu: "Cuidar de um amor
a gente entende, é admirável, sem
sombra de dúvidas! Mas namorada
não ganha nada. Não casou, a lei é
clara, não ganha nada. Agora, se ele deixou um testamento com
alguma coisa para você, pegue a sua parte e fique na sua porque
fazer polêmica não ajuda e nem edifica!".
Sem pensar duas vezes, a ex-parceira do veterano disparou:
"Minha flor, não existe testamento... Apenas cuidei de alguém que
amava. Tudo isso é fofoca. Agora preciso de paz para continuar".
Vale lembrar que Marcelo Rezende faleceu em 16 de setembro,
aos 65 anos, após perder a batalha contra um câncer de pâncreas
e de fígado.

Filha gata de Nelson Piquet mostra lua de
mel pelo mundo com namorado piloto da F1
Kelly Piquet, de 27 anos, foi praticamente criada nos boxes da Fórmula
1. Filha do ex-piloto Nelson Piquet e
da ex-modelo Sylvia Tamsma, a moça
herdou do pai o gosto pela velocidade
e da mãe o felling para a moda. Cidadã do mundo, Kelly, que já namorou Xandinho Negrão, atual marido
de Marina Ruy Barbosa, está in love
com outro às do volante: o russo Daniil Kvyat.
Namorando há pouco mais de seis
meses o piloto, Kelly mostra em seu
perfil no Instagram momentos de puro
romance ao redor do mundo. Como
acompanha o namorado nos GPs, não
é difícil vê-la em Mônaco e na semana
seguinte em Singapura, por exemplo.
Kelly nasceu na Alemanha e passou a maior parte de sua infância no Sul da França. Aos 12 anos, ela se mudou para o Brasil, onde ficou até os 15. Formada em Relações Internacionais,
a moça morou muitos anos em Nova York onde enveredou pelo
mundo da moda.

Adriano Imperador desabafa após foto com
o traficante Rogério 157 ser divulgada
O atacante Adriano Imperador se manifestou, através do Instagram, sobre a capa desta sexta-feira do Jornal Meia Hora, em
que ele aparece ao lado traficante Rogério 157, chefe do tráfico da
Favela da Rocinha. Rogério 157 é chamado pelo jornal de Imperador da Rocinha.
Adriano afirma, entre outras coisas, que “tira foto com quem
quiser” e que vai processar o veículo impresso pela publicação

12

acesse: www.jm1.com.br

26 de setembro / 2017

