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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Câmara de Lajinha
espera resposta
do prefeito
PÁG. 06

Prefeitura realiza 2º Encontro
sobre finanças municipais
para contadores
PÁG. 05

Câmara de Manhuaçu aprova
5 projetos de lei, indicações,
requerimentos e moções
PÁG. 05

Distribuição gratuita

Taparuba tem agência
do Sicoob Credicaf
PÁG. 03

Grupo Montesanto Tavares estará de
portas abertas para cafeicultores na
Semana Internacional do Café

PÁG. 10
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EDITORIAL
Você sabe quanto custa um
Deputado Federal ou um Senador
da República por MÊS?
– Salário: R$ 33.763,00. – Verba de gabinete: R$ 92.000,00.
– Auxílio moradia R$ 3.800,00. – 8 Passagens aéreas por mês – variável de acordo com a base política do parlamentar. – Cota gráfica: R$
1.000,00 e mais 5 assinaturas grátis de jornais e periódicos. – Verba
indenizatória: R$ 15.000,00 – (ressarcida para gasolina, hospedagem
em hotéis, alimentação e aluguel de escritório). É muito comum os Deputados Federais e Senadores almoçarem e jantarem, nos restaurantes
mais caros de Brasília. Somos nós que pagamos a conta...
– Despesas com saúde: podem se tratar e se internar em quaisquer
hospitais particulares do Brasil. São ressarcidos ao apresentarem as
contas. Ninguém quer ir para um hospiFale com a redação
tal público. – Cota postal e telefônica:
contato@jm1.com.br R$ 4.000,00 – 2 Salários extras R$
(33)3331-8409
67.526,00 – (Um em fevereiro, no início
do ano legislativo e outro em novembro,
no fim do ano legislativo).
Dividindo todas essas vantagens acima, os Deputados Federais e
Senadores custam ao Brasil, por mês, cada um, R$ 154.563,00 (cento
e cinqüenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e três reais).
Você sabe quantos Deputados Federais e Senadores têm os Estados
Unidos?
– 435 Deputados federais e 100 senadores (2 senadores por cada
Estado – são 50). O Brasil tem 513 Deputados Federais e 81 Senadores
(3 por estado – são 27). O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados
Unidos é cinco vezes maior que o nosso, e nós gastamos mais com os
Deputados Federais e Senadores.
Se nós fizéssemos uma redução no número de Deputados Federais
e Senadores por Estado, teríamos: 1 Deputado Federal para cada 1
milhão de habitantes, por exemplo:
São Paulo – 45.000.000 por habitante – 45 Deputados Federais e
02 senadores
Minas Gerais – 20.000.000 por habitante – 20 deputados federais
e 2 Senadores
Rio de Janeiro – 17.000.000 por habitante – 17 Deputados Federais
e 2 Senadores. Os Estados que não tivessem 1 milhão de habitantes, como o caso do Acre – 800.000; Amapá – 734.000 e Roraima
– 488.000, teriam direito a 1 Deputado Federal e 2 Senadores da
República.
O Deputado Federal representa a população e o Senador da República, o Estado.
Isso redundaria numa diminuição de: 513 Deputados Federais para
205 Deputados Federais.
81 Senadores da República para 54 Senadores. (2 senadores por
cada Estado e o Distrito Federal).
Com esta medida, o Brasil deixaria de pagar por mês R$
51.778.605,00 (cinquenta e um milhões setecentos e setenta e oito
mil e seiscentos e cinco reais).
Os impostos diminuiriam e os gêneros alimentícios também (o arroz, o feijão, os legumes, as frutas, as hortaliças e as carnes). Haveria
também mais recursos para construir hospitais, escolas, creches e
moradias.
Simples, assim. Ou o povo se une ou a classe política acaba com
o Brasil!
Carlos I. S. Azambuja é Historiador.
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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

V

EDUCAÇÃO DE PAIS PARA FILHOS

iver vida em harmonia no íntimo do lar, no meu ponto de vista, é o principal
propósito a alcançar por todas as famílias. Ninguém, em sã consciência gosta
de confusão. Muito menos dentro de sua própria casa.
Por isso, nunca viva uma vida de conflitos com seus filhos.
Conflitos envolvendo pais e filhos aniquilam muitas famílias, e por incrível que
possa parecer, estão destruindo muitas Igrejas, também.
Sim, porque há pastores que não dão atenção a suas ovelhas, e o pastor é pai
espiritual de seus discípulos. O pastor precisa ouvir e educar na fé cristã todos
aqueles que estão em sua Igreja... Mas isso não ocorre em muitas Igrejas... Por
isso, elas fecham suas portas...
Ao ler o livro de Juízes, capítulo 13, a esposa de Manoá era estéril e não tinha
filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela, e revelou-lhe que conceberia e teria um
filho, e que o menino, desde o seu ventre, seria consagrado ao Senhor, e que ele
iniciaria o livramento de Israel do jugo dos filisteus.
A mulher contou a seu marido o ocorrido, então Manoá, homem de grande fé
em Deus, orou ao Senhor e o questionou nestes termos: “Como devo proceder
na educação este filho que me concedes? Mostre-me qual a maneira correta de
educa-lo e o que deverei fazer”.
Que extrema sabedoria, a de Manoá! Todos os pais deveria seguir este
exemplo, porque Deus nos conhece a todos, e conhece intimamente... Ele
lê até os nossos pensamentos e está sempre interessado em nos auxiliar.
Então, pergunte!
Ao longo da história da humanidade, os pais sempre tiveram dificuldades na
educação de seus filhos. Muitos filhos são rebeldes e desrespeitam a autoridade
daqueles que os geraram, e tais atitudes infernizam o cotidiano de muitos lares.
Enlouquecem muita gente.
E toda a sociedade sofre!
Um aspecto importante a compreender: Jamais terceirize a educação de seus
filhos. Porque a sua presença é indispensável.
Sim, sejam os pais os principais protagonistas na educação de seus filhos,

dedicando-lhes o máximo possível de seu tempo e de sua atenção.
Eu observo muitos exemplos, e percebo que não vale a pena dedicar-se com
tanto afinco a sua profissão, em detrimento de ser presente na vida dos filhos.
Definitivamente, não vale a pena ficar rico, se para isso você perder o amor de seus
filhos. Se você perdê-los para este mundo que os massacra com tanta crueldade
e vícios, de que vale o seu dinheiro?
A efetiva e constante presença dos pais na vida dos filhos é fundamental na
formação de filhos. Mais que dinheiro eles precisam de amor!
Amor é doação absoluta... Amor é doação incondicional... E, exige muita
abnegação e muito esforço... Mas, vale muito à pena!
Não raro vemos pais acomodados com o procedimento incorreto de seus filhos.
E eles não se preocupam. E muitos se manifestam, assim: “Ah, eles já estão
grandes, e a vida é deles... Eles que façam o que quiserem”.
Isso é um erro crasso! Pais devem ter intimidade com seus filhos e não pode
haver segredos entre eles. Muito pelo contrário, famílias coesas e bem estabelecidas em todos seus laços, são transparentes, confiantes, pacíficas, amorosas.
E, a mentira é algo abominável...
Em Jeremias 17:10, o profeta enfatiza que Deus nos sonda, e que Ele
esquadrinha o nosso coração para compreender nossas atitudes. Ora, se Ele
sabe tudo sobre cada um de nós, sejamos sábios, a exemplo de Manoá, e em
qualquer dificuldade peçamos a Deus o entendimento de como proceder. Nós
não podemos ter nossos filhos sob nossas asas, e depois perdê-los para o
mundo, não é verdade?
Assim, nos dias que seus filhos não lhe derem nenhum trabalho, fique esperto
e muito atento. É provável que eles estão necessitando você, muito mais do que
imagina... Porque filhos dão trabalho, SEMPRE.
E isso é perfeitamente normal... Pais precisam ser pais!
Em tempo: O filho de Manoá, era Sansão! Glória a Deus!
Curitiba, 02 de setembro de 2017.
João Antonio Pagliosa
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Sicoob Credicaf na cidade de Taparuba
Os cooperados e o
povo em geral, estão
satisfeito com a nova
agência do Sicoob Credicaf que foi inaugurada em Taparuba (MG),
no dia 2 de setembro.
O Posto de Atendimento oferece todos
os serviços financeiros
disponíveis no sistema.
A cooperativa, que tem
sede em Lajinha, possui agora oito unidades.
A comunidade de
Taparuba, que possui
mais de três mil habitantes, tem como principal fonte de renda a
atividade de pecuária leiteira e, até então, não contava com nenhuma
instituição financeira. A chegada da cooperativa gerou uma grande
expectativa para a população local, que antes se deslocavam até a
cidade vizinha para realizar suas transações financeiras.
Além da comunidade e seus representantes, estavam presentes
na solenidade o presidente e o vice-presidente do Sicoob Credicaf,
João Noronha e Fernando Cerqueira, respectivamente, entre outros
diretores da cooperativa.
"Mais uma vez, o Sicoob Credicaf está focado em gerar soluções
financeiras cooperativistas, promovendo o crescimento econômico
e social da região e dos seus associados, e conta com uma equipe
altamente qualificada que já está no local para atender a população
de Taparuba", declarou João Noronha.

Lançamento variedades de café
Elas estão entrando no lugar de outros
materiais, como o IAC
Mundo Novo e IAC
Catuaí, que ocupam
90% dos cafezais brasileiros, mas são suscetíveis à ferrugem.
Três novas cultivares de café arábica
desenvolvidas pelo
Instituto Agronômico
(IAC), de Campinas
— IAC Catuaí SH3,
IAC Obatã 4739 e IAC 125 RN —, que estão sendo adotadas pelo
setor de produção, têm superado entre 35% e 70% a produtividade
da cultivar IAC Catuaí, nos experimentos realizados pelo IAC nos
Estados de São Paulo e Minas Gerais. Essas novas cultivares também são resistentes/tolerantes à ferrugem-da-folha, principal doença
do cafeeiro causadora de perdas de 30% a 50% na produtividade,
segundo Júlio César Mistro, pesquisador do IAC, da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Coocafé capacita funcionários sobre
técnicas de negociação
A Coocafé investe
no aperfeiçoamento
de novas técnicas para
seus funcionários.
Constantemente a cooperativa atualiza seus
funcionários, não é por
a caso que a Coocafé é uma das maiores
de Minas Gerais. Na
semana de 18 a 22 de
setembro, no Armazém Coocafé, em Lajinha, capacitou consultores
técnicos e comerciais, balconistas e supervisores da cooperativa em
técnicas de negociação.
Durante os trabalhos, os participantes aprenderam, por meio
de técnicas de negociação, sobre a importância de se entender a
respeito do produto vendido e como conversar com o cliente para
efetuar um negócio.
Responsável por conduzir o curso, o médico-veterinário e consultor em desenvolvimento de colaboradores do mundo agropecuário,
Carlos Dourado, ressaltou que uma negociação deve ser interessante
para todas as partes. Esse é o chamado ganha-ganha, em que a
venda é realizada de forma saudável, pelo preço correto e o cliente
adquirindo o produto que atende duas necessidades.
O supervisor da Unidade de Ibatiba/ES, Benone Teodoro,
destacou a relevância de promover treinamentos para o quadro
funcional. "A participação nesse treinamento é fundamental para os

colaboradores, pois a cooperativa está sempre investindo em seus
profissionais e incentivando-os a produzirem com responsabilidade,
oferecendo atendimento de excelência ao associado", disse.

2ª Festa das Crianças é pura
animação em Soledade
A comunidade
Soledade realizou a
2ª Festa das Crianças com muita animação e criativas
atrações. A festa foi
realizada a partir
de parceria entre a
EM Antônio Francisco de Oliveira
– juntamente com o
Conselho Escolar-, catequese, Pastoral da Criança e Coordenação
da Comunidade, com total apoio da Prefeitura de Manhuaçu e
do Vereador Vantuil Martins, além do Grupo GEAC.
Realizado no Campo dos Malaquias, o evento foi um momento
ímpar, onde as famílias puderam compartilhar uma agradável
tarde de lazer.
Diversas atrações animaram a festa, como gincana entre
crianças e seus pais, pula-pula e outros brinquedos, algodão-doce, futebol entre os pais, futebol infantil e juvenil, voleibol,
zumba e muita música.
Shows musicais dos cantores Neguinho do Forró e Vidna e
Milena abrilhantaram a programação. A organização agradece
também ao Coordenador da Comunidade, José Roberto, Vice-coord. Raimundo Roberto, e ao Paulo Círio (GEAC).
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de Manhuaçu)

Mais uma nascente
protegida em Lajinha

Além dele foram eleitos:
Pe. Marcos Antônio Alencar
Duarte, SDN (Conselheiro),
Pe. Izaías Júnior de Andrade,
SDN (Conselheiro), Pe. Luís
Carlos Ramos, SDN (Conselheiro), Pe. Carlos Roberto
Altoé, SDN (Conselheiro)
– quadriênio 2018 – 2021.
O tema do XVI Capítulo de
2017 foi “Homens eucarísticos numa sociedade líquida” e o lema: “Participamos de um único
pão para formarmos um só corpo”.

Veja como votaram os senadores na
sessão que salvou Aécio
Os dois senadores mineiros que votaram, Anastasia e Zeze
Perrella, votaram contra o afastamento do senador Aécio Neves
(PSDB-MG).
A favor do afastamento - 26
Acir Gurgacz (PDT-RO)
Álvaro Dias (PODE-PR)
Ana Amélia (PP-RS)
Ângela Portela (PDT-RR)
Antônio C Valadares (PSB-SE)
Fátima Bezerra (PT-RN)
Humberto Costa (PT-PE)
João Capiberibe (PSB-AP)
José Medeiros (PODE-MT)
José Pimentel (PT-CE)
Kátia Abreu (PMDB-TO)
Lasier Martins (PSD-RS)
Lídice da Mata (PSB-BA)
Lindbergh Farias (PSB-GO)
Lúcia Vânia (PSB-GO)
Magno Malta (PR-ES)
Otto Alencar (PSD-BA)
Paulo Paim (PT-RS)
Paulo Rocha (PT-PA)
Randolfe Rodrigues (REDE-AP)
Regina Sousa (PT-PI)
Reguffe (Sem partido-DF)
Roberto Requião (PMDB-PR)
Romário (PODE-RJ)
Ronaldo Caiado (DEM-GO)
Walter Pinheiro (Sem partido-BA)
Contra o afastamento - 44
Airton Sandoval (PMDB-SP)
Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
Benedito de Lira (PP-AL)
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)
Cidinho Santos (PR-MT)
Ciro Nogueira (PP-PI)

Dando continuidade aos trabalhos de recuperação de nascentes,
o SAAE, Escola de Campo, Prefeitura Municipal, Sindicato de
Produtores Rurais, com a iniciativa do SENAR Minas em parceria
com o de Lajinha.
As atividades foram concluídas semana passada, esta nascente
fica em uma propriedade de onde abastece o bairro São Sebastião.
O prefeito João Rosendo tem dado todo apoio para a recuperação
ambiental no município de Lajinha, uma de suas bandeiras é o
turismo e ele sabe que em um ambiente preservado tem tudo para
conquistar os turistas.
Segundo Sirley Hubner Graciano de Freitas, no Córrego do
Bagaço há muitos produtores com consciência ambiental, como o
presidente da Cooperativa de Agricultura Familiar de Lajinha, Agnaldo de Jesus Santos. “O que nos motivou a participar do curso foi
o mesmo espírito que fez surgir a cooperativa: buscar o diferencial.
Somos um grupo que tem despertado essa consciência ambiental
fazendo a nossa parte e lutando para que outros se conscientizem.
Para viver com qualidade no campo é possível a partir do momento em que se busca conhecimento. “A vida no campo ganha
mais efeito a partir do momento em que aprendemos mais. O que
motiva a continuar aqui é saber que podemos viver melhor do que
nossos avós”, destacou.

Padre Mundinho é o novo Superior dos
Missionários Sacramentinos
Os Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, filhos espirituais do Pe. Júlio Maria De Lombaerde, reunidos para o XVI
Capítulo Geral Ordinário Eletivo, sob a assessoria do Dom Vicente
de Paula Ferreira, CSsR, elegeram, o Novo Governo Geral, para a
animação da vida religiosa sacramentina.
A nova gestão será presidida pelo Padre José Raimundo da Costa
“Mundinho”, SDN (Superior Geral) que atualmente é o pároco do
Bom Pastor, em Manhuaçu.

Dalirio Beber (PSDB-SC)
Dário Berger (PMDB-SC)
Davi Alcolumbre (DEM-AP)
Edison Lobão (PMDB-MA)
Eduardo Amorim (PSDB-SE)
Eduardo Braga (PMDB-AM)
Eduardo Lopes (PRB-RJ)
Elmano Férrer (PMDB-PI)
Fernando Coelho (PMDB-PE)
Fernando Collor (PTC-AL)
Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
Hélio José (PROS-DF)
Ivo Cassol (PP-RO)
Jader Barbalho (PMDB-MA)
João Alberto Souza (PMDB-MA)
José Agripino (DEM-RN)
José Maranhão (PMDB-PB)
José Serra (PSDB-SP)
Maria do Carmo Alves (DEM-SE)
Marta Suplicy (PMDB-SP)
Omar Aziz (PSD-BA)
Paulo Bauer (PSDB-SC)
Pedro Chaves (PSCMS)
Raimundo Lira (PMDB-PB)
Renan Calheiros (PMDB-AL)
Roberto Rocha (PSDB-MA)
Romero Jucá (PMDB-RR)
Simone Tebet (PMDB-MS)
Tasso Jereissati (PSDB-CE)
Telmário Mota (PTB-RR)
Valdir Raupp (PMDB-RO)
Vicentinho Alves (PR-TO)
Waldemir Moka (PMDB-MS)
Wellington Fagundes (PR-MT)
Wilder Morais (PP-GO)
Zeze Perrella (PMDB-MG)

Setor de construção teme fim
do Minha Casa, Minha Vida; Banco
admite falta de repasses
Empresários e operários da construção
civil protestaram nessa
quinta-feira (19) contra
a situação do programa
Minha Casa, Minha
Vida.
Temendo pelo futuro do “Minha Casa,
Minha Vida”, cerca de
1.500 empresários e
operários da construção civil promoveram na quinta-feira (19), em
frente à agência da Caixa Econômica Federal da rua Tupinambás,
no centro da capital, uma manifestação reivindicando a liberação
de recursos para o programa habitacional do governo federal. O
ato, realizado também em outros 12 Estados, teve ainda o objetivo de pressionar o Conselho Curador do FGTS que, na próxima
terça-feira, decidirá se autoriza a liberação de R$ 10 bilhões para
o programa em 2018.
Uma das organizadoras do evento, a Associação de Construtores
da Região Metropolitana Belo Horizonte (ACRMBH) alertou, também, para a falta de repasses do governo federal para a continuidade
das obras. Segundo o presidente da entidade, Roberto Barbosa, caso
não haja solução desse problema, o futuro do Minha Casa, Minha
Vida é incerto. “Há cerca de 45 dias que não recebemos os recursos
prometidos. A Caixa até chegou a liberar algo pingado, menos de
10% do prometido, o que é insuficiente para suprir a demanda da
construção civil. Por isso, infelizmente, estamos parados. Todo o
setor está parado. Quem não parou, irá parar nos próximos dias.
Caso continue assim, teremos que demitir centenas de trabalhadores e cancelar contratos de execução, uma vez que não temos um
posicionamento, nem da Caixa Econômica nem do Ministério das
Cidades”, explicou Barbosa.
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"‘Meu trabalho é exaustivo, mas não acho escravo”.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

COM REDUÇÃO DE PENA,
ARGELLO PODE SAIR EM 1 MÊS
Se for confirmada a redução de pena do ex-senador Gim
Argello para 11 anos e oito meses de reclusão, logo o político do Distrito Federal estará em liberdade, graças aos
benefícios da progressão de pena. Como é réu primário,
ele pode pretender a liberdade após concluir um sexto
dessa pena, que corresponde a 1 anos e 11 meses. Ele
está preso desde abril do ano passado, ou seja, há 1 ano
e 10 meses.
MORO FOI IMPLACÁVEL
Argello foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 19 anos pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e
obstrução da Justiça.
MENOS UM CRIME
Dois dos três juízes do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região absolveram Gim Argello do crime de obstrução, reduzindo sua pena.
DIA 7 SERÁ O ‘DIA D’
João Gebran Neto e Leandro Paulsen votaram pela redução, e Vitor Laus, terceiro juiz da turma, pediu vista. A decisão final será no dia 7.
RISCOS PRESENTES
Podem frustrar a expectativa de Argello a súbita condenação em outra ação, ou se os juízes do TRT desistirem de
absolvê-lo da obstrução.
GOVERNO DESISTE DE
PROPAGANDA USANDO A SELEÇÃO
A Presidência da República autorizou a gravação de vídeo
para testar uma ideia de marqueteiro que acabaria descartada: usando a linguagem do futebol, mostrar que o governo Michel Temer tem feito “golaços” na economia. O vídeo
não usaria qualquer personagem do futebol, mas apenas
imagens da Seleção Brasileira. Não ficou bom, por isso a
Secretaria de Comunicação do Planalto mandou arquivar
a ideia.
SEM PERSONAGENS
O filme usava imagens da Seleção. Mas, ao contrário do
que se divulgou, sem menção a qualquer técnico, Tite, Felipão ou Dunga.
NÚMEROS POSITIVOS
O vídeo mostrava torcedores assistindo a um jogo em que
os números positivos da economia eram comemoradas
como gols.
CARAPUÇA
Felipão ameaçou processar o governo se fosse citado na
comparação do Brasil dos 7x1 com o Brasil de Tite. Mas
ele não seria personagem.
OS PIORES POLÍTICOS
O pior político, diz o site Ranking dos Políticos, é o senador Ivo Cassol (PP-RO), em 593º lugar. Lindbergh Farias
(PT-RJ), em 589º, conseguiu mais mal avaliado que Aécio
Neves (564º) e Renan Calheiros (563º).
PSDB BEM NA FITA
O tucano Luiz Carlos Hauly (PR) é o deputado mais bem
avaliado, no Ranking dos Políticos. Daniel Coelho (PE) é
o 4º e João Gualberto (BA) o 6º. No top 10, só o deputado
Carlos Gomes (PRB-RS) não é tucano.
GREVE EM POLÍCIA É ILEGAL
Sindicalistas policiais civis tentaram emplacar outra greve
na sexta, mas não deu certo. Eles sabem que greve em
polícia é ilegal, segundo entendimento reafirmado em março pelo Supremo Tribunal Federal.

EXPECTATIVA
No 1º trimestre de 2017, 48% dos empresários estavam
confiantes que demandariam crédito para fazer investimentos. Agora no 3º trimestre, caiu a expectativa caiu para
37%. Os dados são de pesquisa do SCPC.
E A CRISE?
O Ministério do Planejamento reforçou com R$5,9 bilhões
o orçamento de órgãos como STJ, Justiça Federal e Justiça do Trabalho, Ministério Público da União, além de outros
ministérios, estados e municípios.
SAI DESSA
Internautas tentam mobilizar usuários de redes sociais a
realizar uma manifestação no próximo dia 15 de novembro, Dia da República, pela “intervenção militar”. O abaixo-assinado tem apenas 27 adesões.
COMPARAÇÃO
Após acabar o e-Sedex, os Correios celebram R$1,8 milhão faturados em 2017 com o Correios Log+, que faz entregas do comércio eletrônico a (apenas) 6 estados. Só a
Latam Cargo faturou R$1 bilhão em 2016.
CRIME AVANÇA EM SERGIPE
O presidente da OAB de Sergipe, Henri Clay Andrade, não
tem dúvidas de que a ausência no governo Jackson Barreto de um projeto de segurança pública preventiva fez do
Estado o mais violento do País.

CARTÓRIO DA 167ª ZONA
ELEITORAL / MINAS GERAIS
Rua Amaral Franco, 261 – Centro –
36.900-000 – Manhuaçu – MG
COMUNICADO DE
INTERESSE PÚBLICO
“A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores abrangidos pela 167ª Zona Eleitoral de Manhuaçu que,
nos termos do Ofício Circular 51/2017 da CRE/MG,
por questões operacionais e técnicas, por força da
implementação do rezoneamento em Minas Gerais,
o atendimento ao eleitor será reduzido no período
de 19 a 25 de outubro, não sendo possível realizar
alistamento eleitoral, segunda via de título, transferência, revisão ou outro procedimento que dependa
do sistema de informática do TSE. As demais atividades cartorárias funcionarão normalmente”.
“A Justiça Eleitoral comunica que, com o rezoneamento no estado de Minas Gerais e o remanejamento do município de Luisburgo para a zona de Divino,
os eleitores de Luisburgo serão temporariamente
atendidos pelas duas zonas eleitorais: Manhuaçu e
Divino, até decisão definitiva do Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais “.
Frise-se que este Cartório Eleitoral encontra-se à
disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Dr. Vinícius Dias Paes Ristori
juiz eleitoral 167ª ze

PENSANDO BEM...
...condenado pela terceira vez na Lava Jato, o ex-governador Sérgio Cabral já pode pedir música no Fantástico.
FRACASSA PACOTE DE
‘DESBUROCRATIZAÇÃO’ DE TEMER
Órgãos dos três poderes
ignoram solenemente as
medidas anunciadas em
maio pelo próprio presidente
Michel Temer, de desburocratização da administração
federal. Informações que se
encontram na base de dados de órgãos federais deixariam de ser exigidos dos cidadãos, por exemplo. Cinco
meses depois de anunciadas, as medidas de Temer não
foram implantadas ou não são respeitadas em órgãos federais.
PASSAPORTE COMO EXEMPLO
Michel Temer até citou em maio, como exemplo da simplificação a ser implementada, a redução de exigências para
emissão de passaportes.
PASSAPORTE NÃO É EXEMPLO
A Polícia Federal ainda exige comprovantes de quitação
eleitoral e de alistamento militar, na solicitação de passaporte.
DECLARAÇÃO É FICÇÃO
O decreto 9.094, de julho, prevê que declaração escrita
pelo cidadão substitui comprovante de quitação eleitoral.
Isso também é ignorado.
PROJETO É JUSTIÇA FEDERAL
INCORPORAR A DO TRABALHO
A extinção da Justiça do Trabalho, discutida em caráter
reservado na Câmara dos Deputados, levaria à absorção
de todo o seu pessoal, incluindo magistrados e servidores,
pela Justiça Federal. Haverá casos de carreiras que serão
submetidas a processo de requalificação, para assumir as
novas funções. Ministros do Tribunal Superior do Trabalho
(TST) assumiram cadeiras no Superior Tribunal de Justiça
(STJ).

CANCELAMENTO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PUBLICADO
EM 17/10/2017
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DO LESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDICAF – AV.
DR. RUBENS BOECHAT DE OLIVEIRA, Nº 310, BAIRRO
CENTRO, CEP 36.980.000 – CNPJ MF.: 25.395.435/000103 – NIRE Nº 31.4.0000319-3 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PUBLICADO EM 17/10/2017.
Fica cancelado o Edital de convocação da Assembleia
Geral Extraordinária, publicado no Jornal das Montanhas,
edição 393, página 10, o qual previa a realização da respectiva Assembleia no dia 31 de outubro de 2017.
Na oportunidade, informamos que a data, local e horário de realização da Assembleia Geral Extraordinária
do SICOOB CREDICAF será objeto de novo Edital de
convocação a ser publicado.
Lajinha (MG), 24 de outubro de 2017. João Batista Bartoli De Noronha – Presidente do Conselho de Administração
da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DO LESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDICAF.
COMARCA DE MANHUMIRIM/MG - 1 ª Vara - Justiça
Gratuita - Edital de Citação - Prazo de 20 dias. O Dr. RICKY BERT BIGLIONNE GUIMARÃES, MM. Juiz de Direito
desta Vara, na forma da lei, etc... FAZ SABER, aos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por este Juízo e Secretaria tramita uma Ação Busca e
Apreensão com antecipação de tutela, processo nº 0395
15 002303-8, proposta por ITAÚ UNIBANCO S/A em face
de JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, CNPJ 08.253.109/ 000142, com endereço atual em local incerto e não sabido, e por
meio deste CITA o requerido para todos os termos da ação
supramencionada, podendo contestá-la, em 15 (quinze)
dias. Não sendo contestada a ação dentro do prazo legal,
se presumirão aceitos como verdadeiros os articulados
pela parte autora, nos termos do NCPC. Fica o requerido
intimado ainda de que poderá, ainda, sem prejuízo de
eventual resposta, caso entenda ter havido pagamento a
maior e deseja restituição, pagar a integralidade da dívida
pendente, no prazo de 05 dias da execução da liminar,
segundo os valores apresentados pelo autor na petição
inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre
de ônus. Manhumirim, 19 de maio de 2017. Eu, Thiago
Sathler Carreiro, Oficial de Apoio Judicial D, o digitei. O
Juiz de Direito.
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Câmara de Manhuaçu aprova 5 projetos de
lei, indicações, requerimentos e moções

E

m reunião ordinária, na
noite de quinta-feira,
19/10, presidida por Jorge
Augusto Pereira “Jorge do Ibéria”, os vereadores de Manhuaçu
aprovaram cinco projetos de
lei, indicações, requerimentos
e moções.
APROVADOS
Aprovado o projeto de lei
complementar que altera dispositivos da Lei Complementar
nº 001, de 25 de julho de 2017.
Aprovado projeto de lei de
autoria do Poder Executivo
que altera o parágrafo único do
artigo 2º da Lei nº 3.682 de 27
de março de 2017. Este projeto
prorroga para 31/12/2018 o
prazo para contratação temporária por excepcional interesse
público de até 20 Auxiliares
Braçais e até quatro fiscais
para atuarem no SAMAL, pois
a lei anterior previa o prazo até
31/12/2017.
Aprovado projeto de lei de
autoria do Poder Executivo que
altera anexo I da Lei nº 3.649
de 16 de dezembro de 2016. O
projeto concede aluguel social
para mais duas famílias que são
assistidas e acompanhadas pela
Ação Social e que vivem em
extrema dificuldade.
Também foi aprovado projeto de lei de autoria do Poder
Executivo que autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito especial. O projeto autoriza abrir

crédito especial ao orçamento,
por anulação parcial, no valor
de R$ 500.000,00, cujo valor
será destinado à construção de
obras de ampliação do Hospital
César Leite, pois os recursos no
total de R$ 5.200.000,00 já se
encontram em conta bancária,
todavia não há na Lei de Orçamento atual, de 2017, uma
dotação orçamentária específica
para tanto.
Ainda foi aprovado projeto
de lei de autoria do Poder Executivo que abre vaga junto à
Lei nº 2.418, de 30 de janeiro
de 2004, adequando o número
de vagas do cargo de cuidador
social. O projeto abre uma vaga
de Cuidador Social no Plano de
Cargos e Salários do Município,
devido ao fato da necessidade
do município dar posse a um
cidadão que prestou concurso Nº
001/2014 e ganhou o direito na
Justiça e assim cumpre a ordem
judicial.

MOÇÕES
Giovanni Mageste Hott
Moção de Congratulações
A todos os Professores do Município de Manhuaçu, das redes
federal, estadual e municipal,
bem como aos da rede privada de
ensino, pelo transcurso do “Dia
do Professor”.
Moção de Reconhecimento
Em homenagem à Professora
Heley de Abreu Silva Batista, da
cidade de Janaúba, por seu ato
heróico em favor das crianças ao
seu cuidado.
João Gonçalves Linhares Júnior
Moção de Pesar
Pelo falecimento da Sra.
Mercedes Alonso Campos, em
09/10/2017.

José Geraldo Damasceno
Requer o envio de ofício ao
Executivo Municipal e ao Deputado Estadual João Magalhães,
solicitando providências para retirada da torre da operadora Oi,
localizada no terreno do Conselho Comunitário do Distrito
de Ponte do Silva, ao lado do
terreno onde vai ser construída a
quadra poliesportiva do distrito
de Ponte do Silva.

Rodrigo Júlio dos Santos
Moção de Congratulações
A todos os médicos e médicas
do município de Manhuaçu pela
passagem do seu dia 18.10.2017.
Ser médico é desenvolver a “arte
de curar”, por isso merecem um
dia especial, que é comemorado
em 18 de outubro. A data foi escolhida por ser o dia consagrado
a São Lucas que é o “amado
médico”, segundo o apóstolo
Paulo. Ele teria estudado medicina, além de ser pintor, músico
e historiador
Moção de Reconhecimento
Aos Juízes Dr. Vinicius Dias
Paes Ristori, Dr. Walter José

da Banca) participaram do
evento, ocorrido no anfiteatro
da Câmara. O Vice-presidente da Ascon (Associação dos
Contabilistas do Leste Mineiro), Pedro Pena, também
esteve presente.
Destinado aos profissionais
de contabilidade, o encontro
tratou da Lei Complementar
n 002, de 25 de Setembro

de 2017, que 'dispõe sobre o
Código Tributário Municipal',
que integra o Sistema Tributário Municipal. A palestra foi
ministrada pelo Secretário M.
de Fazenda, Claudinei Lopes
que, na oportunidade, disponibilizou esclarecimentos e
orientações aos participantes
a respeito dos assuntos em
pauta.

REQUERIMENTO

da Silva e Dr. Mauricio Pinto
Ferreira pelo trabalho e gestão
nesse período frente ao Fórum
Desembargador Alonso Starling
que antecedeu a inauguração
desta tão grande e importante
obra no município de Manhuaçu.
Moção de Reconhecimento
Ao Engenheiro Agrimensor
Joubert Bairral Vasconcelos pela
doação de seu conhecimento
técnico e trabalho em prol desta
grandiosa obra que foi o novo
prédio do Fórum Desembargador
Alonso Starling no município de
Manhuaçu.
Legislativo Municipal
Moção de Pesar
Pelo falecimento do Sr. João
Pêsso da Silveira, Ex-Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu, em
19/10/2017.
José Ferreira da Silva
Moção de Pesar
Pelo Falecimento do jovem
Sandro de Souza Magalhães em
10.10.17

çu, a fim de evitar as constantes
inundações provenientes de
enxurradas em dias de chuva
forte da BR-262, colocando em
risco à segurança de pedestres
e motoristas, além de causar
diversos transtornos e prejuízos
aos moradores e comerciantes
próximos.
Solicita a construção de galeria
no Córrego Bom Jardim, ao lado
do restaurante, entre a passarela
que liga Bairro Bom Jardim e
Vila Deolinda.
Rogério Filgueiras Gomes,
João Gonçalves Linhares Júnior
e Jorge Augusto Pereira
Reivindicam o entendimento
entre a Prefeitura de Manhuaçu e
o SAAE para viabilização de estudos destinados a oferecer mais
opções de captação de água para
abastecimento do Município.

José Geraldo Damasceno
Indica a construção de rede
coletora de água da chuva, calha
ou canaleta com proteção de
grade, na esquina entre o Trevo
do Cafeicultor e a Rua Antônio
Wellerson, interligando com a
rede pluvial já existente local que
é conduzida até o Rio Manhua-

Rodrigo Júlio dos Santos
Reivindica à Prefeitura de
Manhuaçu, através da Secretaria
de Saúde, que firme convênio
com IES para que tenha curso de
Medicina Veterinária para ajudar
realização do controle de natalidade de cães e gatos que só vem
crescendo em nosso município
e necessita urgentemente deste
controle.
Indica à Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de
Obras, que faça a Rede Pluvial
com coletores na Rua Dorcelina
Zanirath no Bairro Nossa Senhora Aparecida, haja vista o sofri-

O Sistema Tributário Municipal compreende o IPTU
(Imposto Predial e Territorial
Urbano), ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), ITBI (Imposto sobre
Transição de Bens Imóveis),
contribuição para custeio de
serviço de iluminação pública
e demais taxas municipais,
além de isenções.

Tanto o primeiro encontro
quanto esta segunda edição
foram bem avaliados pela
Administração Municipal.
'Houve esclarecimentos importantes sobre itens diversos da legislação, em uma
positiva aproximação com
a classe contábil. Estes profissionais é que lidam, no
dia-a-dia, com as questões

INDICAÇÕES

mento dos moradores há anos
convivendo com este problema.
Solicita à Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria
de Obras, que faça a correção
do nível da Rua Alcino Salazar
onde se inicia o calçamento com
bloquetes até seu final, pois o
desnível tem dificultado a vida
dos moradores que necessitam
desta via.
João Gonçalves Linhares Júnior
Indica a instalação de luminárias equipadas na Avenida Nações Unidas, Bairro Bom Jardim.
Solicita a modificação de
rede com intercalação de poste
e extensão de poste equipado e
instalação de luminárias equipadas na Rua Anália Maria Dias,
Bairro Bom Jardim.
Reivindica a modificação de
rede para extensão de poste equipado e instalação de luminária
equipada na Viela 21 de Abril,
Bairro Bom Jardim.
Berenice Maria Ferreira de
Souza
Indica a colocação de academia ao ar livre na Vila Cachoeirinha.
José Ferreira da Silva
Solicita a troca das traves do
gol do campo de futebol da Vila
Formosa.
Solicita a reforma do ponto de
ônibus localizado na entrada da
Vila Cachoeirinha.

Prefeitura realiza 2º Encontro sobre Finanças Municipais para contadores

A

s inovações do Código Tributário Municipal foram apresentadas no 2º Encontro de Finanças Municipais, realizado
pela Secretaria de Fazenda
da Prefeitura de Manhuaçu,
na manhã desta quarta-feira,
18. Prefeita Cici Magalhães
e o Vice-prefeito Renato
Cezar Von Randow (Renato

relacionadas a impostos e
taxas nos empreendimentos
comerciais. É compromisso
da nossa Administração ouvir a sociedade, para juntos
consolidarmos conquistas em
todas as áreas', mencionou
Prefeita Cici Magalhães.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)
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Câmara de Lajinha espera resposta do prefeito
Por Devair G. Oliveira

A

situação fiscal da
Prefeitura de Lajinha é crítica, é um
dos maiores devedores do
estado, considerando seu
orçamento a dívida é monstruosa. Para o advogado da
prefeitura Dr. José Manoel,
a dívida é impagável, mas
para a justiça não há conta
impagável. A justiça havia
decretado que a prefeitura
teria até dia 31 de outubro
para quitar uma parcela de
quase 4 milhões, a justiça
aceitou o argumento dos
advogados de Lajinha e o
prazo foi estendido até final
de dezembro de 2017. O
total da dívida de Lajinha é
de quase 14 milhões de reais
e a data limite para quitar é
até 2020. O grande dilema
é que a prefeitura não tem
dinheiro, ficando sujeita a
ter sua receita sequestrada
pela justiça para pagar os
precatórios.
Segundo comentários dos
vereadores, eles estão debatendo sobre o problema
desde o início do ano, a bem
da verdade eles dizem que
as autoridades do executivo tinham conhecimento,
mesmo antes de tomarem
posse e não economizaram.
O prefeito contratou além da
necessidade do município.
Com o agravamento da dívida o prefeito demitiu muitos
funcionários, só que mais
uma vez, a dose foi excessiva e alguns setores ficaram
prejudicados, e novamente
o prefeito voltou a chamar
alguns funcionários, mas segundo alguns vereadores há
um desequilíbrio que precisa
ser revisto, priorizar os bons
funcionários, observando os
setores essenciais. Todos os
vereadores demonstraram
boa vontade em votar uma
lei autorizando o executivo
a leiloar bens e imóveis
municipais para ajudar no
pagamento da dívida.
Com o desemprego a
pressão na administração
de Lajinha é enorme, como
acontece nas administrações
dos municípios pequenos,
por ser a prefeitura a maior
empregadora, e isso foi ao
longo dos anos cultivado,
por muitas prefeituras não
realizando concursos públicos, pensando na margem
maior de contratar seus correligionários. Só que com
o passar dos anos as leis
foram mudando procurando se adaptar e corrigindo
falhas anteriores, mas alguns
prefeitos fizeram concursos

públicos e os funcionários
efetivados. Lajinha ao longo
dos anos foi administrada
por dois grupos políticos o
Sapo e o Jacaré, a cada eleição o prefeito tinha menos
vagas para contratar.
Foi neste contexto
que no dia 01 de janeiro de
1997, toma posse o prefeito
Hilmar Sathler Cesar, e
os governos passados já
haviam efetivados vários
funcionários por concurso
público e diante da situação
o prefeito demitiu muitos
funcionários efetivos, inclusive alguns efetivados
no governo passado, que já
haviam cumprido o Estágio
Probatório que era de dois
anos.
Não sabemos qual foi o
motivo do prefeito para demitir funcionários efetivos
concursados que tomaram
posse nos anos anteriores,
para substituir por contratados. Os funcionários se uniram e entraram na justiça e
ganharam a causa. Hoje está
mais moralizado o sistema
de precatórios, mas antes as
prefeituras iam empurrando
e fazendo acordos que prejudicavam bastante os funcionários, hoje a lei mudou e as
prefeituras não podem mais
prorrogar por muito tempo.
Havia uma cultura dos executivos municipais do país
de não pagarem precatórios,
mas com a mudança da lei
os prazos foram diminuídos
e até 2020 todas as prefeituras e governos estaduais
deverão quitar todas as suas
dividas.
O atual prefeito João
Rosendo recebeu
toda a herança

Dizem que a justiça tarda, mas não falta, e depois
de mais de 20 anos, onde
muitos funcionários sofreram, alguns funcionários,
inclusive professores demitidos tiveram que ir para a
lavoura para sustentar suas
famílias, muitos mudaram
do município, mas a justiça
está sendo feita. O fato é
real, mesmo não acreditando a crise está instalada e
se não houver um grande
esforço dos vereadores e
do executivo, o município
pode parar. Ou prefeito toma
a iniciativa para cumprir a
decisão judicial, ou outras
alternativas poderão ser
tomada pela justiça.
O total de quase 14 milhões de reais que a prefeitura deve terão que ser paga
até 2020, e já neste ano será

Vereador Almerindo Florindo

obrigada a pagar uma parcela de quase 4 milhões, caso
não pague a justiça ordenará
o sequestro das receitas do
município.

Vereador Ronaldo Mustarda

Vereador Camilo

descontentamento em seus
discursos, pelo fato do prefeito não ter dado ainda
uma resposta, nada foi comentado com nenhum dos
legisladores municipais para
solucionar o problema que é
gravíssimo.

Após o trânsito em julgado de uma determinada
ação, na fase de execução,
o titular do direito, por meio

de seu advogado, requisita ao Juízo do processo a
confecção de um ofício,
denominado de ofício requisitório. Por sua vez, o
juiz da execução encaminha o ofício requisitório
ao Presidente do Tribunal
de Justiça, que autoriza a
expedição do precatório.
Tal documento, desde que
devidamente protocolado,
é a garantia de que a decisão judicial será cumprida
pelo ente público devedor

políticos não são todos iguais.
Segundo o fundador Congresso
em Foco, o jornalista Sylvio
Costa, o prêmio procura ressaltar
a necessidade de valorizar os
bons exemplos para melhorar
a qualidade de um Parlamento
tão pródigo em produzir vexames. “Precisamos reagir contra a
desqualificação da política e dos
políticos. Porque pior mesmo
é o ceticismo que nos oprime e
nos imobiliza, nos impedindo de
perceber a diferença entre pessoas
dedicadas e competentes e bandidos que andam com o broche de
parlamentar na lapela”, afirma.
Na escolha dos premiados, os
jurados se basearam em critérios
como assiduidade em sessões
deliberativas, participação nos
debates do Parlamento, desempenho de propostas legislativas,
capacidade de articulação política

e compromissos no combate à
corrupção, no desperdício de
recursos públicos, na defesa da
democracia e do desenvolvimento sustentável. “Ser escolhido
um dos melhores deputados
pelo Congresso em Foco é uma
alegria, uma honra e um aviso.
Uma alegria, porque o trabalho
do deputado, quando bem feito,
melhora a vida de muita gente,
mas dificilmente vira notícia.
Uma honra, porque foi uma
escolha de jurados que prestam
seu melhor serviço não quando
fazem elogios, mas quando não
poupam críticas ao que está errado. E um aviso, porque junto
com todo prêmio devia vir um
recado: agora a gente espera ainda
mais de você. Por isso, agradeço
e digo aos mineiros que podem
contar comigo”, diz o deputado
Rodrigo Pacheco.

Vereador Celsino

A Câmara de
vereadores está
solidária ao
executivo
A Presidente da Câmara
de Lajinha convocou uma
audiência pública para discutir o que poderia ser feito
para ajudar o executivo a
cumprir a determinação
da justiça. “Conversei com
todos os vereadores e resolvemos fazer esta audiência
para discutirmos as propostas para resolver o impasse,
já que a dívida é real e tem
que ser paga. Todos os vereadores concordaram em
votar uma lei autorizando
a prefeitura a realizar leilão de bens e imóveis para
cumprir o que determina a
justiça, mas até agora não
foi dada uma resposta para
nós ”. Comenta a presidente
Neura.
Na última reunião da
câmara do dia 18/10 os
vereadores demonstraram

Os precatórios

Mesa Diretora

e é processado na Diretoria
de Execução de Precatórios (Depre) do TJSP. As
requisições recebidas no
tribunal até 1º de julho de
um determinado ano, são
convertidas em precatórios
e incluídas na proposta orçamentária do ano seguinte.
Já as requisições recebidas
no tribunal após 1º de julho, são convertidas em
precatórios e incluídas na
proposta orçamentária do
ano subsequente.

Rodrigo Pacheco entre os dez
melhores deputados do país
E
m seu primeiro mandato,
o deputado federal Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), presidente da Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ)
da Câmara dos Deputados, foi
eleito um dos 10 melhores deputados do país. O mineiro recebeu
o "Prêmio Congresso em Foco”,
que contempla os políticos mais
éticos, responsáveis e atuantes.
Só concorrem ao prêmio políticos
que não respondem a inquéritos
ou ações criminais na Justiça. A
escolha foi feita por um júri especializado, formado por jornalistas
e analistas políticos. A premiação
foi realizada, na última quinta-feira (19), no Unique Palace,
em Brasília.
A premiação, que está em sua
décima edição, foi criada para
homenagear os melhores congressistas do país e destacar que
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POLÍCIA
POLÍCIA
Sobrinho do prefeito de
Mulher é morta pelo namorado em
Simonésia morre em ataque
Divino; autor se enforcou após o crime
a escola de Goiânia

N

a manhã de quinta-feira
(19), a Polícia Militar
registrou um homicídio
seguido de suicídio. Os casos
aconteceram em Divino e Fervedouro, respectivamente.
As primeiras informações
dão conta de que Gilmar Alves
de Souza foi encontrado enforcado na casa de seus pais, São

Pedro do Glória, zona rural de
Fervedouro.
Antes de se matar, na quarta-feira (18), ele esteve na casa de
sua namorada Alessandra Alves
Barbosa, em Bom Jesus, zona
rural de Divino.
Desde então, ela estava desaparecida. O corpo de Alessandra
só foi encontrado no início da

Dois homens são presos
em São João do Manhuaçu

D

ois homens foram flagrados pela Polícia Militar de
São João do Manhuaçu, na
noite de quarta-feira, 18/10. No
local, foi apreendido um revólver,
duas toucas ninja e oito munições
intactas, além de um celular.
Os policiais faziam patrulhamento preventivo e notaram os
dois homens, de 23 e 31 anos,
numa lavoura, local escuro, por
volta de 21:30, próximo ao posto
de combustíveis Astro.
Ao notarem a presença da
viatura, os dois homens fingiram
estar urinando. Um deles jogou
algo na lavoura.
Na abordagem, os policiais
questionaram o motivo de estarem
ali. Alegaram que estavam esperando um Gol de um cidadão do

Bairro Monte Sinai.
O que chamou a atenção dos
policiais foi que um deles tinha
duas munições no bolso e touca
ninja. O outro estava com dois
pares de roupas. Ele vestia duas
calças e duas camisas.
Durante a varredura na lavoura,
foi encontrado o revólver carregado com munições. O celular, segundo a PM, continha mensagens
sobre crimes na região e contatos
de elementos com passagens
policiais.
O veículo Gol ao qual os autores disseram que esperavam não
apareceu. Os dois homens foram
encaminhados para a Delegacia
de Polícia Civil com o material
apreendido.
Carlos Henrique Cruz

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

O

tarde desta quinta-feira, após a
notícia do suicídio de seu namorado. Ela teria sido morta com
algum objeto cortante.
O relacionamento entre Gilmar e Alessandra teria aproximadamente uma semana. A
motivação para o crime ainda é
desconhecida.
A Polícia Militar está realizando levantamentos para apurar o fato, bem como a Perícia
Técnica está no local realizando
os trabalhos de praxe.

Tentativa de homicídio
em Manhumirim

A

Polícia Militar registrou
uma tentativa de homicídio no córrego do Ouro,
na zona rural de Manhumirim,
por volta de 15 horas de quarta-feira, 18/10. De acordo com a
ocorrência, a PM foi acionada
porque vários indivíduos estariam
efetuando disparos de arma de
fogo contra um cidadão e que o
fato seria um acerto de contas
entre autor, de 47 anos, e vítima,
de 50 anos, devido a desentendimento ocorrido dias atrás. Eles
são vizinhos na zona rural.
Agora, segundo o registro, o
autor teria chamado cinco indi-

víduos armados com revólveres
e garruchas e apontando quem
era a vítima.
Um dos indivíduos, de 18 anos,
que é de Manhuaçu, se aproximou
da vítima e ainda disse: “Então
foi você que bateu no meu tio”.
A vítima saiu correndo em meio
a uma lavoura. Ele ouviu diversos
disparos na direção em que fugiu,
mas não foi atingido. A equipe da
Polícia Militar de Manhumirim
conseguiu localizar o autor que
figura como mandante do crime.
Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.
Carlos Henrique Cruz

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

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

adolescente João Pedro Calembo, 14 anos,
morto em um ataque ao
Colégio Goyases em Goiânia,
no dia 20/10, é sobrinho do
prefeito de Simonésia, Laerte
Augusto. O prefeito Laerte Augusto ao saber da informação
cancelou sua agenda oficial.
Nas redes sociais, familiares
de Simonésia também manifestaram pesar com a tragédia
registrada em Goiás.
Durante o velório, o publicitário Luciano Marcatti Calembo, pai de João, pediu que todos
os pais "cuidem de seus filhos".
disse que perdoa, e espera que
a sociedade também perdoe o
adolescente que tirou a vida do
filho dele e do colega de sala,
João Vitor Gomes.
"Meu filho era uma criança
muito doce, muito especial.
Nossa família é cristã e ele
sempre foi educado e pautado no respeito ao próximo.
Os preceitos familiares estão
perdidos na nossa sociedade,
a gente tem que reforçar esses
valores, e meu filho tinha tudo
muito claro. Tudo isso poderia
ser evitado".
Os corpos dos dois adolescentes mortos no ataque a
tiros no Colégio Goyazes, em
Goiânia, foram enterrados na
manhã de sábado (21/10) em
cemitérios da cidade. Os corpos
foram liberados pelo Instituto
Médico Legal (IML) na noite
da sexta-feira (20) e foram
velados desde a madrugada.
Um dos sepultamentos ocorreu às 10h no cemitério Parque
Memorial, e o outro às 11, no
Cemitério Jardim das Palmeiras.
Os dois adolescentes foram
mortos a tiros por um colega de
classe que abriu fogo em sala
de aula. Mais quatro adolescentes ficaram feridos e estão
internados, um deles em estado
gravíssimo. De acordo com as
investigações, o adolescente
autor do ataque, de 13 anos,
agiu motivado por bullying e
disse ter se inspirado nos casos
de Columbine, nos Estados
Unidos, e Realengo, no Rio
de Janeiro, em que atiradores
também abriram fogo dentro
de escolas.
Na noite dessa sexta, pais de
alunos, ex-alunos e vizinhos
participaram de uma vigília
em frente ao Colégio Goyazes, considerado tradicional
na capital goiana e referência
na capital.
Bom aluno e escola tradicional: A escola particular
funciona há cerca de 25 anos
no mesmo bairro, com turmas
do maternal ao 9ª ano do ensino fundamental. De acordo
com estudantes que estavam
no local e não quiseram se
identificar, vários dos alunos
da turma vítima do ataque estão na escola desde a primeira
infância.
Os dois filhos de Sandra Oliveira Santos foram alunos do
colégio, um deles por dez anos.
“Nós estamos dando força para

a Tia Rose, para ela entender
que estamos do lado dela”,
disse a mãe dos ex-alunos. Tia
Rose é o apelido da diretora do
colégio.
Por conhecer os professores
e a direção, Sandra acredita
não ter havido negligência no
caso de bullying relatado pelo
adolescente. “A escola tem
um sistema bem atualizado
em pedagogia, os professores
são preparados, a Tia Rose faz
questão de trazer projetos inovadores, eu sou coparticipante
desses projetos de educação, sei
que não deixou de haver projeto
de discussão de bullying”.
De acordo com o delegado do caso, Luiz Gonzaga,
em conversas preliminares
na tarde de sexta-feira, pais e
professores relataram que o
estudante autor dos disparos é
bom aluno. “Conversei com o
pai, com membros da escola, a
coordenadora e professores, era
um ótimo aluno, com ótimas
notas, nada que denotasse uma
prática de um crime tão grave”,
afirmou. A relação com os pais,
segundo o depoimento do estudante, também era boa.
“Este é um caso pontual,
temos de entender como um
caso pontual, o adolescente
agiu com certeza em desequilíbrio emocional, talvez, como
ele diz, inspirado em outras
tragédias e, claro, segundo
ele, motivado por um bullying
de um colega específico. Ele
resolveu matar esse colega”,
relatou o delegado responsável
por ouvir o adolescente, que
foi atendido na presença de seu
advogado. O pai dele também
estava presente na oitiva e ambos confirmaram, sem detalhes,
que o estudante já passou por
tratamento psicológico.
O jovem também afirmou no
depoimento que não procurou
professores ou a coordenadora
da escola para relatar a situação de bullying que sofria. Os
professores confirmaram ao
delegado que não receberam
queixas deste tipo por parte do
adolescente.
Todos os envolvidos devem
ouvidos novamente pela polícia, inclusive o adolescente,
que foi apreendido em flagrante
delito, de acordo com o delegado do caso. O resultado da
investigação será remetido para
o Ministério Público.
Com informações de Samanta do Carmo – Repórter
do Radiojornalismo Agência
Brasil
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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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Advogado - consulta

Grupo Montesanto Tavares estará de portas abertas
para cafeicultores na Semana Internacional do Café

O

Grupo Montesanto Tavares, um dos
mais importantes
do setor cafeeiro do país,
é presença confirmada na
Semana Internacional do
Café, evento que acontecerá entre os dias 25 e 27 de
outubro, no Expominas, em
Belo Horizonte (MG). O
estande de 96 metros quadrados foi pensado para receber o público interessado
em conhecer as empresas
do grupo, especialmente as
tradings Atlantica Coffee,
Cafebras e Ally Coffee.
De portas abertas
Os cafeicultores terão
um espaço reservado no
estande do Grupo Monte-

Um açougueiro entra no escritório de um advogado e pergunta: - ‘Se um cachorro solto na rua
entra num açougue e rouba um pedaço de carne, o
dono da loja tem direito a reclamar o pagamento
do dono do cachorro?’ - ‘Sim, é claro’ -- responde
o advogado. ‘ Então você me deve 8 reais. Seu
cachorro estava solto e roubou um filé da minha
loja’ Sem reclamar, o advogado preenche um
cheque no valor de 8 reais e entrega ao açougueiro. Alguns dias depois, o açougueiro recebe
uma carta do advogado, cobrando 200 reais pela
consulta.

Três perguntas
Um homem entra num escritório de advocacia
e pergunta sobre os honorários para consultoria.
- Cinqüenta dólares por três perguntas - responde o advogado. - Mas não é um pouco caro? pergunta o homem. - Realmente é - responde o
advogado. Qual é sua segunda pergunta?

Em Cuba
O ditador Fidel Castro está fazendo um dos
seus famosos discursos na Praça da Revolução:
- E a partir de agora temos de fazer mais sacrifícios!
Ouve-se uma voz na multidão:
- Trabalharemos o dobro!
O ditador barbudo continua:
- E temos de entender que haverá menos alimentos!
A mesma voz: - Trabalharemos o triplo!
Fidel prossegue:
- E as dificuldades vão aumentar!
- Trabalharemos o quádruplo!
Fidel vira-se para o chefe da segurança e pergunta:
- Quem é esse idiota que vai trabalhar tanto?
- O coveiro, meu comandante.

sete erros

SABEDORIA
O dinheiro faz homens ricos, o conhecimento
faz homens sábios e a humildade faz grandes
homens.
-----------------------------------------Seja humilde para admitir seus erros, inteligente
para aprender com eles e maduro para corrigi-los.
-----------------------------------------Corra o risco. Se der certo, felicidade. Se não,
sabedoria.
----------------------------------------A dor faz você mais forte, o medo faz você mais
corajoso e a paciência faz você mais sábio.
-----------------------------------------A gente vive esperando que as coisas mudem,
que as pessoas mudem. Até que um dia a gente
muda e vê que nada mais precisa mudar.

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
As curiosidades que você não conhecia sobre a Torre Eiffel
Mudança de cor: As fotografias em
preto e branco feitas durante sua construção não nos permitem ver da melhor
maneira a cor real da Torre Eiffel. No
início, este edifício popular tinha uma
cor cobriza, mas uma década depois foi
pintado de amarelo, pois os arquitetos do
monumento não ficaram convencidos.
Finalmente, e para o bem de todos, a estrutura tornou-se escurecida até atingir a
tonalidade atual depois de várias mãos
de pintura.
Duração limitada: Sabe-se que o conhecido engenheiro civil francês Alexandre Gustave Eiffel construiu esta magnífica torre para comemorar os 100 anos
da Bastilha. O que você provavelmente
não sabe é que foi feito para durar um
máximo de 20 anos. Felizmente, e por
sua popularidade, a Torre Eiffel sofreu

programas de manutenção contínua ao
longo dos anos para tentar manter esse
monumento histórico.
O quarto mais exclusivo: Além dos
restaurantes, cafés e lounges que integram este edifício hoje, ainda existe
uma sala exclusiva que o próprio Eiffel
manteve para si mesmo. Um alojamento
localizado no topo da torre que pode ser
visitado por turistas através de diferentes
rotas guiadas.
Uma viagem ao Canadá: Era 1960 e
o presidente francês Charles De Gaulle
queria tratar o monumento precioso
como objeto mais do que uma exposição.
Por essa razão, a empresa administradora
da Torre Eiffel tentou realizar uma mudança para o Canadá por uma exposição
temporária. Uma jornada que nunca
aconteceu, já que os empresários suspeitavam que, se tomassem a torre da
França, nunca retornassem.

santo Tavares. “Estamos
prontos para receber este
público, fundamental para
o agronegócio brasileiro.
Queremos que os produtores se sintam em casa”,
destaca Rodrigo Montesanto, diretor de Originação de Café da Atlantica
Coffee e sócio fundador
do Grupo Montesanto Tavares. O produtor que
passar pelo local poderá
deixar uma amostra de 300
gramas para ser analisada,
durante os dias do evento. O time de Originação
entrará em contato com
o produtor para informar
uma proposta de compra
e estreitar ainda mais o
relacionamento com quem
visitou o espaço.
Outra ação foi pensada
exclusivamente para os
agricultores. “Vamos possibilitar ao cafeicultor viver
uma experiência única com
o seu próprio café. Sabemos
que essas pessoas vendem
o grão cru e, muitas vezes,
não têm ideia de como o
seu produto é tratado. O
café que atravessa as montanhas de Minas Gerais
é distribuído a dezena de
países e atinge o status de
bebida nobre. Queremos
trazer esse valor emocional
para os produtores, pois
sabemos que plantar café
não é uma atividade puramente comercial, mas uma
história de vida, que passa
de geração para geração”,
explica. “Convido cada
cafeicultor a trazer 1kg de
seu café para ser torrado,
moído e embalado por nossos especialistas. Assim, o
produtor poderá levar para
casa o fruto de seu trabalho
e compartilhar essa riqueza
com quem ama”.
Para clientes e visitantes
O estande do Grupo
Montesanto Tavares vai
contar, também, com uma
exposição dos grãos comercializados pela Atlantica Coffee. “Haverá uma
mesa com amostra dos
principais padrões. Assim,
quem passar pelo local
poderá entender melhor as
características dos nossos
grãos: aspecto, peneira e
atributo”, afirma Rodrigo
Montesanto.
Além disso, os visitantes
poderão apreciar bebidas
preparadas em uma cafeteria exclusiva, comandada
pelo barista Ruimar Oliveira, do tradicional Café
Kahlúa. Todas as opções
são de café sombreado por
Mogno Africano, produzido por uma das fazendas premiadas do Grupo,
a Primavera. Enquanto
degusta o café, os visitantes poderão conferir o
relançamento da Revista

Comunicafé, agora bilíngue, trazendo conteúdos
exclusivos sobre todas as
empresas do Grupo.
Sobre o Grupo Montesanto Tavares
O Grupo Montesanto Tavares é uma holding com
experiência em todas as
etapas da cadeia cafeeira,
atuando desde a originação dos cafés até a venda
dos blends no exterior.
Além dos cafés produzidos em fazendas próprias,
a empresa compra grãos
de pequenos produtores,
fortalecendo a agricultura
familiar e valorizando os
cafeicultores do país. Após
a originação, o Grupo
conta com maquinário e
expertise para armazenar e
beneficiar os grãos. Tudo
isso, realizado por empresas próprias e parceiras.
Sobre a Semana Internacional do Café
A Semana Internacional
do Café é uma iniciativa
do Sistema FAEMG, Café
Editora, Sebrae, Governo
de Minas, por meio da
Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
do Estado de Minas Gerais
(Seapa) e Codemig. Reunirá, de 25 a 27 de outubro
de 2017, no Expominas,
em Belo Horizonte, toda
a cadeia produtiva do setor cafeeiro nacional e
internacional, em prol do
crescimento social e economicamente sustentável
do produto brasileiro. O
encontro envolve cafeicultores, torrefadores, classificadores, exportadores,
compradores, fornecedores, empresários, baristas,
proprietários de cafeterias
e apreciadores. Durante
os três dias são realizados
mais de 25 eventos simultâneos focados nas áreas
de Mercado & Consumo,
Conhecimento & Inovação
e Negócios & Empreendedorismo.
Informações multimídia:
Site do Grupo Montesanto Tavares: http://montesantotavares.com.br/
Canal no Youtube: https://www.youtube.com/
channel/UCaP9hFkPJtLMctmoYfl_OZg
Facebook do Grupo
Montesanto Tavares: https://www.facebook.com/
grupomontesantotavares/
Facebook da Atlantica
Coffee: https://www.facebook.com/atlanticacoffee/
Instagram da Atlantica
Coffee: instagram.com/
atlanticacoffee
Evento: Expominas
(Avenida Amazonas, 6.030
- Gameleira 30510-000 /
Belo Horizonte – MG)
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Ana Maria Braga descobre câncer de pele
e passa por cirurgia, diz colunista
Quase dois anos após descobrir
um tumor no pulmão, Ana Maria
Braga foi diagnosticada com câncer de pele. Segundo o colunista
Leo Dias, do jornal "O Dia", a
apresentadora ficou afastada do
"Mais Você" na última semana
para realizar uma operação no
rosto em um hospital de São Paulo. Após a cirurgia, a âncora está descansando em sua casa em
Sorocaba. Este é o quarto câncer de Ana Maria e o segundo de
pele. A apresentadora descobriu a mesma doença em 1991. Em
2001, ela fez radioterapia para tratar de um câncer no canal anal.
Globo não confirma câncer da apresentadora: 'Descansando na fazenda': Procurada pelo colunista, a TV Globo não confirmou a operação realizada por Ana Maria, alvo de rumores de
morte nas redes sociais: "A única informação que tenho é que ela
está descansando na fazenda dela em Sorocaba acompanhando a
obra da nova cozinha que está fazendo lá".

Gerard Butler foi internado após ingerir
veneno de abelha
Celebridades são conhecidas por agirem de forma diferente do resto da população mundial. E quando se trata de
embarcar em tratamentos medicinais alternativos, o ator escocês Gerard Butler
provou que tem coragem. Para curar dores
musculares contraídas nas gravações de
Tempestade: Planeta em Fúria, o astro dos
filmes de ação decidiu utilizar veneno de
abelha. O problema é que ele tomou uma
dose alta demais:
"Em Tempestade, tive que usar uma armadura espacial que pesava 30 quilos, o que não é um problema. Durante meia hora. Não
é um problema até mesmo por uma hora de uso. Mas depois de cinco semanas... [...] Então, ouvi dizer que um cara utilizou veneno de
abelha porque a substância aparentemente tem propriedades anti-inflamatórias. Então, chamei esse cara para Nova Orleans, onde
estávamos filmando, e ele aplicou uma dose no meu braço. Doeu,
mas tudo bem. Aí ele aplicou dez doses e tive a pior reação possível, entrei em choque anafilático. Foi terrível! [...] Quatro dias
depois, tentei tomar de novo e acabei parando no hospital", contou
o bem-humorado ator, no talkshow britânico Lorraine - confira no
vídeo abaixo a partir do minuto 03;30.
No final das contas, como reconta reportagem do The Guardian,
Butler teve que ser hospitalizado porque injetou uma quantidade
de veneno equivalente às substâncias tóxicas contidas nos ferrões
de 23 abelhas. Conhecida como apiterapia, a utilização de produtos derivados de abelhas como tratamento terapêutico é uma prática muito antiga, datando do século XIX. Mas apesar do amplo
emprego por vários adeptos ao redor do mundo, esta forma alternativa de tratamento ainda não foi comprovada e validada cienfiticamente - portanto, não injetem veneno de abelha em casa, crianças!
E se você ficou curioso com o resultado final do filme que "complicou" a vida de Butler - ele também foi hospitalizado após sofrer
um acidente de moto durante as filmagens -, Tempestade: Planeta
em Fúria está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Anitta idealiza casamento fora da igreja:
'Ficar de shortinho para o funk'
Discreta sobre seu namoro com Thiago Magalhães, Anitta falou sobre o relacionamento
com o empresário em papo descontraído para
o canal de Giovanna Ewbank. "Estou namorado, e não tenho problema de assumir. Seria
muito injusto eu querer que meu público me
aplaudisse, me desse números, fosse nos meus
shows e não se metesse na minha vida. É normal e natural. Só não aprofundo esse assunto
porque ele é anônimo, eu sou pública. Então,
eu tento o máximo possível deixar isso preservado, porque ser famosa foi uma escolha
minha, não dele. Mas a gente também não se esconde. Vamos ao
cinema, ao shopping... Tudo normal!", afirmou. O casal se conheceu bastidores da gravação de um programa de TV e foi visto junto
pela primeira vez em setembro, no Aeroporto do Galeão.
Funkeira diz que não gostaria de casar na igreja: Usando
aliança com Thiago, Anitta disse também que os dois já conversaram sobre casamento e até indicou quem seriam os padrinhos da
união matrimonial. "A gente estava conversando disso esses dias.
Os padrinhos seriam minha cunhada com meu irmão, o Nego do
Borel com Renner de Souza, Mumuzinho", comentou. A "poderosa" entregou ainda que quer um look prático e o local cerimônia.
"Acho que não seria na igreja porque eu já ia querer emendar logo
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com a festa. Essa logística de ir da igreja pra festa já me irrita um
pouco, fico um pouco agoniada. Ia já por um short por baixo do
vestido, ficar de shortinho pra poder dar o movimento do funk",
explicou.

Ana Hickmann fala sobre julgamento de
cunhado: ‘Injustiça’
Ana Hickmann comentou na quinta-feira a audiência que determinará se
seu cunhado, Gustavo Henrique Bello
Corrêa, irá a júri popular. Ele foi denunciado pelo Ministério Público pelo
homicídio de Rodrigo Augusto de Pádua, que em maio de 2016 promoveu
um atentado contra a apresentadora,
seu cunhado e sua concunhada, invadindo o quarto de hotel onde
eles estavam hospedados, em Belo Horizonte. A audiência de Corrêa, que é irmão de Alexandre Corrêa, marido de Ana, está marcada para esta sexta-feira.
“Não existem palavras ou sentimentos que traduzem a falta de
paz que estamos sentindo”, escreveu a apresentadora no Instagram. “Uma situação nunca sonhada hoje atormenta nosso coração
há muito tempo. Estou viva, graças a coragem e defesa do meu
cunhado, que amanhã senta no banco dos réus, o que é uma grande
injustiça. Coloquei minha fé nas mãos de Deus e a minha confiança em nossa justiça. Se no dia não foi nada fácil, amanhã será triste
e doloroso relembrar. Eu, minha cunhada, meu marido, familiares
e todos vocês, sofremos juntos neste um ano e meio. Confio na
Justiça deste país! Somos pessoas de bem e trabalhadores! Que
Deus nos proteja!”
Ana Hickmann estava em Belo Horizonte para promover sua
marca de roupas. Rodrigo Augusto de Pádua invadiu o quarto de
hotel onde ela estava e, armado, rendeu a loira e Giovana Oliveira, que é mulher de Gustavo Corrêa e assessora da apresentadora.
Pádua atirou em Giovana, atingida no braço e no abdômen. Corrêa
começou uma briga com o invasor e, na luta, atirou em Pádua.
Na internet, Pádua mantinha um perfil dedicado à apresentadora,
dizendo ser seu fã.

Mansão de Mariah Carey é invadida e
bandidos levam artigos avaliados
em mais de R$ 158 mil
Mariah Carey levou um susto e tanto na madrugada desta quinta-feira, 19. O motivo? Sua
mansão foi invadida por assaltantes que levaram,
no total, mais de US$ 50 mil (algo como R$ 158
mil) em artigos da cantora. Segundo o “TMZ”,
a residência foi invadida por alguma janela ou
porta no andar superior da residência, pois uma
escada foi encontrada no jardim. Dentre os objetos roubados estão bolsas, óculos escuros, entre
outros. Todos avaliados em altos valores.
Felizmente, Mariah não estava na casa no momento do roubo já que está passando um período em Nova York,
EUA.

Hugh Hefner será primeiro homem a ter
capa solo na Playboy
O fundador da revista americana Playboy, Hugh Hefner, será o
primeiro homem a protagonizar a
capa da publicação. Hefner morreu no dia 27 de novembro, aos 91
anos, de causas naturais. A capa da
edição de novembro e dezembro
traz uma foto de perfil de Hefner
tirada em 1965. A foto é impressa
em preto e branco e o nome da revista, em letras douradas. As seis
primeiras páginas conterão textos
sobre a sua vida. Alguns textos foram escritos por seu filho, Cooper.
Hefner é o 11° homem a aparecer em uma capa da revista Playboy americana, mas, de todos, é o primeiro a ocupar o espaço sozinho. Através do Instagram, a publicação explicou que a edição será
apenas uma introdução a um especial de mais de 100 páginas que
está sendo preparado sobre a vida do autor. Ao longo da carreira,
ele consolidou a imagem de bon vivant, sempre de roupão de seda,
cercado de coelhinhas e comandando festas disputadíssimas em
seu palácio em Beverly Hills, a Mansão Playboy.
A capa apresenta uma imagem de Hefner feita em 1965 por Larry Gordon. Na época, o empresário tinha 39 anos. De acordo com a
revista americana Entertainment Weekly, a Playboy afirmou, através de uma declaração oficial, que a edição já estava sendo preparada antes da morte do empresário e foi mandada para a impressão
dois dias antes.
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Mister M lança ‘vaquinha’ para
tratamento de câncer terminal
Lembra dele? O ilusionista americano Val Valentino, intérprete do
Mister M, voltou aos holofotes
por uma triste notícia. Quase vinte anos desde o fim do quadro do
Fantástico, ele pede ajuda para o
tratamento de um câncer já em estado terminal.
Val Valentino foi diagnosticado
há dois anos com em “algo muito ruim” na próstata, mas já se
sentia mal três anos antes. “Não quero falar o nome”, justificou
em entrevista ao Balanço Geral. Ele diz ter recusado o tratamento
médico convencional, que envolvia uma cirurgia delicada.
“A única coisa que ele poderia fazer era a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e eu não queria fazer isso. Então perguntei quanto tempo eu teria. Seria um ano. E fui embora do consultório“,
contou ele, visivelmente mais magro e debilitado.
Mesmo contrariando as previsões do médico, ele teve que interromper a agenda de apresentações por conta das complicações e
liquidou o dinheiro que ganhou com o personagem. “Eu não tinha
como entrar em um avião, porque a próstata inchava e tinha outros
problemas. Eu não tinha energia e não conseguia me apresentar.
Então eu acabei com as minhas economias. Ainda tinha que manter a casa, cuidar dos meus filhos e da família”.
Com a ajuda de um amigo brasileiro, Valentino lançou uma
campanha virtual para arrecadar 45 000 reais – até a tarde desta
quinta (19), só 1% da meta foi atingida. O dinheiro será usado para
cirurgia e medicamentos. “Não queria mostrar o meu rosto porque
envelheci. Estou muito magro. Os médicos quererem que eu ganhe
peso, mas eu não consigo. Mas estou me esforçando e vou ficar
bem em breve.”

Ximbinha decide processar cantora que
deixou sua banda
Com problemas em sua banda mais
uma vez, Ximbinha decidiu que irá à
Justiça para tentar resolver a situação
com a cantora Michele Andrade. A vocalista anunciou a saída da Banda X
na última segunda-feira (16), sem motivo, segundo assessoria.
"Não deve nenhum valor à cantora Michele Andrade, que abandonou a Banda X sem nenhum explicação e sem aviso prévio no
último dia 16. A assessoria também garante que Ximbinha pagava
salário mensal de R$ 6 mil à cantora pernambucana. Ximbinha
informa que tem todos os comprovantes e que eles serão apresentados na ação judicial que ele pretende mover contra ela", diz o
comunicado da banda, segundo o Extra.
Repórter desmente demissão da Globo e desabafa: 'Bela
apuração': Michele alegou, em suas redes sociais, que sua decisão
foi baseada em descumprimento do acordo feito com a banda. "Oi,
gente, na data de hoje estou deixando de participar da BANDA X
em decorrência de descumprimentos do que foi acordado para o
projeto. Fico muito triste em dar essa notícia para todos os fãs, pois
sei que já estavam com as melhores expectativas para que tudo
desse certo; assim como eu!", disse ela em seu Instagram.

Kaká pede namorada em casamento e
anuncia em rede social
O jogador Kaká, de 35 anos, que se
despediu do Orlando City no último
fim de semana, publicou em seu perfil
no Instagram uma foto que indica um
pedido de casamento à namorada Carol
Dias, de 22 anos. O brasileiro escreveu:
“E disse o Senhor Deus: Não é bom que
o homem esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele”. Em um dos comentários, direcionado a uma
amiga, Kaká disse que a companheira “pediu cinco anos para lhe
dar resposta”, ao lado um emoji de anel de diamantes.
O casal está junto desde dezembro do ano passado. Antes de assumir o namoro, Kaká foi casado por nove anos com Carol Celico,
com quem tem os filhos Lucca e Isabella.

Tatá Werneck, chamada de 'sapatão', zoa
seguidor:'Queria que fosse a fim de mim'
Tatá Werneck está sempre levando diversão para seus admiradores. Seja no "Lady Night", programa onde brincou de streap-tease com Caio Castro, ou em suas redes sociais, a loira procura
interagir com os seguidores e levar seu bom-humor até eles. Nesta
quinta-feira (19), a namorada de Rafael Vitti, ator com quem está
morando junto, levou os fãs ao delírio ao zoar uma internauta que
a chamou de "sapatão" no Twitter.
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Vereador Adalto do Sintracom organiza festa
para as crianças no Bairro São Vicente
A
s crianças do Bairro
São Vicente e bairros
vizinhos, em Manhuaçu, participaram de muitas
brincadeiras durante festa organizada pelo vereador Adalto
do Sintracom durante toda esta
quinta-feira, 12/10. Pelo sexto ano consecutivo, Adalto,
Tonico, Hebinho organizam a
festa que conta com o apoio de
muitas pessoas e da associação
de moradores do bairro.
As crianças puderam brincar

no pula-pula, futebol de sabão
e aproveitaram o algodão doce,
picolés, geladinho, pipocas,
guloseimas, refrigerante, ganharam presentes e desfrutaram do
tradicional bolo gigante.
“É muito bom ver o sorriso
estampado no rosto das crianças
e dos pais. Foi um momento
muito legal de pura diversão.
Gostaria de agradecer a todos
que contribuíram com este
evento”, comentou o vereador
Adalto.

Festa das Crianças movimenta Bairro Matinha

O

Bairro Matinha,
em Manhuaçu, ficou bastante movimentado durante todo
sábado, do dia 14/10,
devido as comemorações
pelo Dia das Crianças.
Com iniciativa da associação de moradores,
voluntários e do Vereador Cleber da Matinha,
diversas brincadeiras
foram realizadas e guloseimas distribuídas.
As crianças também puderam brincar no pula-

-pula e quadra inflável
de sabão.
O vereador Cleber da
Matinha agradeceu o
empenho de todos na
realização do evento.
“Gostaria de agradecer
a associação de moradores e voluntários que
não mediram esforços
para que esta festa fosse
realizada. Também fica
meu agradecimento à Secretária de Cultura, Gena
Clara e a Prefeita Cici
Magalhães”, salientou.

