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EDITORIAL

República das barganhas

CHARGE

O

Palácio do Jaburu foi literalmente transformado em balcão de negócios. O entra e sai de parlamentares em busca
de vantagens para a sua região, ou até mesmo benefícios
pessoais, como nomeações para apadrinhados políticos tornou-se
uma prática rotineira nos últimos dias. Esse foi o jogo do vale tudo
instituído pela tropa de choque de Michel Temer que conseguiu
mantê-lo na presidência da República.
Segundo especialistas em política, as negociações do presidente com os deputados para garantir que a segunda denúncia
da Procuradoria-Geral da República fosse arquivada na Câmara,
como acabou acontecendo esta semana envolveram, por baixo,
R$ 32 bilhões. As manobras trataram, além de cargos, benesses de
valor inestimável e que tornam sem efeito acordos internacionais,
como a mudança no combate ao trabalho escravo.
Só de emendas parlamentares pagas desde o início de setembro
foram R$ 881 milhões. Mas houve
ainda uma frustração de receita com
Fale com a redação
contato@jm1.com.br o novo Refis, estimada até o momento
em R$ 2,4 bi. Além disso, está em
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jogo, a desistência de privatizar Congonhas no ano que vem, cuja outorga
era estimada em R$ 6 bi, e, por fim, a possibilidade de abdicar de
R$ 2,8 bi com a anistia de parte das multas ambientais prevista
no decreto editado na segunda-feira, que favorece diretamente os
representantes da bancada ruralista.
Na realidade, a milícia palaciana não mediu esforços para salvar
a pele de Michel Temer, lançando mão de ações, que apesar de
serem legais, são imorais. O modus operandi dos interlocutores
do Palácio do Jaburu não constituiu em nenhuma novidade. As
práticas são as mesmas de seus antecessores. A presidente Dilma
Roussef, por exemplo, na tentativa de evitar o impeachment promoveu um festival de concessões de emendas parlamentares da
ordem de R$ 50 bilhões, além de negociar 600 cargos. As emendas
individuais de deputados e senadores têm caráter obrigatório, ou
seja, devem ser pagas. Mas o ritmo desse empenho é o governo
quem dita, conforme as conveniências políticas. O empenho é
apenas uma promessa de pagamento futuro dos gastos com obras
nas paróquias dos políticos.
Para barrar a denúncia apresentada pelo então procurador da
República Rodrigo Janot, os articuladores de Temer apostaram
na tensão pré-eleitoral que ronda os parlamentares. A lógica
palaciana é que, de posse das emendas e ainda com cargos disponíveis para serem presenteados aos eleitores, alguns deputados
não deixarão de lado a oportunidade de garantirem o emprego
por mais quatro anos.
Alías, a política do "toma lá, dá cá" foi exercida com maestria
pelo Palácio do Jaburu. Desde a primeira denúncia, o governo já
empenhou R$ 5,1 bilhões, sendo R$ 4,28 bilhões apenas com os 513
deputados. Na prática, já foi gasto quase tudo do que está previsto
para o ano, que é de R$ 6,1 bilhões com o contingenciamento. Mas
Temer resolveu ampliar a promessa. Além disso, o governo também
exonerou 10 ministros para que eles voltem à Câmara e votem na
quarta-feira contra a denúncia contra o presidente da República.
Todos eles devem ser renomeados para o primeiro escalão após
a votação no plenário da Câmara. E o esforço palaciano não foi
em vão. Temer recebeu o apoio de 251 deputados federais e 233
votaram para autorizar a continuidade das investigações contra o
peemedebista. Entretanto, a votação pró-presidente, desta vez, não
alcançou nem a maioria simples (257 dos 513 parlamentares). Na
primeira denúncia, foram 263 votos pró-governo e 227 pelo prosseguimento da denúncia. Apesar da vitória, o cenário político no
Congresso indica que Temer terá dificuldade para construir maioria
para tocar a agenda de reformas do governo, como a da Previdência,
até o fim de seu mandato, em janeiro de 2019.
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LIVRARIAS E CULTURA PELO MUNDO

uitas coisas têm me encantado em visitas a países da Europa,
como Portugal, França, Itália, Espanha, Suiça. Mas uma coisa
que não posso deixar de notar é a quantidade de livrarias na
França, na Itália, em Portugal, na Espanha. Na Suiça, cruzamos com
feiras do livro a céu aberto, em pleno centro de Genebra.
Em Portugal, que conhecemos melhor que os outros países, existem
livrarias que atravessam diversas livrarias tradicionais e antigas, que
evidenciam o gosto pela leitura do povo português de há muito tempo. A
Livraria Lelo, na cidade do Porto, inaugurada em 1906, é uma das mais
deslumbrantes livrarias do mundo. Em Óbidos, a Livraria de Santiago
foi criada dentro da antiga igreja São Tiago e ocupa todo o espaço do
templo. Tudo continua lá, o púlpito, o altar, os santos, harmonizando
com os livros. A Bertrand Chiado, em Lisboa, é a mais antiga livraria
do mundo. São duzentos e oitenta e três anos de cultura, num dos
maiores espaços de livros. Por lá passaram os grandes nomes da
literatura portuguesa, como Eça de Queiroz, Alexandre Herculano,
Antero de Quental, Fernando Namora, entre outros.
Na França as livrarias também são inúmeras, a leitura é atividade das
mais importantes para a maioria. Na Itália, até em Veneza as livrarias
são numerosas. Em algumas das vielas vi diversas, uma ao lado da
outra. Lá, também, vi livrarias a céu aberto.
Em Roma, ao lado do nosso hotel, havia uma belíssima livraria e,
na volta do jantar, à noite, vimos que havia como que um auditório nela
e um clube de leitura estava em plena atividade. Então leitura é uma

coisa que faz parte do dia a dia das pessoas, na Europa, e pode ser
até que o número de livrarias não pareça muito grande para quem vive
lá, mas comparado ao que temos no Brasil, a diferença é bem gritante.
Cultura é um diferencial por lá, com certeza, e o livro tem papel deveras importante nisso. A história secular de algumas cidades, milenar
até, como o caso de Roma e Veneza e algumas outras, é uma coisa
que marca a gente. Não há como andar em Veneza sem pensar que
estamos pisando em chão que foi pisado por personagens dos mais
importantes da história do mundo. Não há como caminhar por Roma
sem sentir a energia de personagens de centenas, milhares de anos
atrás. É, verdadeiramente, caminhar pelo meio da história.
A cultura que se respira, que se pode testemunhar em lugares
históricos, em cidades e monumentos tombados como patrimônios da
humanidade é uma coisa que impressiona qualquer um.
A viagem de trem, de Roma para Genebra é de uma beleza indescritível. As vinhas, em Montreau, Sion e outras cidades pelo caminho,
lembram o Douro, em Portugal. Mas há lagos, há os picos nevados, há
a arquitetura, há também as árvores que lá ficam com as folhas mais
amarelas do que em Portugal, França e Itália.
Viver essas visões, essas sensações, absorver toda essa beleza e
toda essa informação, toda essa cultura não tem preço. É uma experiência única, que a gente quer repetir e repetir e cada vez continua
sendo única.
Por Luiz Carlos Amorim - Escritor, editor e revisor
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Protesto contra a caixa
Um grupo ligado ao
mercado imobiliário
do noroeste paulista
fez um protesto com
faixas e cartazes, na
quinta-feira (19), em
São José do Rio Preto
(SP), contra a decisão
da Caixa Econômica
Federal em reduzir a
oferta de crédito para financiamento de imóveis.
Os manifestantes alegaram que a medida tomada pelo banco
está prejudicando o andamento dos processos em várias faixas
do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Afirmam também que o
banco não está assinando contratos que já têm créditos liberados,
com negociações iniciadas. Eles pedem por um plano emergencial
para liberação dos recursos.
A Caixa Econômica Federal disse que a liberação de crédito
imobiliário em 2017 está 20% superior em relação ao ano passado
e que vem avaliando os contratos a cumprir o orçamento disponível
até dezembro.

Começa rodízio de água em Caratinga
A cada dia a população
tem que conscientizar da
necessidade de economizar
o nosso bem mais precioso
a água, em Caratinga o que
a população suspeitava está
próximo de acontecer, foi
confirmado na quarta-feira,
25. A Copasa informou que
nos últimos dias foi registrada uma redução drástica do
volume de água normalmente captado pela empresa no Córrego do
Lage, manancial utilizado para o abastecimento do município. "A
situação é causada pelo prolongado período de estiagem na bacia
hidrográfica do Córrego do Lage, fazendo com que o abastecimento
na cidade fique prejudicado", ressaltou a empresa. Os bairros foram
divididos em três regiões e período de abastecimento será de 36
horas. O abastecimento será restabelecido gradativamente, a partir
do início do horário do abastecimento de cada região.
"Nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada. E no meio
do intervalo entre a vida e a morte, brigamos por aquilo que não
trouxemos e não levaremos. Viva mais ame mais, perdoe sempre
e seja mais feliz."

O horário que mexe com os brasileiros
O horário de verão começou no dia 15/10 em dez estados e no
Distrito Federal. Pela primeira vez, foram pesquisados os efeitos
da mudança do relógio na saúde dos brasileiros. Três cientistas
americanos ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por provar
cientificamente que existem sim pessoas diurnas e outras noturnas, e
que isso é uma questão genética. Ainda de acordo com a descoberta,
esse nosso "relógio biológico" está intimamente ligado à nossa saúde
e bem-estar, o que ajuda a entender o porquê parte da população se
sente mal no horário de verão. Os efeitos sentidos podem ser desde
dor de cabeça, sonolência excessiva durante o dia, insônia durante a
noite, disfunções gástricas, entre outros problemas de saúde.
Além da saúde, essa questão do "relógio interno" afeta muito
a produtividade das pessoas. Funcionários que viajam muito,
por exemplo, são tipicamente os que mais sofrem com mudanças
nos horários. Mas mesmo aqueles que não viajam podem sentir
seus efeitos. Por isso algumas empresas e startups decidiram por
ajustar-se ao relógio biológico de seus colaboradores e permitir a
flexibilidade de horários.
Dentre as organizações que trabalham dessa forma, há a Cobli.
A Startup - especializada em rastreamento, telemetria e gestão de
frotas - além de permitir que os funcionários trabalhem no horário
que se sentem melhor e mais produtivos, possui espaços, como eles
mesmo chamam, de “descompressão”: 1 sala de videogame, 1 sala
de descanso e leitura - com biblioteca - e espaço com mini-golfe.

Dilma, Aécio e Pimentel para o Senado
Querem brincar com
os mineiros, jogando
as cartas, como se o
baralho tivesse acabado, as cartas da política
em Minas andam mais
embaralhadas do que
nunca. Acredito que
neste momento, há

mais blefe do que jogo. E como dizem por aí na dança da política
vale tudo para ativar a imaginação, as maiores lideranças do
Estado aproveitam para mexer com a cabeça do eleitor e testar
possibilidades. Em Minas há duas vagas ao Senado o senador
Aécio Neves (PSDB), a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e
até o governador Fernando Pimentel, também do PT. Cada um
deles tem motivos pessoais para tentar um lugar no Senado. O
pensamento comum dos três têm um propósito: assegurar a
prerrogativa do foro privilegiado. Dilma aproveita a caravana
que o ex-presidente Lula faz pelo Estado para fazer sua pré-campanha. Agora vai depender da inteligência dos mineiros, o
eleitor tem o poder de fazer o que o STF não faz.

Potencial turístico na região
Dizem que Lajinha se
prepara para incrementar
o turismo, para tanto está
em andamento a licitação
para contratar um profissional da área para fazer
este trabalho mostrando
as potencialidades do município e apresentar ao
público. Lajinha tem um
potencial riquíssimo esperando apenas a oportunidade de apresentar
os pontos turísticos para serem explorados no município. O município está com problemas sérios com as dívidas, e o turismo é uma
saída para aumentar a arrecadação. Sugerimos que a Secretaria de
Cultura programe o 1º Seminário de Turismo de Lajinha convidando
o Secretário de Turismo de Minas Gerais, mais algumas pessoas
especializadas para enriquecer o trabalho. O tema do seminário é
muito importante, juntamente com um bom trabalho de divulgação,
outra idéia interessante seria um intercambio com outra cidade e
como Lajinha já tem um ponto forte com a religiosidade, que tal
visitar a cidade de Olímpia SP que é a capital do Folclore no Brasil

Educação de ouro
Olavo Machado Junior
O Brasil está na elite mundial no campo da educação
profissionalizante. Os resultados alcançados pela delegação
brasileira na WorldSkills 2017,
que acaba de ser realizada em
Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 15 e
18 deste mês, nos enchem de
orgulho. Numa disputa entre 68 países, de todos os continentes,
conquistamos o segundo lugar geral. Em essência, os 56 competidores do nosso país - 51 deles alunos do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI) - simbolizam o futuro que
queremos para o Brasil.
Nesta "Copa do Mundo" da educação profissional, os estudantes
brasileiros competiram em 50 ocupações diferentes e fizeram bonito.
Foram sete medalhas de ouro, cinco de prata e três de bronze, além
de 26 Certificados de Excelência. Os mineiros tiveram participação destacada - os oito alunos do SENAI-MG que participaram
da WorldSkills 2017 trouxeram para Minas Gerais três medalhas.
Foram duas de ouro e uma de prata, além de dois Certificados de
Excelência.

De onde vêm as palavras: Chegou a
hora de a onça beber água
Deonísio da Silva
e as expressões
animalescas da língua
portuguesa
O problema atual da política brasileira e a habilidade verbal dos brasileiros é
coisa impressionante! Trazem facilmente os animais
para a conversa.
Mas qual é a hora de
a onça beber água? É a
mesma de tirar o cavalo
da chuva? Ou é quando a
porca torce o rabo, pega-se
o touro à unha e a vaca vai pro brejo?
A onça em questão será da mesma laia do Bicho de Sete Cabeças e de seu antiquíssimo pseudônimo, a Hidra de Lerna, nome
da operação que a Polícia Federal lançou na semana passada, em
busca de corruptos que, impedidos de roubar num lugar, logo estão
roubando noutro, mas sempre da mesma vítima, o distinto público?
Não vamos pôr minhocas na cabeça! Somente alguém com
espírito de porco e bafo de onça para duvidar de que chegou no

Brasil a hora de a onça beber água. A Polícia Federal, o Ministério
Público e o juiz Sérgio Moro que o digam.
“A hora de a onça beber água” é expressão para indicar, em poucas
palavras, um momento decisivo e perigoso. Afinal, diz-se que a onça
costuma beber água ao cair da noite. É a melhor hora de caçar o
bicho. Mas ainda assim todo cuidado é pouco. A onça pode reagir!
Por isso, quando chega a hora de a onça beber água, os outros
animais tomam cuidado. Os índios sabiam disso e não entravam
na água nessa hora. Os
primeiros colonizadores, não sabendo isso, serviram de pasto
ao animal.
Onça também já foi nome de moeda de ouro. Mas hoje a onça
de que trata esta crônica prefere dólar (risos).

Nota de esclarecimento
A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de
Planejamento, vem a
público esclarecer que
atendendo ao pedido do
Colégio América e necessidade das crianças que
transitam na localidade
inserimos em frente à

referida Escola uma Faixa de Pedestre.
Na oportunidade, informamos que a vaga reservada para deficientes físicos será realocada e ampliada com intuito de melhor
atender as necessidades.
A Administração Municipal prima por uma cidade inclusiva e
acessível a todo cidadão manhuaçuense. Dessa forma, nenhuma
vaga reservada a portadores de necessidades especiais será extinta.
Nesse sentido, foi encaminhado para Câmara Municipal Projeto
de Lei criando o Conselho Municipal de Trânsito e a Conferência
Municipal de Trânsito com a finalidade de ouvir a população em
busca de um trânsito eficiente e democrático, marca de toda a
Administração 2017/2020 que tem como lema de governo “Ouvir
para Governar”.

Produtores enfrentam quebra da safra
do café arábica em MG e no ES

A produção de café arábica caiu nesta safra na região leste de
Minas Gerais e nas serras do Espírito Santo. O Globo Rural conversou com os agricultores sobre a situação.
Montanhas bonitas com pedras enormes, clima fresco e altitude
entre 600 e 1000 metros. A região na divisa entre Minas Gerais e
Espírito Santo é importante para a produção de café arábica. Em
municípios como Lajinha, Mutum, Viçosa, Ibatiba e Brejetuba
vivem e trabalham mais 30 mil cafeicultores.
O produtor Roger Fonseca tem 62 hectares de cafezais em Lajinha. Filho e neto de produtores, ele se diz um apaixonado pela
atividade. “Eu esperava colher 1,8 mil sacas, mas colhi mil sacas.
Vamos ter redução de 40%”, diz.
Esse tipo de problema se repete em milhares de fazendas da
região. Segundo a Coocafé, cooperativa que reúne mais de seis mil
cafeicultores, 70% da safra desse ano já foi colhido e a quebra na
produção deve ficar entre 15% a 20% em relação ao ano passado.
A produção fraca é consequência do clima. O agrônomo Pedro
Araújo, especialista em café, explica que a região enfrentou uma
série de problemas.
“Nos últimos anos as chuvas foram abaixo da média. Não ocorreu
no momento que a planta precisava. E aumento da temperatura. As
rosetas eram pra estar cheias, todas completas. Elas estão vazias. E
isso produz pouco café”, explica.
O produtor Maurino da Silva tem 67 hectares de cafezais em
Ibatiba, no Espírito Santo, perto da divisa com Minas. Além de
sofrer com a queda da safra, ele enfrenta outro problema comum
na região: a redução da qualidade do produto. Com o cafeeiro mais
fraco, os grãos crescem menos, amadurecem de forma irregular e
ficam mais sujeitos a pragas e doenças.
O presidente da Coocafé Fernando Cerqueira está preocupado
com redução da renda dos agricultores. “O preço precisa melhorar.
A melhoria de preço garante que o produtor vai cuidar melhor da
lavoura e vai adubar e pulverizar melhor, o que garantiria uma safra
de melhor qualidade no ano que vem”, explica.
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"‘Vossa Excelência muda de acordo com o réu"
Barroso ao Gilmar Mendes - Ministros trocam acusações no plenário do Supremo Tribunal Federal

PODERIA SER PIOR: CABRAL
QUASE FOI VICE DE DILMA

empregos diretos, enquanto as montadoras, com a economia bombando, mal chegam a 150 mil postos de trabalho.

As pesquisas mostram recordes negativos para Michel Temer, mas a situação poderia ser bem pior: Sérgio Cabral
presidente da República. Em 2014, o PMDB rachou com
as investidas do então governador, hoje preso e condenado por corrupção a meio século de cadeia, para tomar
o lugar de Temer na chapa de reeleição de Dilma. Lula
interveio para honrar o acordo que garantia a vice para o
atual presidente do Brasil.

O CÉU É O LIMITE

CHATO DE GALOCHA

Tucanos acham que Aécio Neves (MG) não serve para
presidir partido, mas merece permanecer no Senado. E
continuar filiado ao PSDB. É como defender o direito de
presidiário de votar e não de ser votado.

Dilma foi importante para frustrar o plano de Cabral, mas
tinha um certo chamego pelo então governador. Depois
passou a considerá-lo “chato”.
APOIO DA CRIA

Em vias de extinção, a Justiça do Trabalho do Brasil não
se sujeita à lei do Teto de Gastos. No ano passado, gastou
R$15,6 bilhões somente com salários, pensões, benefícios
e aposentadorias.
CURIOSO, O PSDB

PT MAL NO RANKING

Prefeito do Rio em 2012, Eduardo Paes, cria de Cabral,
defendeu que ele substituísse Temer: “É o nome mais importante do PMDB”. Humm...

No site Ranking dos Políticos, a pontuação depende da
atuação de cada parlamentar. Só três do PT têm pontuação positiva, no Congresso. José Pimentel é o mais bem
avaliado, em 275º lugar.

NELSON TAMBÉM

DIESEL É O FOCO

Temer garantiu a vice ao derrotar Nelson Jobim na luta
para presidir o PMDB. E apoiar o governo Lula, em troca
da vaga na chapa de Dilma.

Projeto do deputado Nilson Leitão (PSDB-MT) pretende
isentar de PIS e Cofins a produção, a importação ou a comercialização de óleo diesel e outras correntes de petróleo. Mas nada de desconto para cidadãos.

CABRAL 2018 (ARGH!)
Em 2014, o então presidente do PMDB, Valdir Raupp, disse que Cabral estava sendo “preparado” para ser candidato a presidente em 2018.
FILHO DE MINISTRO É LIGADO
A AÇÃO CONTRA O TCU
O Solidariedade questiona no Supremo Tribunal Federal
(STF), a competência do Tribunal de Contas da União
(TCU) para fiscalizar a aplicação dos recursos de fundos
de educação como Fundeb (ex-Fundef). Tudo porque o
TCU proibiu 110 municípios do Maranhão de usar dinheiro
do Fundeb para pagar R$1,4 bilhão de honorários advocatícios em estranha causa. Um dos advogados simpáticos
à causa é Tiago Cedraz, filho do ex-presidente do TCU
Aroldo Cedraz.
GRATIDÃO
Ministros acusam o advogado da ação no STF contra o
TCU de ser tão próximo a Tiago Cedraz que lhe dedicou a
tese de conclusão de curso.
CALOU FUNDO
Os Ministérios Públicos (federal e estadual) alegaram no
TCU que a verba do Fundeb deve ser gasta em Educação.
E não com advogados.
PF VAI INVESTIGAR
O TCU pediu a Polícia Federal para investigar o lobby, que
conseguiu até obter pareceres internos contra a atuação
do tribunal no caso.
JUIZ FORA DE PALANQUE
O TSE aguarda do TRE-PA o julgamento da suspeição do
juiz Alexandre Buchacra, que votou pela cassação do governador do Pará, Simão Jatene (PSDB), tendo sido filiado
ao PT e participado em 2014 da campanha de Helder Barbalho (PMDB), derrotado pelo tucano.
APÓS TRÊS ANOS
Entre as nove empreiteiras enroladas na Lava Jato, que
desvendou o esquema em março de 2014, apenas a Engevix, que quase faliu, e a Galvão Engenharia estão proibidas de contratar com o poder público.

TECNOLOGIA PARA POUCOS
Segundo dados do Ministério do Planejamento, os Três Poderes da União gastaram R$ 2,8 bilhões com Tecnologia
da Informação. Diante da importância do setor, não é nada,
não é nada, não é nada mesmo.
PENSANDO BEM...
...foi só Dilma reaparecer que choveu em Brasília com direito a trovoadas.
MARANHÃO IGNORA 700
MANDADOS DE REINTEGRAÇÃO
Estimativas do setor indicam que
mais de 700 mandados judiciais de
reintegração de posse são ignorados
pelo governo do Maranhão. O titular
Flávio Dino (PCdoB) criou normas
condicionando o cumprimento de
mandados à avaliação de uma comissão de “prevenção à violência”,
que ele nomeou. Na prática, a decisão final é do próprio
Dino, dizem representantes das vítimas de invasões dos
“movimentos sociais”.
QUASE NADA
Em dois anos, desde a adoção de regras para cumprir
ordens judiciais, foram cumpridas apenas cinco reintegrações, segundo as vítimas.
JUSTIÇA MANDA, MAS...
O último dado oficial disponível é de fevereiro, quando permaneciam pendentes de cumprimento 471 mandados de
reintegração de posse.
NEM TE CONTO
A Secretaria de Direitos Humanos se negou a informar ao
senador Roberto Rocha (PSDB-MA) quantos mandados
continuam pendentes.
SOB INVESTIGAÇÃO
A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão diz que
investiga a invasão e derrubada da torre de transmissão
da rádio Capital.

QUEM DÁ MAIS?

ZERADAS

Setores do governo maltratam produtores de açúcar e
álcool, e tratam a pão de ló a indústria de veículos. Em
crise, o setor sucroenergético gera cerca de 1 milhão de

Com nenhum centavo recebido estão Andrade Gutierrez,
que já foi rival da Odebrecht, OAS, já em recuperação judicial, e Camargo Corrêa.

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
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará
realizar Processo Administrativo Licitatório nº 190/2017,
Registro de Preço nº 019/2017, na modalidade Pregão
Presencial nº 101/2017, para aquisição de medicamento
sobre a tabela Cemed/anvisa. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do dia 16/11/2017, com
abertura neste mesmo dia e horário, na sala de reuniões
própria, na Rua Dr. Sidney Hubner França Camargo, n° 69
“A”, Centro, Lajinha – MG. Os interessados, poderão adquirir o edital e anexos, através do e-mail licitacao@lajinha.
mg.gov.br e sede administrativa do Munícipio de Lajinha/
MG, Demais informações no endereço acima, no horário
de 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis ou pelo Telefone
(33) 3344-2006, responsável, Cassiano Ricardo Alves de
Oliveira – Pregoeiro Oficial em 26 de Outubro de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo Administrativo Licitatório nº 191/2017, na modalidade Pregão Presencial nº 102/2017, Contratação de
profissional de turismo. O credenciamento e a entrega dos
envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO,
será até às 13:00 horas do dia 16/11/2017, com abertura
neste mesmo dia e horário, na sala de reuniões própria,
na Rua Dr. Sidney Hubner França Camargo, n° 69 “A”,
Centro, Lajinha – MG. Os interessados, poderão adquirir
o edital e anexos, através do e-mail licitacao@lajinha.
mg.gov.br e sede administrativa do Munícipio de Lajinha/
MG, Demais informações no endereço acima, no horário
de 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis ou pelo Telefone
(33) 3344-2006, responsável, Cassiano Ricardo Alves de
Oliveira – Pregoeiro Oficial em 26 de Outubro de 2017.
Publicação de Decisão Administrativa
O Prefeito Municipal de Lajinha-MG, João Rosendo
Ambrósio de Medeiros, no uso de suas atribuições, referente ao pregão presencial 067/2017, processo licitatório
129/2017, movido contra a empresa STRADA VEICULOS
E PEÇAS LTDA, CNPJ 01.654.749/0001-15, após notificação extrajudicial de 11 de agosto e 2017, com prazo de
15 (quinze) dias para sua resolução, não tendo a empresa
sanado o problema, resolve aplicar as seguintes sanções:
a) Rescisão contratual;
b) Pelo impedimento de licitar e contratar com órgão públicos pelo prazo de 02 (dois) anos consecutivos, sanção
prevista no art. 7º da lei 10.520/2002;
c) Anotação restritiva no cadastro de fornecedores;
d) Multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do
contrato, 9.1.4, do pacto.
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4º Campeonato da Amizade do B. São
Francisco de Assis tem emocionante final
U
m super jogo, com
placar de 5x1, marcou a final do 4º
Campeonato da Amizade,
realizado neste domingo
no B. São Francisco de Assis. Foi a vitória da equipe
‘Palestra’ contra a equipe
vice-campeã ‘Manchester
City B’. Organizado pela
AMOBASFA (Associação
de Moradores do Bairro São
Francisco de Assis), com
total apoio da Secretaria de
Esportes da Prefeitura e do
Vereador Adalto de Abreu,
o evento esportivo movimentou a comunidade.
O Secretário M. de Esportes, Jânio Garcia Mendes,
prestigiou o animado jogo

e participou da solenidade
de premiação das equipes,
juntamente com o Presidente
interino da Associação, João
Batista de Ramos; Organizador Carlinhos Supimpa;
rep. da Secretaria de Obras,
Isaias, e Vereador Adalto ‘do
Sintracom’.
Além dos troféus para as
equipes, houve a premiação
para os jogadores de destaque: John Palmer Costa
(Artilheiro – 04 gols eq. Palestra) e Vanderson Labanca
– ‘Vandinho’ (melhor goleiro
– Palestra).
A 1ª colocada, equipe Palestra, recebeu premiação
em dinheiro, no valor de R$
500,00, e a vice-campeã,

Manchester City B, recebeu
R$ 300,00. Vereador Adalto
de Abreu patrocinou esta
premiação.
A organização do campe-

onato agradeceu ao apoio do
Secretário de Esportes, Jânio
Garcia Mendes, e equipe;
às responsáveis pela arbitragem, Liliane, Juliana, além

de mesários e árbitros; ao
Vereador Adalto; Polícia Militar; Secretarias de Obras
e de Comunicação Social,
SAMAL, aos moradores do

bairro e visitantes pelo comparecimento.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

Campanha Outubro Rosa mobiliza servidores do município de Manhuaçu

S

ervidores do município
de Manhuaçu deram bom
exemplo de adesão à campanha Outubro Rosa, que visa a
prevenção ao câncer de mama e
de colo de útero, com uma mobilização especial, ocorrida na Pre-

feitura, na manhã de quinta-feira,
19. Prefeita Cici Magalhães e o
Vice-prefeito Renato Cezar Von
Randow (Renato da Banca) participaram do ato, realizado pela
Secretaria M. de Administração,
em parceria com a Sec. de Saúde.

Também presentes secretários e
diretores municipais.
Logo na abertura, a Prefeita
Cici Magalhães convidou a todos
os presentes para um momento
de oração em agradecimento a
Deus e para a recuperação das

pessoas que passam por tratamentos médicos.
Em seguida, a Enfermeira
Carla Mendes Queiroz, do ESF
Ponte da Aldeia, apresentou
palestra de conscientização sobre
o câncer de mama e de colo de

útero, a convite da Secretária
de Administração, Cristina Miranda.
Ainda durante o evento, a
Diretora M. de Educação, Dilma
Resende, homenageou a Prefeita
Cici Magalhães, presenteando-a

com anel em reconhecimento
aos seus esforços para a valorização e bem-estar da mulher no
município.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

500 anos da Reforma Protestante

R

eforma Protestante foi
a grande transformação religiosa da época
moderna, rompeu a unidade
do cristianismo no Ocidente
e alterou de forma radical a
estrutura eclesiástica.
Em cada região assumiu
características diferentes: no
Sacro Império teve a liderança
de Martinho Lutero; na França
e na Holanda os princípios de
Lutero foram ampliados por
Calvino; na Inglaterra, conflitos entre o rei e a Igreja deram
origem ao anglicanismo.
Origem da Reforma Protestante: O processo de centralização monárquica que
dominava a Europa desde o
final da Idade Média, tornou
tensa as relações entre reis e
igreja, até então a centralizadora do domínio espiritual
sobre a população e do poder
político-administrativo sobre
os reinos.
A Igreja – possuidora de
grandes extensões de terra
– recebia tributos feudais

controlados em Roma, pelo
papa. Com o fortalecimento
do Estado Nacional Absolutista, essa prática passou a ser
questionada pelos monarcas.
Os camponeses também
estavam descontentes com
a Igreja. Na Alemanha os
mosteiros e bispados possuíam imensas propriedades, os
bispos e os abades viviam às
custas dos trabalhadores da
cidade e dos campos.
A Igreja condenava as práticas capitalistas nascentes,
entre elas a “usura”- a cobrança de juros por empréstimos,
consideradas pecado, e defendia a comercialização sem
direito a lucro o “justo preço”,
reduzindo o poder de investimento da burguesia mercantil
e manufatureira.
Tomismo e Teologia Agostiniana: Dentro da própria
Igreja dois sistemas teológicos, o tomismo, e o da teologia
agostiniana, se defrontavam.
Mas, a desmoralização do
clero, que apesar de condenar

a usura e desconfiar do lucro,
veio com a prática do comércio de bens eclesiásticos.
Faziam uso da autoridade
para obter privilégios, desrespeitavam o celibato clerical e
a venda de cargos na Igreja
era uma prática comum desde o fim da Idade Média. O
maior escândalo foi a venda
de indulgências, isto é, o perdão dos pecados em troca de
pagamentos a religiosos.
A Reforma de Lutero:
A Reforma Protestante foi
iniciada por Martinho Lutero
(1483-1546), monge agostiniano alemão, e professor da
Universidade de Wittenberg.
Crítico, negava algumas práticas comuns apregoadas pela
Igreja.
Em 1517, revoltado com a
venda de indulgências, realizada pelo dominicano João
Tetzel, escreveu em documento com as 95 teses que
radicalizava suas críticas à
Igreja e ao próprio papa.
Em 1520 o para Leão X

redigiu uma bula condenando
Lutero e exigindo sua retratação. Lutero queimou a bula
em público o que agravou a
situação.
Em 1521 o imperador Carlos V convocou uma assembleia “Dieta de Worms”, na
qual o monge foi considerado
herege. Acolhido por parte
da nobreza, refugiou-se no
castelo de Wartburg, onde
dedicou-se à tradução da Bíblia do latim para o alemão, e
a desenvolver os princípios da
nova religião.
Em 1530, a Confissão de
Augsburgo, escrita por Melanchthon, discípulo de Lutero,
fundamentou a doutrina Luterana. Seguiram-se guerras
religiosas que só foram concluídas em 1555, pela “Paz de
Augsburgo”, que determinou o
princípio de que cada governante dentro do Sacro Império
poderia escolher sua religião e
a de seus súditos.
Calvinismo: A revolta de
Lutero se espalhou pelo conti-

Martinho
Lutero

nente europeu, suas ideias foram reformuladas por alguns
de seus seguidores, particularmente pelo francês João Calvino (1509-1564) pertencente
a burguesia e influenciado
pelo Humanismo e pelas teses
luteranas, converteu-se em
ardente defensor das novas
ideias.
Escreveu a “Instituição da
religião cristã”, que veio a ser
o catecismo dos calvinistas.
Perseguido, refugiou-se em
Genebra, na Suíça, onde a
Reforma havia sido adotada.
Dinamizou o movimento
reformista através de novos
princípios, completando e
ampliando a doutrina luterana.

Nada de imagens nas igrejas nem sacerdotes paramentados. A Bíblia era a base da
religião, não sendo necessária
sequer a existência de um
clero regular. Para Calvino
a salvação não dependia
dos fieis e sim de Deus, que
escolhe as pessoas que deverão ser salvas (doutrina da
predestinação).
O calvinismo expandiu-se
rapidamente por toda a Europa, mais do que o luteranismo.
Atingiu os Países Baixos e a
Dinamarca, além da Escócia,
cujos seguidores foram chamados de presbiterianos, da
França foram os huguenotes
e da Inglaterra os puritanos.
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Curso ‘Deixando de Fumar sem
mistério’ tem bons resultados no
ESF Nossa Senhora Aparecida

F

umantes que buscam deixar o vício tiveram uma
experiência positiva no
B. Nossa Senhora Aparecida ao
participar do curso ‘Deixando
de Fumar sem mistério’. Realizado pela Secretaria Municipal
de Saúde, por meio do trabalho
das equipes do NASF (Núcleo
de Apoio à Saúde da Família)
em parceria com os profissionais do ESF (Estratégia
Saúde da Família) do bairro, o
treinamento durou nove meses
e gerou uma nova vida para os
participantes. Dos 23 participantes, nove abandonaram o
vício e os demais reduziram o
consumo diário de cigarro.
A farmacêutica NASF, Kellem Miranda, explica que o
grupo de tabagismo da ESF
Nossa Senhora Aparecida,
iniciou a atividade em abril
deste ano e encerrou segunda-feira, 09, após seis meses de
tratamento.
Os pacientes que concluíram
o curso ‘Deixando de Fumar
sem Mistério’, receberam da
farmacêutica um certificado
‘De Uma Nova Vida’, por
terem enfrentado e vencido o
desafio de parar de fumar. A
partir de agora, são exemplo de
determinação e força. Para encerrar o período de tratamento,
foi programada uma confraternização pelos pacientes, a fim

de comemorar a grande conquista. A felicidade era nítida
no rosto de cada participante.
Atualmente em Manhuaçu,
o trabalho é desenvolvido com
doze grupos de tratamento
de tabagismo nas unidades
Estratégia Saúde da Família,
nos setores urbano e rural. A
iniciativa faz parte do PNCT
(Programa Nacional de Controle ao Tabagismo) e tem como
objetivo reduzir a prevalência
de fumantes, e a consequente
morbimortalidade relacionada
ao consumo de derivados do
tabaco.
O tratamento inclui avaliação
clínica, abordagem mínima
ou intensiva em grupo, e se
necessário, terapia medicamentosa. A abordagem dos
pacientes começa com quatro
sessões iniciais, estruturadas
semanalmente para avaliar a

relação com o tabaco e definir
o tratamento, além de verificar
fatores que contribuem para o
desejo pelo tabaco, seguidas
de duas sessões quinzenais.
Para prevenção da recaída é
feita uma reunião mensal, com
a participação de todos até
completar seis meses.
A dependência pela nicotina
é classificada individualmente,
e havendo indicação é introduzido algum dos medicamentos
utilizados no tratamento do tabagismo. Todos os medicamentos usados no tratamento (adesivo transdérmico de nicotina
e Cloridrato de Bupropiona)
são distribuídos gratuitamente,
para os pacientes frequentes no
grupo, pela Secretaria Municipal de Saúde.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

do local, que constantemente
entupia, gerando transtornos
diversos.
Moradores relatam que o
problema é antigo. ‘Por várias
vezes, percebíamos que o esgoto retornava para o interior
de casa, causando mau cheiro
e muito incômodo. Agora, estamos felizes em ver esta obra
sendo realizada’, mencionou
uma moradora.

De acordo com o Diretor do
SAAE, Luiz Carlos de Carvalho, a obra em execução possui
trezentos metros de extensão.
De acordo com a direção do
SAAE, o serviço resolverá a
questão da condução do esgoto,
de forma interligada com outras
redes.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

SAAE constrói nova rede de esgoto
no B. São Francisco de Assis

M

ais uma importante
obra foi realizada em
Manhuaçu. Esta semana, o SAAE (Serviço Autônomo
de Água e Esgoto) iniciou as
obras de construção da rede
de esgoto na Avenida Hervê
Cordovil, no B. São Francisco
de Assis (antigo campo de
aviação), atendendo antiga
reivindicação das famílias que
ali residem. Vereador Adalto de
Abreu visitou as obras no bairro, acompanhado do Presidente
da Associação de Moradores,
João Batista de Ramos, e demais membros da Diretoria da
entidade.
Recentemente, a Prefeita Cici
Magalhães visitou o bairro, por
ocasião da inauguração do calçamento da Rua dos Angicos,
e, na oportunidade, conversou
com os moradores. Eles relataram as dificuldades enfrentadas
com o esgoto das residências

Homenagem ao Dia do Servidor na
Prefeitura de Manhuaçu

A

Prefeitura de Manhuaçu,
por meio da Secretaria de
Administração, ofereceu
café da manhã em homenagem
ao Dia do Servidor, na manhã
desta sexta-feira, às 8:30h (antes do começo do expediente
externo). Como a comemoração
ocorre no dia 28 – no caso,
amanhã sábado-, decidiu-se
antecipar a confraternização
para hoje.

A Prefeita Cici Magalhães,
que participa de reunião em
Belo Horizonte, não pôde estar
presente, mas enviou mensagem de congratulações a todos
os servidores do município pela
comemoração desta importante
data. O Vice-prefeito Renato
Cezar Von Randow (Renato da
Banca) e a Chefe de Gabinete,
Sandra Cerqueira, também
estiveram presentes.

A Secretária M. de Administração, Cristina Miranda, e
o Secretário M. de Fazenda,
Claudinei Lopes, se pronunciaram, evidenciando o importante
papel desempenhado pelos
funcionários públicos no dia-a-dia para o bem-estar social
da população.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

Isaura da Paixão será
homenageada na Feira da Paz

A

Prefeita de Manhuaçu
Cici Magalhães reuniu
vereadores, secretários
e amigos para anunciar a homenageada nos 140 anos de
Manhuaçu. Foi escolhida: Isaura da Paixão, uma voluntária
em vários projetos sociais e
entidades, e que será a personalidade que será destaque na
38ª edição da Feira da Paz, de
3 a 5 de novembro.
Isaura Pereira da Paixão é
filha de Fani Pereira da Paixão
e Lourenço Cesário da Paixão,
nascida em 24 de março de
1957, sendo a caçula de sete
irmãos, todos nascidos em
Vilanova.
Toda a sua história começou
através de seus pais. Seu pai
era tropeiro e vivia viajando no
lombo de um burro a serviço,
enquanto sua mãe criava os
filhos além de ajudar várias
pessoas, sendo que algumas
delas eram até mesmo abrigadas
em sua casa. Fani, com o seu
imenso coração, sempre muito
paciente e carinhosa, mesmo
com muitos afazeres, como
cozinhar, cuidar da casa, da
lavoura, hortas, gado, começou
a ensinar as crianças que eram
filhas de trabalhadores a ler e a
escrever. As aulas eram ministradas em uma das casas situada
na propriedade da família de
Fani. Com o passar do tempo, o
número de alunos aumentou e já
com seus filhos criados e alguns
até formados, nesta mesma escola, sua filha Terezinha Paixão
Rodrigues começou a lecionar,
assim como outras professoras
que vinham de fora.
Sua filha Isaura sempre foi
muito determinada e dedicada
e assumiu responsabilidades
na capela que existia na comunidade. Através disso surgiu
o seu dom de liderança e ela
realizava várias atividades e
apresentações com os jovens,
como dança, gincanas, teatro
e conseguia envolver toda a
comunidade e até mesmo as
comunidades vizinhas. Isaura
realizava também várias festas
e conseguia atrair a todos, das
crianças aos idosos. O seu poder de liderar e de ajudar o próximo era tão grande que através

disso e de muita luta, com a
ajuda de sua irmã Terezinha e
da comunidade, conseguiu a
construção da primeira Escola.
Além da construção da escola, também arrecadaram
fundos e com a ajuda do senhor
Joaquim Baldino conseguiram
a doação do terreno onde foi
construído o primeiro posto
de saúde. O senhor Joaquim
Baldino também é uma pessoa
de destaque na comunidade
de Vilanova, pois ele esteve
envolvido com as construções
das primeiras moradias nessa
comunidade, que hoje se encontra com tantas melhorias.
Após o término da construção do posto de saúde, como
Isaura sempre foi em busca de
conhecimento e era a mais qualificada da época, ficou como
responsável por este posto e
realizava os procedimentos
necessários, como aplicação
de vacinas e curativos. Além de
ser a responsável pelo posto de
saúde, como era muito prestativa e preocupada com a saúde de
todos, sempre que necessário
levava alguns pacientes para
receber atendimento em outras
cidades. Como na época não
existia recurso para este fim,
ela abrigava essas pessoas
muitas vezes na casa de seus
parentes e amigos e costumava
até pagar algumas despesas
com sua própria renda.
Através de sua luta e busca
por melhorias na comunidade
surgiu a oportunidade de Isaura
trabalhar na área da saúde dentro de Manhuaçu, realizando
várias funções. Depois foi
também na área da educação,
adquirindo assim mais facilidade para resolver os problemas
da educação em Vilanova e
dentro de Manhuaçu. Com o
tempo veio a oportunidade
de se candidatar ao cargo de
vereadora. Com a vitória nas
eleições se tornou a primeira
mulher eleita pelo voto direto,
após a ditadura, a ocupar o
cargo de vereadora em Manhuaçu e com isso conseguiu
mais conhecimento e também
mais recursos, sendo possível
melhorar sua comunidade.
Isaura se esquecia dela

própria para pensar e buscar
melhorias para Vilanova e
conseguiu o primeiro posto
telefônico, a construção do
correio, instalação de rede de
esgoto em algumas ruas e água
tratada. Porém, como ficou
muito envolvida com o deslocamento de pessoas que necessitavam de tratamento de saúde
em Belo Horizonte acabou não
realizando sua campanha como
deveria e perdeu a segunda
eleição que concorreu. Mas
Isaura continuou envolvida
com vários departamentos da
prefeitura e com o passar dos
anos surgiu a oportunidade de
ir trabalhar no Sindicato dos
Produtores Rurais de Manhuaçu como mobilizadora do Senar
Minas. Com o seu grande poder
de liderança e de conhecimento, acabou conseguindo várias
amizades e realizar vários
cursos em prol da melhoria
da região. Isaura representa
o Sindicato dos Produtores
Rurais em várias entidades
e atividades, todas elas VOLUNTÁRIA, como: Conselho
de Alimentação Escolar de
Manhuaçu, Conseas, Consep,
CBH (Comitê da Bacia Hidrográfica) de Manhuaçu, Forea,
Codema, Conselho do Hospital
César Leite, Conselho do Consumidor da Energisa.
Isaura continua sendo uma
pessoa ativa tanto na comunidade quanto no município,
por todos esses motivos, foi
escolhida para ser a homenageada na 38ª Feira da Paz de
Manhuaçu.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

com a comitiva, mais de duzentas famílias residem no local,
onde há predominância da cultura cafeeira, com a produção
de mais de 20 mil sacas por ano.
Sobre as reivindicações,
a Prefeita Cici solicitou ao
Secretário João Amâncio um

levantamento referente aos
custos das obras solicitadas.
Este ano, a Administração Municipal já realizou patrolamento
na comunidade.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

Prefeita Cici recebe moradores
do Córrego da Raiz

M

oradores do Córrego
da Raiz (Distrito de
Ponte do Silva) foram
recebidos pela Prefeita Cici Magalhães, em reunião ocorrida no
Gabinete municipal, na última
quarta-feira, 11. Neste encontro, foram apresentadas reivindicações pelos representantes
da comunidade. Presentes, o
Secretário M. de Obras, João
Amâncio de Faria, e o Vereador
José Geraldo Damasceno (Zé
Rulinha) – que havia agendado
esta reunião com a Prefeita.
Os moradores solicitaram
serviços de melhorias nas estradas, com a colocação de
cascalhamento, melhorias na
escola municipal e proposta de
parceria para o asfaltamento
da estrada principal. De acordo
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POLÍCIA
POLÍCIA
Advogado de alto Jequitibá morre em acidente na BR-262

U

ma colisão lateral envolvendo um Golf com
placa de Manhuaçu e
um Ford Fiesta com placa de
Alto Jequitibá ocorreu na última
quinta-feira, 26/10, próximo ao
trevo de Reduto, na BR-262.
Três pessoas foram socorridas
até a UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) pelo Corpo de
Bombeiros com a ajuda de uma
ambulância de município vizinho. Segundo o PRF Célio Vasconcellos as causas do acidente

ainda estão sendo apuradas:
“estão sendo levantadas as causas, como ocorreu, para então
afirmarmos com mais detalhes.”
O advogado Bruno Cordeiro,
35 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.
A princípio houve uma colisão lateral. Aparentemente, o
advogado teria parado no acostamento para fazer um retorno
para o trevo de Reduto, na hora
em que iniciou a manobra, foi
atingido na lateral pelo Golf,

que vinha no mesmo sentido,
atrás dele. Bruno Cordeiro era
advogado e morava em Alto Jequitibá. Ele estava sozinho num
Ford New Fiesta. “As primeiras
informações dão conta de que
o condutor do Fiesta realizava
uma conversão na pista quando
foi atingido na lateral pelo Golf.
Infelizmente, ele morreu na
hora. Devemos esperar o laudo
conclusivo da perícia”, lamenta
o Policial Rodoviário Federal
Célio de Vasconcelos.

De acordo com o registro da
Polícia Rodoviária Federal, a
colisão envolveu um Golf com
placa de Manhuaçu conduzido
por Giovane da Silva, com ele
também estava um passageiro.
O corpo de Bruno foi liberado
para a Funerária Em Vida e levado para o IML de Manhuaçu.
O Presidente da 54ª Subseção
da OAB/Manhuaçu advogado
Alex Barbosa emitiu uma nota
de pesar pela morte do advogado.

Quatro jovens morrem em acidente
em São João do Manhuaçu

Recém-nascido é
encontrado abandonado
em caixa de papelão
em Manhuaçu

U
Q

uatro jovens, todos de São
João do Manhuaçu, morreram num acidente no km
619 da BR-116, no final da tarde

de domingo, 29/10. De acordo
com as primeiras informações,
eles retornavam de Santa Margarida quando o carro saiu da pista.

Os jovens morreram na hora, no
local do acidente, após o carro se
chocar com uma árvore.
Na internet, amigos publicaram

mensagens de luto pelas vítimas:
Caíque Souza, Clemilson Parreira
(Keké), Felipe Magno e Vitor
Torres.

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

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

m recém-nascido foi encontrado por moradores
do bairro Santa Terezinha
no início da tarde deste domingo,
29/10, em Manhuaçu. O menino
estava numa caixa de papelão
numa construção, foi encaminhado para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) e passa bem.
O Tenente Adilson, da Polícia
Militar, conta que o morador
Gilson ligou para o Centro de
Operações do 11º BPM informando da localização da criança.
“A PM foi acionada nesta tarde
de domingo para uma ocorrência
triste, pois se trata de abandono
de uma criança. Por outro lado,
graças a Deus, apesar da fragilidade, o recém-nascido está passando
bem”, contou o militar.

O garoto foi encaminhado para
a UPA e está sob cuidados médicos e recebendo toda a atenção.
Segundo o oficial da PM, o
menino foi deixado numa caixa
de papelão embaixo de algumas
madeiras numa construção. “A
viatura do Sargento Verdan e
Cabo Everson deslocou rapidamente para o local e verificou que
era um ponto de difícil acesso e,
próximo ao mato, estava a caixa
de papelão. Moradores enrolaram
a criança e a viatura da PM fez
a condução para a Unidade de
Pronto Atendimento”. O Corpo
de Bombeiros também chegou a
ser acionado. A Polícia Militar faz
levantamentos para apurar quem
seria a mãe da criança.
Juninho Pimentel

PM apreende droga com
jovens em Lajinha

A

Polícia Militar apreendeu
droga, balança de precisão
e sementes de maconha
após abordar quatro jovens durante operação conjunta realizada
no distrito de Prata, em Lajinha.
Um jovem de 18 anos foi preso
e um adolescente de 15 anos
apreendido.
Os quatro jovens foram abordados após demonstrarem nervosismo ao avistarem a viatura da
PM. Durante a busca pessoal nada
foi encontrado. Após os policiais
verificarem em torno do local
onde estavam, foi encontrada
uma pequena porção de semente
derivadas de maconha, porém
nenhum dos abordados assumiu
a propriedade no momento.

Por se tratarem de indivíduos
que constantemente são denunciados por envolvimento com
o tráfico de drogas no distrito,
os policiais se deslocaram até a
casa de cada um dos envolvidos
onde realizaram buscas. Na
residência do jovem de 18 anos
foi encontrado dois invólucros
de cocaína junto com a balança
de precisão.
Durante o registro da ocorrência o menor de 15 anos assumiu
ser proprietário das sementes encontradas no local da abordagem.
O jovem de 18 anos foi preso
e um adolescente de 15 anos
apreendido, junto aos materiais,
e encaminhados à Delegacia de
Polícia Civil em Manhuaçu.
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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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SABEDORIA
Todo mundo quer sinceridade, mas nem todo
mundo aguenta ouvir a verdade.
-----------------------------------------------O homem que se vende recebe sempre mais do
que vale.
---------------------------------------------------A sua consciência tem um peso maior do que
a opinião de qualquer pessoa.
---------------------------------------------------Lembre-se: De tropeços, vitórias e quedas é que
se constrói a experiência.
---------------------------------------------------Falar de boca cheia é feio, mas falar de cabeça
vazia é bem pior.
----------------------------------A nossa felicidade depende mais do que temos
em nossas cabeças do que em nossos bolsos.
-----------------------------A parte que ignoramos é muito maior que tudo
quanto sabemos.
--------------------------------------A alma não tem segredo que o comportamento
não revele

Feira da Paz está de volta em Manhuaçu,
com shows, rodeio e 2ª Expo Agro

A

Feira da Paz está de volta em
Manhuaçu e tem data definida
para sua realização: dias 03,
04 e 05 de Novembro, próximos.
Como preparativos para esta que é a

festa mais importante do município,
a Prefeita Cici Magalhães e equipe
da Administração ‘Ouvir para Governar’ tem realizado diversos preparativos para que a população possa

PALAVRAS CRUZADAS

Visita surpresa
da sogra
A sogra foi visitar a filha e
o genro. Quando ela chega na
casa deles, o genro atende:- Sogra querida, que surpresa!
- Por que a surpresa? Minha
filha não disse que eu viria
passar uns tempos aqui com
vocês?
- Disse sim, mas eu achei
que fosse só para curar o meu
soluço!

Visita de italiano
Una nonna italiana ao telefone indica sua moradia ao neto,
que quer visitá-la com sua nova
mulher: - Quando vocês chegarem no prédio, na porta da
frente tem um grande painel.
Io moro no apartamento 301.
Apertem o botón do interfone
com o cotovelo, que io abro a
porta. Entrem, o elevadore é à
direita. Aperta o trê com o cotovelo. Quando ocês saírem do
elevadore, mio apartamento é
nas esquerda. Com o cotovelo,
apertem a campainha. Tcherto?
- Vó, parece fácil, mas... por
que tenho que apertar todos esses botões com o cotovelo?
- Máaaaah que? Dio mio!
Tão vindo de mão vazia, enton?

A

A esposa estava lavando a
louça, enquanto seu marido
tomava uma cerveja sentado
no sofá. De repente o marido
se vira para esposa e pergunta:
- Amor, o que você fazia antes de casar comigo?
E a mulher, sem pensar duas
vezes, responde:- Eu vivia

CURIOSIDADES
O isopor é um tipo de material perfeito para armazenamento e
manutenção da temperatura de alimentos e bebidas. O material foi
criado, quase sem querer, em 1941.
A história do isopor começou quando a empresa Dow Industrial
Corporation passou a realizar experimentos com diferentes métodos para produzir um novo tipo de poliestireno. Essas pesquisas
deram origem a um novo material: o isopor.
Os pesquisadores perceberam que a nova forma de poliestireno

feita com o auxílio de jovens,
membros dos grupos Perseverança, Interact, Rotaract e
Demolay, entre outros voluntários, que se prontificaram a
prestar este serviço no posto
de troca, a ser instalado no
coreto da Praça Cordovil
Pinto Coelho, em frente à
Prefeitura. Na portaria do
parque também serão disponibilizados ingressos.
Preparativos, trânsito
e transporte de ônibus: O
Parque de Exposições Fernando Maurílio Lopes, onde
ocorrerá o evento, está recebendo diversas melhorias
na infraestrutura, limpeza e
iluminação, com o trabalho
das equipes da Secretaria de
Obras e do SAMAL. Além
disto, a Prefeitura, por meio
do SAMAL, realiza a limpeza das margens da rodovia
BR-262, entre a cidade e o
distrito de Realeza, em serviço conjunto com a equipe
do DNIT (Departamento
Nacional de Infraestrutura
de Transportes).
Na recente reunião na
Sec. de Cultura, a Prefeita
Cici Magalhães solicitou
apoio das Polícias Militar e
Rodoviária Federal para o
controle do trânsito nos dias
de evento.
Com os representantes da
empresa de ônibus urbano, a
Prefeita Cici tratou da questão da circulação dos coletivos entre a cidade e distritos,
em horários que atendam a
população de diversos pontos do município. De acordo
com Matusalém, representante da Viação União, serão
disponibilizados 33 ônibus
durante o evento.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

Conselho Municipal do
Meio Ambiente abre
inscrições em Manhuaçu

Como era antes
do casamento

Quem inventou o isopor?

comemorar, com alegria e
verdadeiro espírito de paz, o
aniversário em que se celebram os 140 anos da cidade.
A tradicional festa, que teve
início no ano do centenário,
em 1977, não foi realizada
nos últimos dois anos, e, em
razão disto, será a 38ª edição.
Exemplo recente destes
esforços da nova Administração, foi a realização de recente reunião com representantes
de diversos segmentos sociais
para tratar de questões referentes ao evento e ouvir as
sugestões de cada um para
que tudo ocorra bem, atendendo à população com lazer,
entretenimento e ação social.
O encontro com as lideranças
e membros do secretariado,
representantes da polícia militar e civil, ocorreu no salão
da Secretaria de Cultura, no
centro da cidade.
Shows, parque de diversões, rodeio e 2ª Expo Agro:
A Banda Trio Parada Dura
abrirá a programação da Feira da Paz na sexta-feira, dia
03, com um super show. No
sábado, se apresenta a dupla
sertaneja Bruno e Marrone, e,
no domingo, a animação fica
por conta de Zé Neto e Cristiano. Haverá rodeio e parque
de diversões todas as noites,
além das atrações da 2ª Expo
Agro, com concurso de Marcha e concurso leiteiro.
Causa social: alimentos
por ingressos: A Prefeita
Cici mencionou a proposta
da Feira da Paz deste ano em
arrecadar alimentos e fraldas
geriátricas, por meio da troca
dos mesmos por ingressos
para o evento. A ideia é conceder 01 ingresso por 01 kg
de alimento ou 01 pacote de
fralda geriátrica.
A troca de ingressos será

tinha a capacidade de bloquear a umidade e manter a temperatura
interna. Com isso, o isopor passou a ser utilizado pela guarda costeira dos Estados Unidos em seus barcos.
O produto é um polímero composto por monômeros de estireno,
um tipo de hidrocarboneto líquido fabricado a partir do petróleo.
Quando em temperatura ambiente, o poliestireno é encontrado apenas em estado sólido.
Um dos responsáveis pelo desenvolvimento do isopor foi o pesquisador Eduard Simon. No Brasil, a marca Isopor® foi registrada
pela empresa KNAUF Isopor Ltda.

Prefeitura de Manhuaçu, por meio da
Secretaria Municipal
de Agricultura, Indústria e
Comércio, com base na Lei
Municipal nº 3.714, de 26 de
junho de 2017, comunicam
aos setores organizados da
sociedade (associações, sindicatos, clubes de serviços,
etc.) que estão abertas as
inscrições para o processo eleitoral de composição
do Conselho Municipal de
Meio Ambiente – CMA, no
período de 16 a 31 de outubro/2017, de 09h às 11h e de
13h as 16h, na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio,
situada a Rua Monsenhor

Gonzalez, nº 621, bairro
Centro, neste município.
As normas e condições
para a participação das entidades estão disponíveis no
Edital de Convocação publicado no site da Prefeitura
Municipal (www.manhuacu.
mg.gov.br/diarioeletronico) data de 16/10/2017, e
também afixado nas sedes
da Prefeitura, Câmara Municipal, Ministério Público, Fórum Desembargador
Alonso Starling e Secretaria
de Agricultura. Outras informações por meio do telefone:
33 3332.3891.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)
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Maria Ribeiro desabafa após agressão de
segurança de bar em Madrid: 'Machismo'
Maria Ribeiro desabafou na internet após ser
agredida por um segurança do bar Barbara Ann
Madrid, na Espanha, neste sábado (28), ao fazer
um live denunciando o estabelecimento por ter
barrado a entrada da cineasta Laís Bodanzky,
que usava tênis no momento. No vídeo publicado em seu Instagram, a atriz premiada pelo filme "Como Nossos Pais" flagrou o instante em
que o vigia tenta retirar o celular de suas mãos.
"Pessoal, eu vou mostrar. Não venham nesse
bar. Porque um bar onde a pessoa é barrada por
estar de tênis não merece...", falava Maria Ribeiro ao ser abordada pelo funcionário do local. A ex-mulher de
Caio Blat, a quem chamou de "amigo amado" em post, gritou
com a atitude do segurança: "Ih, eu estou sendo... Que isso? O
que é isso? Você está louco?"
'É violento o mundo que divide os seres humanos': Depois
do ocorrido, Maria Ribeiro - 3 quilos mais magra para o lançamento de seu longa - criticou o bar em seu perfil no Instagram e
desabou sobre a violência sofrida. "O Barbara Ann Madrid, um
lugar muito triste e cafona com tapete vermelho na porta onde
Laís foi barrada por estar de tênis e eu, em seguida, agredida por
estar fazendo um live tirando sarro de atitude tao sem sentido,
me deu ainda mais certeza dos movimentos que temos apontado
no Brasil. Como é infeliz a vida de quem acredita no status quo.
Como é violento o mundo que divide os seres humanos entre ricos e pobres. Entre homens e mulheres. Entre brancos e negros",
declarou a artista que beijou Carolina Dieckmann em ato contra
a homofobia.

Atores protestam contra
projeto de Silvio Santos
Um grupo de atores
criou neste domingo,
29, uma petição online em protesto contra o
projeto apresentado pelo
apresentador Silvio Santos de construir prédios
residenciais onde fica o
Teatro Oficina, no centro
de São Paulo.
Na semana passada, o
Condephaat – órgão estadual de defesa do patrimônio – reverteu uma decisão de 2016
que proibia as obras da Sisan – braço imobiliário do grupo Silvio
Santos – no terreno ao lado do teatro. O projeto prevê a construção
de três torres, sendo que duas delas tapariam uma janela do Oficina, que permite ao espectador ver a paisagem da cidade durante as
apresentações. Essa é uma das principais características do teatro.
A construção precisava passar pela aprovação do Condephaat porque a área onde o Oficina, projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi,
é tombada.
“Iniciamos um movimento dos artistas do Brasil e do mundo,
com o povo brasileiro, para que enviem para as autoridades do governo de São Paulo pedidos de veto ao assassinato cultural da obra
de arte Teatro Oficina e seu entorno tombado”, escreve a Associação Teat(r)o Oficina Uziyna Uzona. “Invocamos a força da multidão para que direcione, através de textos, vídeos, etc ao governado
Geraldo Alckmin pedidos de veto ao empreendimento ao grupo
Silvio Santos.” Até o fechamento desta reportagem, a petição já
tinha mais de 1400 assinaturas.
A proposta de Silvio Santos criou um embate que já é antigo
entre o dono do SBT e o diretor do Oficina, o dramaturgo José
Celso Martinez Corrêa. Segundo Zé Celso, o projeto vai provocar
um “genocídio” do bairro. Ele diz também que a proposta de Silvio
Santos “encaixotaria” o edifício.
A última vez que Zé Celso e Silvio Santos discutiram esse tema
foi em uma reunião em agosto deste ano, no SBT, da qual participaram também o prefeito João Doria e o vereador Eduardo Suplicy
(PT). Em um vídeo gravado nesta reunião publicado neste domingo pela jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo,
Silvio Santos diz a Zé Celso que “vai transferir a Cracolância”
para a região do Oficina, após o dramaturgo se manifestar mais
uma vez contra o projeto.

Geraldo Luis sonha
com Marcelo Rezende e
desabafa: "Saudade"
Geraldo Luis contou aos seus fãs,
neste sábado (28), que sonhou com
Marcelo Rezende - que morreu no
dia 16 de setembro, vítima de um
câncer no fígado e no pâncreas. O
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apresentador aproveitou o espaço para falar da saudade que sente
do grande amigo. "Esta noite sonhei com você... Sonhei que sonhou comigo. E que estávamos todos bem. A morte nunca vai matar o amor. Muitas saudades de você meu pai irmão...", escreveu o
jornalista nas redes sociais. Os fãs do veterano, é claro, mandaram
mensagens de apoio: "Marcelo foi um grande homem e que deixou
muita saudade mesmo! Mas ele está cuidando de você lá do céu",
disse uma. "Amizade além da vida! Que Deus possa confortar seu
coração", comentou outra. Já uma terceira postou: "Que esse sentimento seja eterno e que nunca morra dentro de você".

Renata Banhara desabafa sobre paralisias
faciais: 'Tenho vontade de me suicidar'
Renata Banhara concedeu
uma entrevista sincera ao
Câmera Record, da Record
TV, para falar sobre as sequelas das duas paralisias
faciais que teve neste ano em
decorrência de uma infecção
no dente.
Com a aparência afetada,
ela falou de sua baixa autoestima no momento, das dores intensas que sente diariamente, do excesso de medicações e também do desespero em ter
que lidar com seu caso.
"Eu tenho vontade de me suicidar de dor", disse a modelo, que
segue com tratamento intensivo para aplacar as dores. "Cheguei a
tomar 60 remédios por dia, hoje estou, como dizem os médicos,
desmamando, estou tomando uma quantidade menor, estou conseguindo reduzir, porque eu estou em melhora, mas não vamos parar
nunca, porque enquanto eu estiver tendo esses repentes, essas reações, não se tem previsão de parar".
Conhecida por protagonizar diversos ensaios nua e também por
seus envolvimentos amorosos com artistas, como Marquinhos, do
Exaltasamba, e Frank Aguiar, ela apareceu durante anos nas listas
das mulheres mais sexy do Brasil. Hoje em dia ela evita se expor,
por conta de sua condição atual.
"Eu estou doente, eu tenho as dores, eu estou falando com você
eu sinto dores, mas eu não queria passar a imagem de coitada. Então logo de manhã antes de você chegar, eu chamei o maquiador,
me preparei psicologicamente. Eu não quero que as pessoas me
vejam no dia a dia. Por isso eu saí das redes sociais. Eu fico um
monstro", disse.

Anitta pode ter bens e passaportes
bloqueados pela Justiça
Em mais um episódio de sua briga
judicial contra a ex-empresária, Kamilla Fialho, Anitta teve um recurso
negado e agora poderá ter seus bens e
o passaporte bloqueados. Tudo porque
a cantora não teria quitado uma multa
contratual.
"Anitta, em total desrespeito a decisão judicial, não depositou a quantia
[da multa de rescisão contratual] e interpôs recurso. O recurso foi prontamente negado pelo Tribunal de Justiça do RJ", explicou o advogado Leonardo Gomes da Silva ao "Uol".
O representante da K2L, empresa de Kamilla, ainda explicou
que a decisão foi lavrada pelo desembargador Adolpho Mello Junior e que o pedido de bloqueio pode ser "proferida a qualquer
momento".
Para quem não se lembra, a cantora foi intimada a pagar R$ 2,8
milhões à antiga parceira de trabalho. Até o momento, os advogados da artista não comentaram o processo.
A questão na Justiça se arrasta desde 2014, quando Anitta decidiu encerrar a parceria de trabalho com Fialho. Na ocasião, a
empresa K2L foi acusada de desviar mais de R$ 2 milhões com
prestações irregulares de contas.

Madonna teria ficado apaixonada
por um jovem barman que conheceu na
visita ao Rio de Janeiro
Madonna teria se encantado com um barman que trabalhou na
festa de casamento de Guy Oseary e Michelle Alves, que aconteceu essa semana na casa de Luciano Huck e Angélica no Rio de
Janeiro.
Segundo o colunista Leo Dias, a cantora chegou a trocar olhares
com o jovem e até disse pra ele que apesar de não beber, por ele
dava até uns goles.
Como o jovem barman era muito novo, Madonna o apelidou de
'a cute baby'.
O casal não deixou a festa juntos, mas trocaram telefones, se-
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gundo o colunista.
Na quarta-feira à tarde, Madonna deixou o Rio de Janeiro e voltou
para Lisboa, em Portugal, onde está
morando com sua família.
Recentemente, Madonna teve um
encontro secreto com a ministra da
Administração Interna de Portugal
para achar uma forma de regularizar
sua situação no país.
Segundo a coluna Retratos da
Vida, a reunião extraoficial aconteceu quando todos os funcionários do
gabinete de Constança Urbano de Sousa, que fica no Terreiro do
Paço, em Lisboa, haviam ido embora.
A cantora chegou disfarçada em um automóvel Tesla acompanhado por um segundo veículo com seguranças, por volta das
18h45.
Madonna quer achar uma forma de ter um visto especial para
morar no país, já que está em Portugal com visto de turista.
Madonna disse recentemente que sua mudança para Portugal é
"um experimento".
A cantora de 59 anos revelou que se mudou para Lisboa depois
que seu filho David, 11, juntou-se à categoria de base do Benfica
FC. Agora, ela disse que fez essa mudança para "experimentar outra cultura".
Ela disse ao 'Entertainment Tonight': "É uma experiência. Eu
queria ir e experimentar outra cultura, música e arte, e esta é fenomenal".
A hitmaker de "Vogue" - que também tem Lourdes, 20, Rocco,
16, Mercy, 11, além dos gêmeos de quatro anos Stella e Esther também disse que suas crianças estão começando a aprender mais
sobre sua fama mundial agora que vão para escola em Lisboa, pois
as pessoas estão sempre perguntando se é verdade que a mãe deles
é mesmo Madonna.

Joelma está namorando Alessandro
Cavalcante há nove meses: 'Amando!'
Joelma afirmou que não é recente o seu namoro com o empresário Alessandro Cavalcante,
com quem foi fotografada por fã durante jantar
romântico no Rio no mês de junho. "Vai fazer
nove meses. (E mantive o namoro às escondidas) por uns quatro meses", disse a cantora em
entrevista para o programa "Fofocalizando"
(SBT), desta quarta-feira (25). Ao ser questionada se está amando o namorado, a ex-vocalista
da Banda Calypso garantiu "Muito!". Na chegada ao tradicional Prêmio Multishow de Música,
Joelma justificou porque não estava acompanhada do empresário. "Ele não gosta de flash.
Ele é tímido. Me deixou aqui e foi embora",
contou. Joelma e Alessandro foram vistos pela
primeira vez juntos em abril ao embarcarem em
aeroporto do Rio de Janeiro. Na época, a artista
disse que ele era apenas um amigo. Tempos depois, levou o namorado para assistir seu show em Belém, no Pará.
Cantora foi derrubada por fã em show: Ao se apresentar em
São Paulo, a ex-mulher de Ximbinha - de quem se separou de maneira turbulenta em 2015 - passou por uma situação incômoda.
Uma fã subiu no palco, agarrou suas pernas e acabou a derrubando. Levantada pela sua equipe de segurança, a cantora adepta de
um tratamento de rejuvenescimento de pele acolheu a admiradora,
abraçando-a, ganhando aplausos da plateia.

Cantor gospel contratado pela
Globo sugere boicote à emissora
O cantor gospel André Valadão sugeriu,
nas redes sociais, um boicote inusitado. Ao
compartilhar imagem com as logomarcas
de cinco empresas — Globo, Veja, Omo,
Avon e O Boticário — que promoveram
campanhas anti-discriminação, o artista
acabou propondo um boicote a si mesmo.
Isso porque Valadão, cuja página no Facebook tem mais de 5 milhões de curtidas,
tem contrato com a gravadora Som Livre,
que pertence à… Globo.
Os internautas não perdoaram, é claro.
“Então suponho que não tem mais isso de
Festival Promessas ou de ir no Encontro com Fátima Bernardes,
contrato com Som Livre... Enfim, se agora for assim também, eu
acho é ótimo.”, desabafou uma fã.
Na foto, também aparecem a frase “Em defesa das crianças e da
família brasileira” e a hashtag #juntospelafamília. A publicação foi
feita nesta segunda-feira, dia 23. E, até a publicação desta matéria,
não havia sido apagada.
Ao E+, a Som Livre informou que não vai comentar o caso. A
assessoria do cantor, por sua vez, ainda não se posicionou.
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