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EDITORIAL

Quando as instituições
não se entendem

CHARGE

T

enho visto algumas interpretações de que para que os militares
tomem o poder de forma constitucional deve haver uma ordem por
qualquer dos poderes.
Vejamos o que diz a Carta Magna.
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema
do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia
dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e
da ordem.
Podemos observar que temos duas divisões no final do artigo:
Uma que destina-se a defesa de Pátria, a garantia dos poderes constitucionais, sem invocar a forma como isto
Fale com a redação
será feita; "e,";
Uma segunda parte que por iniciativa
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de qualquer dos poderes as forças armadas
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poderão ser convocadas pois destinam-se
também a defesa da lei e da ordem.
A Constituição não fala sequer que os cidadãos precisam ir às ruas para
que haja uma tomada constitucional, mas fala da garantia dos poderes. Ou
seja, se os poderes estão em perigo, não estão funcionando, funcionando
mal, os militares podem assumir o poder.
Vejam que no Brasil não existe poder absoluto sendo que apenas as
forças armadas podem fazê-lo utilizando em última instância um poder
absoluto e porque não dizer até arbitrário.
Agora, pense bem: Se os militares resolverem tomar o poder quem
será o advogado ou juiz que irá dizer ao contrário, ainda mais se são tão
covardes e subservientes ao ponto de manterem os bandidos no poder
para garantir o seu? ...
Além do mais em nenhum lugar da Constituição Federal diz que a
função de juiz é vitalícia, somente os cargos o são, de forma que não precisaria muito para limpar o próprio judiciário e afinal a quem o supremo
recorreria? É como se ensina nas faculdades: A Deus? ...
Se um golpe ocorrer pode ter certeza que Deus não vai se meter
nisto, assim como não se mete na consciência dos juízes que julgam
mau, de forma injusta, defendendo bandidos que fazem mal a milhões
de pessoas sem que apareça sua culpa e quando aparece dão um jeito
de limpar as coisas.
O Judiciário precisaria tomar responsabilidade do que está fazendo, mas
se não o faz é porque está envolvido no problema sendo parte dele e isto
sim é uma grande porta de abertura para uma intervenção militar no pais.
Talvez uma intervenção não tenha ocorrido ainda por estratégia em
razão da possibilidade de várias forças auxiliares, movimentos e até países
vizinhos guerrearem entre si, originando um curto momento guerra civil,
transtornos nas fronteiras, produção, abastecimento, etc. Fato que pode
estar sendo estudado para evitar danos desnecessários.
Não estou dizendo que seja a favor ou contra a tomada do poder pelos
militares.
Entendo que o que ocorreu em 1964 foi um grande equívoco, nossos
militares foram facilmente enganados pelos americanos, a situação no
País e no mundo era outra.
Contudo os Militares de hoje também são outros. Cursaram, em escolas, universidades de alto nível, estudando armas, táticas e conflitos no
tempo e no espaço que os anteriores não o fizeram. Estamos interligados
eletronicamente por toda parte e a criptografia atingiu níveis absurdos.
O sistema de informação de hoje torna o SNI dos antigos ditadores um
verdadeiro moral.
Entendo, que se nada for feito, principalmente se o judiciário não fizer
seu trabalho, pode sim, haver uma intervenção militar com todo o apoio
de Carta Magna e até da própria população. (Inácio Vacchiano - Filósofo,
jurista, jornalista)
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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

T

enho visto algumas interpretações de que para que os militares
tomem o poder de forma constitucional deve haver uma ordem
por qualquer dos poderes.
Vejamos o que diz a Carta Magna.
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército
e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares,
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria,
à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer
destes, da lei e da ordem.
Podemos observar que temos duas divisões no final do artigo:
Uma que destina-se a defesa de Pátria, a garantia dos poderes
constitucionais, sem invocar a forma como isto será feita; "e,";
Uma segunda parte que por iniciativa de qualquer dos poderes as
forças armadas poderão ser convocadas pois destinam-se também a
defesa da lei e da ordem.
A Constituição não fala sequer que os cidadãos precisam ir às ruas
para que haja uma tomada constitucional, mas fala da garantia dos poderes. Ou seja, se os poderes estão em perigo, não estão funcionando,
funcionando mal, os militares podem assumir o poder.
Vejam que no Brasil não existe poder absoluto sendo que apenas as
forças armadas podem fazê-lo utilizando em última instância um poder
absoluto e porque não dizer até arbitrário.
Agora, pense bem: Se os militares resolverem tomar o poder quem
será o advogado ou juiz que irá dizer ao contrário, ainda mais se são
tão covardes e subservientes ao ponto de manterem os bandidos no
poder para garantir o seu? ...
Além do mais em nenhum lugar da Constituição Federal diz que
a função de juiz é vitalícia, somente os cargos o são, de forma que
não precisaria muito para limpar o próprio judiciário e afinal a quem

o supremo recorreria? É como se ensina nas faculdades: A Deus?...
Se um golpe ocorrer pode ter certeza que Deus não vai se meter
nisto, assim como não se mete na consciência dos juízes que julgam
mau, de forma injusta, defendendo bandidos que fazem mal a milhões
de pessoas sem que apareça sua culpa e quando aparece dão um
jeito de limpar as coisas.
O Judiciário precisaria tomar responsabilidade do que está fazendo,
mas se não o faz é porque está envolvido no problema sendo parte
dele e isto sim é uma grande porta de abertura para uma intervenção
militar no pais.
Talvez uma intervenção não tenha ocorrido ainda por estratégia em
razão da possibilidade de várias forças auxiliares, movimentos e até
países vizinhos guerrearem entre si, originando um curto momento
guerra civil, transtornos nas fronteiras, produção, abastecimento, etc.
Fato que pode estar sendo estudado para evitar danos desnecessários.
Não estou dizendo que seja a favor ou contra a tomada do poder
pelos militares.
Entendo que o que ocorreu em 1964 foi um grande equívoco, nossos
militares foram facilmente enganados pelos americanos, a situação no
País e no mundo era outra.
Contudo os Militares de hoje também são outros. Cursaram, em
escolas, universidades de alto nível, estudando armas, táticas e conflitos no tempo e no espaço que os anteriores não o fizeram. Estamos
interligados eletronicamente por toda parte e a criptografia atingiu níveis
absurdos. O sistema de informação de hoje torna o SNI dos antigos
ditadores um verdadeiro moral.
Entendo, que se nada for feito, principalmente se o judiciário não
fizer seu trabalho, pode sim, haver uma intervenção militar com todo
o apoio de Carta Magna e até da própria população.
Inacio Vacchiano - Filósofo, jurista, jornalista
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
A fábula dos dois lobos – Qual deles
você quer alimentar?
A Fábula dos Dois Lobos (dos índios Cherokee)
Certo dia, um jovem
índio cherokee chegou
perto de seu avô para pedir
um conselho. Momentos
antes, um de seus amigos
havia cometido uma injustiça contra o jovem e,
tomado pela raiva, o índio
resolveu buscar os sábios conselhos daquele ancião.
O velho índio olhou fundo nos olhos de seu neto e disse:
“Eu também, meu neto, às vezes, sinto grande ódio daqueles que cometem injustiças sem sentir qualquer arrependimento pelo que fizeram. Mas o ódio corrói quem o sente, e
nunca fere o inimigo. É como tomar veneno, desejando que
o inimigo morra. ”
O jovem continuou olhando, surpreso, e o avô continuou:
“Várias vezes lutei contra esses sentimentos. É como se
existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e
não faz mal. Ele vive em harmonia com todos ao seu redor
e não se ofende. Ele só luta quando é preciso fazê-lo, e de
maneira reta.”
“Mas o outro lobo… Este é cheio de raiva. A coisa mais
insignificante é capaz de provocar nele um terrível acesso
de raiva. Ele briga com todos, o tempo todo, sem nenhum
motivo. Sua raiva e ódio são muito grandes, e por isso ele
não mede as consequências de seus atos. É uma raiva inútil,
pois sua raiva não irá mudar nada. Às vezes, é difícil conviver com estes dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam
dominar meu espírito. ”
O garoto olhou intensamente nos olhos de seu avô e perguntou: “E qual deles vence? ”
Ao que o avô sorriu e respondeu baixinho:
“Aquele que eu alimento”.
Crédito de imagem – www.contarhistorias.com.br 456 ×
308 Pesquisa por imagem
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Perigo evidente no horário escolar
• Portão do Grupo Monsenhor Gonzalez.
Crianças se amontoando,
esperando a ordem para
adentrarem ao pátio. Perigo constante para alunos
e transeuntes que, ficam
circulando no meio da rua.
Não esperem acontecer, liberem as crianças, para ficarem protegidas, dentro do espaço
da escola. Roosevelt Do Carmo Povoa

Carta aberta ao povo brasileiro
pedindo intervenção viraliza na internet
Carta aos Brasileiros
Caro povo brasileiro, é chegada a hora de vocês decidirem
o que querem. Decidam-se e logo, pois o tempo está correndo
e as coisas estão cada vez piores.
Vocês querem mesmo continuar vivendo em um Brasil,
sem ordem e sem progresso? Em um país marginalizado e
desmoralizado internacionalmente?
Querem mesmo viver em um país onde em um futuro breve,
o sexo poderá ser feito a qualquer hora em qualquer lugar
e com qualquer tipo de parceiro? Seja ele homem, mulher,
animal ou até mesmo CRIANÇA?
Querem viver em um país que as mulheres sem pensar

duas vezes vão abortar e jogar esse ser vivo em uma LATA
DE LIXO?
É ISSO MESMO QUE VOCÊS QUEREM?
Serem tão livres e democraticamente corretos a ponto de
perderem sua ética e sentido de humanidade?
Querem viver sob regras onde matar e ficar impune é caso
rotineiro?
Querem mesmo viver em um Brasil onde a vida vale menos
que um celular?
Onde jovens viram praticamente zumbis com os efeitos
das drogas?
Querem ser liderados por bandidos que te escravizam por
pelo menos 2 meses por ano para receberem os IMPOSTOS,
enquanto eles vivem vidas de reis, rainhas e magnatas?
Brasileiros, PENSEM BEM, no FUTURO que vocês desejam para si próprios e para as próximas gerações.
Agora se você é contra tudo isso, e é a favor de DEUS, da
PÁTRIA e do bem-estar da FAMÍLIA, seja patriota e apoie
a INTERVENÇÃO, pois é a única forma de salvar o Brasil
desse caos que está instalado.
Fernanda Cristina Cervantes Yamaura

Minas mais pobre sem a Cemig
Dizem que existem governo forte e governo fraco, e nos últimos
anos Minas tem perdido bastante,
perdeu empresas para o nordeste,
e agora por ineficiência de nossos
governantes perdemos a Cemig.
Este episódio da venda das Usinas
só aconteceu porque Minas está sem
força política. Nossos Senadores
sem nenhuma moral não fazem a
defesa do Estado que é seu dever
constitucional; o governador dispensa comentários!
Que falta faz homens como Itamar Franco, que peitou
FHC e não deixou vender a Cemig, este realmente faz falta.
Quem conheceu Itamar Franco sabe que ele galgou quase
todos os cargos da política, de prefeito a Presidente da
República, assim como os governos militares não carregou
nada de Brasília.
Como faz falta homens como Itamar Franco, num momento
no qual o País necessita de homens exemplares e Incorruptíveis, com espírito público e comprometido com seu estado
e com o povo brasileiro.

Petrina em Ação
Graças a Deus
mais uma importante
reunião na Petrina,
participação de várias
lideranças, quem participou teve a oportunidade de conhecer
melhor o trabalho de
unificação da Associação com vários segmentos da sociedade.
A Mais Saúde mostrou para nós o projeto deles em prol
da Petrina, o Gulivert ortopedista se pôs à disposição da
comunidade. A Maria Inês, Presidente do Coama mostrou
as dificuldades que estamos passando para regularização
de registro de atas e falou da capacitação dos membros da
associação na próxima reunião.

Academia de Letras promove curso
A Academia Muriaeense de Letras conta com uma agenda
artístico-cultural bastante vasta. Dentre solenidades, saraus,
apresentações musicais e debates variados, há, também
cursos ministrados pelos nossos acadêmicos, conforme a
formação de cada um. O próximo evento será um minicurso
conduzido pela Professora Rita Schittini Costa, que abordará
o tema: "A variante culta: conversas sobre questões morfossintáticas e semânticas". O foco do curso será a importância
da compreensão dos diferentes papéis desempenhados pela
palavra e suas relações com as orações para a construção
de sentido, além de questões sobre pontuação. Com isso,

pretende-se oferecer e reforçar os subsídios necessários
para a elaboração de textos de boa qualidade, respeitando as
normas da modalidade culta da Língua Portuguesa. (Gazeta
de Muriaé)

O poder maior
é do povo
Os políticos governam em nome do povo, e para o povo.
Somos nós que votamos e
escolhemos os nossos candidatos, se as coisas não andam
como nós gostaríamos, devemos escolher melhor nossos
governantes. Ano que vem
nas eleições para deputados,
senadores, governadores e
Presidente da República, e diante da atual situação do país,
se quisermos realmente melhorar o nosso país, diminuir
sensivelmente a corrupção, devemos repensar nossa maneira
de votar, e escolher melhor as pessoas que nos representará.
A primeira recomendação dada por especialistas para quem
quer realmente ajudar o Brasil e melhorar a composição
das Assembleias Legislativas, Câmara Federal, Senado e
principalmente o nosso governador e nosso Presidente da
República.
A primeira coisa que cada eleitor deva fazer é não votar em
nenhum político que tenha seu nome envolvido em corrupção
investigado pela Lava Jato. Como os senhores, senhoras e
jovens tem visto, cada grupo tenta defender seu pedaço. O
Lula diz que é o homem mais honesto do país, Aécio diz que
vai provar sua inocência. O Renan Calheiro que foi até pouco
tempo presidente do Senado diz inocente, mas curiosamente
as investigações apontam muitas irregularidades cometidas
por eles, comprovadamente pela justiça. A impressão que
temos diante dos acontecimentos é que o STF, não gosta de
punir políticos.

Tolerância no trânsito é uma virtude
Um projeto de crianças do 5º ano do Sesi Governador
Valadares parou o trânsito com blitz educativa. A segurança
tem se tornado uma das maiores preocupações no mundo
globalizado, inclusive nas estradas e no trânsito das cidades,
cada vez mais sobrecarrecado. A falta de atenção e ações
de imprudência leva muitas pessoas a se envolverem em
acidentes que resultam em morte. Para compensar de um
modo geral a discordância entre trânsito e população, são
necessários projetos e campanhas no sentido de conscientizar
e conhecer ações capazes de diminuir os riscos e consequentemente melhorar a vida da população. Nada melhor do que
começar esse trabalho dentro das escolas com os alunos,
futuros cidadãos. Neste sentido, os alunos foram buscar no
Projeto Rede SESI de Virtudes inspiração para conduzirem
sua campanha exemplar. (Ascom)

Café Literário com alunos da APAE
Um novo Café
Literário foi realizado pela Secretaria de Cultura e
Turismo, da Prefeitura de Manhuaçu, na quarta-feira,
27, na Biblioteca
Municipal Professora Custódia Féres Abi-Saber, no
centro da cidade. Desta vez, houve acolhida aos alunos da
APAE/ Manhuaçu (Associação de Pais e Amigos do Excepcional). Esta iniciativa cultural ocorre mensalmente, com
participação ativa de estudantes, de diferentes instituições
de ensino e faixas etárias. Nesta edição do Café Literário, a
Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Gena Clara Gil
Alcon, e a Coordenadora da Biblioteca Municipal, Mara
Soares Goulart Maia, receberam as crianças e jovens atendidos pela APAE, em uma agradável apresentação de livros,
da estrutura física disponibilizada para a leitura e pesquisa,
além de outros ambientes da secretaria.
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"fonte de todos os problemas”. “Uma p*** cagada”.
Teria dito Cardozo, quando Joesley diz nas gravações que esteve com o ex-ministro Cardozo
para reclamar da lei de combate a organizações criminosas,

‘CABEÇAS PRETAS’ NÃO TÊM
VOTOS PARA TROCAR RELATOR
Tucanos anti-Michel Temer, que o Planalto chama de “cabeças pretas”, reclamam do relator da segunda denúncia
da Procuradoria Geral da República (PGR) porque não
têm votos suficientes, na bancada, para reverter a escolha de Bonifácio de Andrada (PSDB-MG). Estimativas da
oposição indicam que aumentou o número de deputados
do PSDB que não vão apoiar a segunda denúncia da PGR
contra o presidente.
O FAVORITO
O nome do deputado Bonifácio Andrada era o preferido do
presidente Michel Temer desde a primeira denúncia. Agora
não deu outro.
LISTA PROVISÓRIA
O presidente da CCJ da Câmara, Rodrigo Pacheco
(PMDB-MG), listou três nomes para a função de relator.
Acabou abrindo mão dos três.
DESCENDO DO MURO
O Planalto aposta em apoio maior do PSDB, na segunda
denúncia. Na votação da primeira, o placar foi apertado:
21x20.
AULAS MEMORÁVEIS

MISSÃO DIFÍCIL
Senadores do PMDB, Renan Calheiros e Jader Barbalho,
mais queimados que espeto de churrasco, têm o mesmo
problema para 2018: viabilizar a reeleição e não atrapalhar
os filhos nas urnas.
MARANHÃO NA LAVA JATO
Ex-vice de Eduardo Cunha na Câmara, Waldir Maranhão
(Avante-MA) será investigado por ordem do ministro Edson
Fachin. É acusado de receber R$2,47 milhões da construtora Queiroz Galvão, através do PP.
PROJETO ESPECÍFICO
Proposta do senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) impõe
quarentena de três anos para procuradores que deixem a
carreira. A Constituição prevê esse prazo para magistrados
e o estende a ex-membros do MP.
SEM PERDAS
Apesar de os juros terem caído quase à metade em relação ao governo Dilma, os bancos não reduziram as taxas
para o consumidor. A taxa é de 8,25%, mas o Itaú só financia por 10,1%. A Caixa, o menor, 9,33%.
A VOLTA DA CENSURA

O juiz Ademar Vasconcelos, ex-titular da Vara de Execuções Penais do DF, foi aluno de Bonifácio Andrada: “suas
aulas eram memoráveis”, diz.

OAB pediu a imprensa de Alagoas para omitir do noticiário
advogado envolvido em escândalo. No Rio, o Flamengo
proíbe o jornalista Diogo Dantas, do Extra e do Globo, de
fazer perguntas ao técnico do time.

NOVOS ÁUDIOS ANIMAM
DEFESA DE TEMER: ‘ARMAÇÃO’

CALENDÁRIO

Os novos áudios divulgados pela revista Veja animaram
o presidente Michel Temer e assessores no enfrentamento das denúncias. Destacados para ouvir várias vezes as
gravações, assessores levaram a Temer a certeza de que
o conteúdo reforça que os “meliantes” (como se referem
a Joesley Batista e seus cúmplices) fizeram uma grande
armação para destruir o presidente e, em troca, garantir a
impunidade.
O PORQUÊ DA ELAÇÃO
O grupo de Joesley é investigado em seis operações da
Polícia Federal e do Ministério Público Federal, como Lava
Jato e Zelotes.
MANIPULAÇÃO
Na avaliação do Planalto, os áudios mostram que autoridades do MPF foram manipuladas pelos delatores para fazer
o que eles queriam.
DELAÇÃO SOB CACHÊ
Fica claro nos áudios, para o Planalto, que o doleiro Lúcio
Funaro foi pago para delatar Temer quando Joesley mandasse “fechar a tampa”.
FUNDÃO AFUNDOU
O deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), que foi relator
da reforma trabalhista, acha que o “fundão eleitoral” de
R$1,8 bilhão não passa na Câmara. “Se passar será por
votação apertada”.
DEPÓSITOS DETALHADOS
Na defesa da convocação de Dilma à
CPI da JBS, o deputado João Rodrigues
(PSD-SC) lembra que Joesley & Cia citam extratos detalhando os depósitos
feitos em conta atribuída a Lula e Dilma.
NOVIDADE NA ANATEL
O presidente Michel Temer deve indicar para o conselho
da Anatel o potiguar Emanoel Campelo, que seria ligado
ao ex-deputado Henrique Alves. O ministro Gilberto Kassab (Comunicações) não gostou.

Alguém precisa lembrar à turma dos recibos de Lula que
este domingo não é 31 de setembro.
JOESLEY FALOU COM CARDOZO
E RENAN DURANTE DELAÇÃO
O empresário Joesley Batista relatava ao então presidente do Senado, Renan Calheiros, e ao ex-ministro Justiça
e advogado de Dilma José Eduardo Cardozo os seus depoimentos a procuradores, segundo ele próprio conta nos
áudios divulgados nesta sexta-feira (29). Em uma das conversas gravadas, ele reclama haver prestado depoimento
“a um garoto de 34 anos”, um procurador a quem chama
de “Dr. Ancelmo”.
DESDE O PRIMEIRO DIA
Joesley diz na gravação que marcou jantar com Renan
Calheiros logo depois da primeira reunião para tratar da
delação premiada.
RENAN SABIA
Ele disse estar “preocupado” e Renan teria se interessado
no motivo. Sua resposta: “Eu tive agora depondo para um
menino de 34 anos”.
RELAÇÃO COM CARDOZO
O delator revela ter discutido com o ex-ministro Cardozo
sobre a lei de combate às organizações criminosas, após a
deflagração da Lava Jato.
ÁUDIO INÉDITO
Ainda não foram divulgadas as gravações que Joesley fez
de suas conversas com Cardozo, para “trabalhar” ministros
do STF.
MARINA E ATÉ DÓRIA HERDARIAM OS VOTOS DE LULA
Levantamento realizado pelo Paraná Pesquisa confirma
que o ex-presidente Lula seria o mais votado em primeiro turno, se a eleição fosse hoje, mas caso o petista fique impedido de se candidatar, 21,5% dos seus eleitores
votariam em Marina Silva (Rede), 11,4% em Ciro Gomes
(PDT) e 10,3% em Fernando Haddad (PT). Até o tucano
João Doria levaria um pedaço: 7,5% dos votos que seriam
destinados a Lula.

Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará
realizar Processo Administrativo Licitatório nº 184/2017,
na modalidade Pregão Presencial nº 095/2017, para
contratação de prestação de serviços de transporte
escolar no município. O credenciamento e a entrega
dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do dia 18/10/2017, 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 28 de
setembro de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo Administrativo Licitatório nº 185/2017, na
modalidade Pregão Presencial nº 096/2017, cujo objeto
é a aquisição de material permanente em atendimento
a Secretaria Municipal de Saúde. O credenciamento
e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e
DOCUMENTAÇÃO, será até às 13:00 horas do dia
18/10/2017, 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 28 de setembro de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará
realizar Processo Administrativo Licitatório nº 186/2017,
na modalidade Pregão Presencial nº 097/2017, cujo
objeto é a aquisição de um veículo em atendimento a
CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). O
credenciamento e a entrega dos envelopes contendo
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 15:00
horas do dia 18/10/2017, 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 28 de setembro de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará
realizar Processo Administrativo Licitatório nº 187/2017,
na modalidade Pregão Presencial nº 098/2017, Registro
de Preço nº 016/2017, para contratação de prestação
de serviços de transporte em atendimento a secretaria
Municipal de Saúde. O credenciamento e a entrega dos
envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO,
será até às 09:00 horas do dia 19/10/2017, 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 28 de setembro de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará
realizar Processo Administrativo Licitatório nº 188/2017,
na modalidade Pregão Presencial nº 099/2017, Registro de Preço nº 017/2017, Aquisição de material
Hospitalar em atendimento a secretaria Municipal de
Saúde. O credenciamento e a entrega dos envelopes
contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até
às 13:00 horas do dia 19/10/2017, 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 28 de
setembro de 2017.
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Câmara Municipal de Manhuaçu aprova recursos e projeto

V

ereadores de Manhuaçu aprovam repasse de
recursos e projeto que
institui o Programa Municipal
de Valorização e Incentivo à
Agricultura Familiar
Em reunião extraordinária
presidida por Jorge Augusto
Pereira “Jorge do Ibéria”,

na tarde desta quinta-feira,
28/09, a Câmara de Manhuaçu aprovou dois projetos
de lei de autoria do Poder
Executivo.
O primeiro projeto aprovado trata-se de repasse de
recursos financeiros no valor
de 8.500 reais à Associação

dos Agricultores e Agricultoras Familiares da Comunidade
São Geraldo/Gavião a fim de
realizar festividades culturais
organizadas pela instituição no
Distrito de Dom Corrêa.
O outro projeto aprovado
com emendas dispõe sobre o
Programa Municipal de Valo-

IV Conferência Municipal de
Políticas sobre Drogas é
realizada em Manhuaçu

A

IV Conferência Municipal de Políticas
sobre Drogas de Manhuaçu foi realizada na
tarde da última sexta-feira,
22, com ativa participação
representantes de diversos
segmentos sociais e positivos debates para a formulação e reformulação de
políticas públicas para este
desafiante setor. Presentes
à Mesa Diretora na solenidade de abertura, a Prefeita
Cici Magalhães; Secretária
de Trabalho e Desenvolvimento Social, Giuzaina
Gregório; Presidente do
COMAD (Conselho Municipal de Políticas sobre
Drogas), Luiz Henrique
Ferraz de Arruda Veras, e
Vice-presidente, Luciane
Dutra de Melo Cruz; Rep.
da Polícia Militar, Tenente
Robson Xavier; Delegado
da 6ª DRPC, Dr. Henrique
Matheus Rabelo; Rep. de
Entidades Sociais, Roberto
Luiz David; rep. segmento
de Usuários, Maria Aparecida Daniel; rep. das Associações Comunitárias, Benoni
da Paixão, e Presidente do
CMDDCA (Conselho Municipal de Defesa dos Direitos
da Criança e Adolescente),
Leslie Moraes. Também
presentes, a Chefe de Gabinete, Sandra Cerqueira;
Secretários de Agricultura,
Flânio Alves, e de Administração, Cristina Miranda, e
o Coordenador do PROERD
(Programa Educacional de
Resistência às Drogas), Sgt.
Edmar.
A conferência foi realizada no salão da Igreja Meto-

dista, entre 12h e 17h. Logo
na abertura, o Presidente
Luiz Henrique Veras, e a
Secretária de Trabalho e
Desenvolvimento Social,
Giuzaina Gregório, se pronunciaram evidenciando
informações e dados estatísticos alarmantes relacionados ao consumo de
drogas na sociedade, e o
que é pior, atingindo a um
público com faixa etária
cada vez menor.
A apresentação destes
indicadores sociais embasaram os conferencistas em
seus trabalhos de análise
e formulação de propostas
para o desenvolvimento de
políticas públicas para o
enfrentamento às drogas.
Propostas estas que foram
aprovadas no final da conferência pela plenária e serão
encaminhadas para a etapa
estadual, juntamente com a
eleição de delegados representantes de Manhuaçu.
Foi apresentada palestra relacionada ao tema
da conferência deste ano:
‘Políticas Públicas sobre
Drogas para a Juventude’,
ministrada pelas especia-

listas Karina Gama dos
Santos Sales (Secretária de
Saúde), Denise Aparecida
Braga Jardim (Assistente
Social) e Camila Gama
dos Santos (Farmacêutica
e Referência Técnica da
GRS/ Manhumirim).
A Secretária Executiva
do Comad, Glenda Miranda da Silva, conduziu
a votação do Regimento
Interno, que também foi
devidamente aprovado na
conferência.
Outro atrativo da conferência foram as apresentações das crianças e
adolescentes atendidos
pelo Projeto Arte Social
da Fumaph e os trabalhos
apresentados em stands
pelas equipes do CREAS
(Centro de Referência Especializado de Assistência
Social), CRAS (Centro de
Referência de Assistência
Social), Comunidade Terapêutica, CAPS (Centro
de Atenção Psicossocial)
e Programa Nacional de
Combate ao Tabagismo.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de Manhuaçu)

rização e Incentivo a Agricultura Familiar no município
que tem como objetivo fomentar a produção da agricultura
e pecuária, especialmente nas
pequenas propriedades que
atendam as condições de enquadramento da agricultura
familiar e dos beneficiários do

Programa Nacional de Crédito
Fundiário (PNCF), instituído
pela Lei Completar Federal
nº 93, de 04 de Fevereiro de
1998.
Também foi aprovado projeto que autoriza repasse de
recursos financeiros ao Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Palmeirinha.
O Presidente da Câmara,
Jorge do Ibéria, agradeceu
a presença de todos e por
entender a necessidade e importância dos projetos.
28/09/17 17:05:33: Geilson
Camara Mcu: Na verdade
foram 3 projetos aprovados!!!

e das comunidades rurais. Cici
também mencionou a recente
premiação de Manhuaçu junto
ao FNDE (Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação), com a conquista da
2ª colocação no Estado e 14ª
no Brasil por ‘boas práticas
da agricultura familiar para a
alimentação escolar’ e a construção de três novas creches
do Programa Pró-Infância, do
Governo Federal, em Santo
Amaro, Vilanova e próximo
ao CAIC (B. Alfa Sul). As
obras estão em execução.
Também estiveram presentes a esta solenidade, os

Vereadores Paulo César Altino, Berenice Ferreira e João
Gonçalves Linhares (Juninho
Linhares); Chefe de Gabinete
Sandra Cerqueira; Secretários
Municipais Luizaura Januário
(Educação), Cristina Miranda
(Administração), Gena Clara
(Cultura e Turismo) e Bruno Spínola (Planejamento);
Diretores Municipais Enos
Viana Santana (Transportes)
e Dilma Resende (Educação),
além de equipes da Secretaria
de Educação, pais e crianças.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

Prefeitura conclui reforma
da creche do B. Santa Luzia

A

Secretaria de Obras da
Prefeitura de Manhuaçu concluiu as obras de
reforma da creche do Bairro
Santa Luzia. Na tarde da última sexta-feira, 22, a Prefeita
Cici Magalhães visitou a instituição, em acolhedora reunião
com pais, direção e equipe
pedagógica. A creche Santa
Luzia atende aproximadamente 100 crianças, com idade
entre 04 meses e 03 anos e 11
meses de idade, em período
integral (07h às 17:30h).
A Coordenadora da Creche Santa Luzia, Maria Ister
Corrêa Mendes, agradeceu
à Prefeitura pelas melhorias
consolidadas no local. Ela
destacou que esta renovação
da estrutura física possibilitará melhores condições de
atendimento às crianças e seus
familiares e também para o
trabalho dos profissionais que
ali atuam no dia-a-dia.
A Prefeita Cici Magalhães
ressaltou o compromisso da
Administração Municipal em
oferecer educação de qualidade para a população, na cidade
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Homenagens na inauguração da
reforma do campo em Dom Corrêa

A

Prefeitura de Manhuaçu, por meio das Secretarias de Esporte e de
Obras, realizou a inauguração
da reforma do campo e vestiário do Distrito de Dom Corrêa,
em solenidade que envolveu
homenagens especiais e partidas futebolísticas. Presentes
à cerimônia, os Vereadores
Vantuil Martins e José Eugênio; Secretário de Esportes,
Jânio Garcia Mendes; Diretor
de Obras, Jânio Sérvio (Catinga); lideranças comunitárias e
moradores.
O Vereador Vantuil Martins
disse que estas melhorias eram
reivindicadas há anos pelos
usuários do campo José F. de
Souza. ‘Era necessário haver
reforma no muro, ao redor do
campo e no vestiário. Estamos muito agradecidos com
a Administração da Prefeita
Cici Magalhães. Tivemos
total atenção das Secretarias
de Esportes e de Obras, com
o Jânio e o Diretor Catinga.
Também agradecemos ao José
Geraldo Pereira, Rogério e

Sérgio pelo apoio. O estádio
ficou bonito, agradável. As
comunidades vizinhas estão
satisfeitas com as melhorias
realizadas’, destacou.
Em Dom Corrêa, o vestiário
é denominado Ronaldo Oliveira da Silva (Ronaldinho).
Nesta solenidade, foi realizada
homenagem póstuma, com a
entrega de placa aos familiares de Ronaldinho. ‘Tivemos

a oportunidade de conhecer
o Ronaldinho. Sabíamos que
ele era uma pessoa querida
pela comunidade. Então, junto
com os moradores, decidimos
homenagear sua memória,
com a participação de seus
familiares’, comentou o Vereador Vantuil Martins.
A solenidade ocorreu entre
dois jogos valendo pelo Campeonato Distrital, ambos dis-

putados pelas equipes de São
Pedro do Avaí e Dom Corrêa.
O primeiro, realizado às 13h,
na categoria Aspirante, ficou
empatado com placar de 2x2.
A outra partida aconteceu às
15h, com vitória de São Pedro
do Avaí sobre o time da casa,
por 1x0.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

Manhuaçu celebra Festa Anual da
Árvore com distribuição de mudas

N

o dia 22 de setembro,
na Praça Dr. César
Leite, o Secretário Flânio Alves da Silva
e servidores da Secretaria
Municipal de Agricultura,
Indústria e Comércio, e da
EMATER, distribuíram aos
feirantes da FEIRA SAT
(Feira Sem Agrotóxico), 30
(trinta) mudas de árvores
(*Quaresmeira) cedidas pelo
Instituto Estadual de Florestas, por meio do Engenheiro
Florestal Ailton Neto. A ação
contempla mais uma etapa do Projeto Arborização,
idealizado pelo Engenheiro
Agrônomo João Lopes Soares, do Departamento de
Meio Ambiente.
Na oportunidade o destaque foi celebrar o Dia da
Árvore (21 de setembro). Os
benefícios que a árvore nos
traz são inúmeros e variados: proteção dos solos (evitam a erosão. A erosão leva
embora as sementes que poderiam germinar); proteção

de rios e nascentes (evitam
o assoreamento e contaminação); fertilização (trazem
nutrientes do subsolo para a
superfície e formam húmus
com a queda de seus galhos
e folhas). Sua importância é
estar associada à vida, ao ar

que respiramos e especialmente, a qualidade da nossa
produção agrícola.
“Plantar árvores é plantar
vida”
*A Quaresmeira é uma
árvore natural da mata atlântica, muito admirada por sua

beleza e amplamente utilizada para arborização urbana
e paisagismo. De pequeno a
médio porte, existem duas
opções: roxa e rosa. Fonte: www.ibflorestas.org.br/
blog/arvores-quaresmeiras-rosa-e-roxa.

Psicopedagoga especialista
em educação fala sobre a
importância do ato da
leitura para o aprendizado.

P

sicopedagoga especialista em educação fala sobre a
importância do ato da
leitura para o aprendizado. A leitura é um
hábito que faz parte
do nosso dia a dia e
deve ser cultivado. É
normal que as crianças comecem a ler por
volta dos cinco anos de
idade, porém, para Ana
Regina Caminha Braga,
psicopedagoga e especialista em educação
especial e em gestão escolar, é bom incentivar
a leitura desde muito
cedo. “Ler para os pequenos e incentivá-los
a ler é muito benéfico.
Com a leitura eles não
só aprendem coisas novas, como aprendem a
escrever melhor, ampliam seu vocabulário
e, é claro, melhoram
seu desempenho escolar”, comenta.
É importante que os
pais permitam o contato
dos pequenos com os
livros, deixe-o brincar,
tocar e analisar aquela
novidade. Hoje não é
difícil encontrar livros
com materiais mais resistentes, cheios de cores e texturas, que permitem essa interação.
Já as histórias infantis
que tanto encantam as
crianças, permitem que
ela entre nesse universo. “Quando nós
lemos para uma criança
fazemos surgir nela o
interesse pela leitura,
se você conversar sobre
a história ela irá refletir
sobre aquilo, além de
desenvolver sua capacidade de compreensão
e interpretação”, sugere
a especialista.

Com as crianças um
pouco maiores, os pais
já podem começar a
fazer leitura mais dinâmicas, lendo uma parte
da história e dando a
ela o livro para que ela
possa tentar ler a outra
parte, aos poucos ela
vai se familiarizar com
aquele livro até conseguir lê-lo inteiro e sozinha. Uma boa opção
são as história ilustrada
e com menos escrita,
conforme a criança for
evoluindo você pode
aumentar a quantidade de palavras no livro. Quando ela estiver
lendo melhor, ofereça
outras opções, como
os cadernos infantis
dos jornais, revistas
e textos que tenham
temas interessantes e
adequados para a idade.
Por fim, a psicopedagoga lembra que mesmo depois que a criança
já tiver adquirido esse
hábito e aprendido a
ler, é bom que os pais e
professores continuem
a incentivá-la. “Ler
para a criança desde os
primeiros anos de vida
é algo muito importante, já que ela está em
fase de desenvolvimento, e essa troca afetiva ajuda a estabelecer
laços com a leitura”,
comenta. Variar os gêneros literários também
é importante, para que
ela possa ter acesso aos
mais variados temas.
“Não sobrecarregue-a
com a leitura, ela tem
que ser uma diversão
e não uma obrigação,
que vai acabar por fazer
ela perder o interesse
no ato”, completa Ana
Regina.

3 de outubro / 2017

acesse: www.jm1.com.br

7

Manhuaçu presente no 4º Encontro de
Charolas e Folias de São Sebastião em Mutum

O

Grupo de Folia de
Reis de Manhuaçu
participou do 4º Encontro de Charolas e Folias
de São Sebastião, realizada
recentemente em Mutum.
Com o apoio da Prefeitura
de Manhuaçu, por meio
da Secretaria de Cultura e
Turismo, quinze integrantes
representaram a cidade neste
tradicional evento, que este
ano comemora o primeiro
centenário. Também presentes, acompanhando a
comitiva, a representante
da Prefeita Cici Magalhães,
Secretária de Cultura e Turismo, Gena Clara; a Presidente
do Conselho do Patrimônio
Cultural de Manhuaçu, Dilma Resende; Coordenador
de Turismo, Udson Vicente
Caldeira, e o Diretor Fabrício Santos (membro da
Folia).
O evento tem a proposta
de manter vivas as tradições
locais, criar um ambiente de
intercâmbio cultural e impulsionar o resgate de grupos
de charola. Promovida pela
Prefeitura de Mutum, com
apoio da Secretaria de Estado de Cultura, a festa deste
ano teve caráter especial:
celebrar o centenário da manifestação cultural na região.
As festividades do 4º Encontro de Charolas e Folias
de São Sebastião tiveram

início com café da manhã,
nas proximidades da Capela
Nossa Senhora do Rosário,
no Córrego da Ponte Alta. A
capela foi erigida em 1920,
com recursos arrecadados
durante as peregrinações
das charolas. Logo após a
cerimônia de abertura, as
charolas se deslocaram pelas
microrregiões levando a toada, os cantos e a bandeira em
devoção a São Sebastião às
casas dos moradores.
Manhuaçu teve a sua participação assegurada pela
Folia do Divino com a responsabilidade do Diretor
de Cultura Fabrício Santos
e os mestres Antônio Dias,
Joaquim Sobrinho, Abílio da
Silva e contramestres David
Henrique e Luiz Henrique,
acompanhados pelo porta-bandeira Élcio Prazeres e
demais foliões, Sebastião
Cabral, Divina de Souza,
Raimundo Antunes, Gessi
de Assis, José Carlos Bahia
e Ademir Rodrigues.
No fim do dia, cortejo e
coroamento foram realizados
na Praça Dona Maricas. Dali,
os grupos prosseguiram em
carreata até o parque de exposições da cidade, cantando
as músicas que compõem o
repertório tradicional das
charolas. O mestre da Folia
do Divino de Manhuaçu
recebeu o certificado em

nome de todos do grupo, na
cerimônia de encerramento.
A Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo inicia, a
partir da participação neste
evento, um projeto de resgate e valorização da Folia
de Reis de Manhuaçu, por
meio do apoio da Prefeitura
e do Conselho do Patrimônio
Cultural de Manhuaçu.
A história das charolas na
região de Mutum começou

há 100 anos, quando uma
epidemia assustou os habitantes provocando a morte
de algumas crianças. Para
acabar com a tragédia, um
morador resolveu apelar às
forças do divino. Fez uma
promessa: caso ninguém
mais fosse atingido pelo surto, ele organizaria uma charola em homenagem a São
Sebastião. Pedido atendido,
e, assim nascia a charola de

São Sebastião do Córrego
da Ponte Alta, em Mutum,
território Caparaó.
Com o passar dos anos, o
costume foi contaminando
os moradores da região e
passando de geração a geração. A história oral rendeu
testemunhas, e, uma delas, é
José Teixeira Soares. Foi seu
avô, Modesto Teixeira de Siqueira, quem fez a promessa. Um século depois, José

continua vivenciando a tradição iniciada pelo patriarca
de sua família. Atualmente,
ele é o gerente de bandeira
na charola criada pelo avô.
‘Sinto um orgulho imenso
por fazer parte dessa história
e muito agraciado com as
bênçãos que São Sebastião
nos deu’.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

Servas realiza a quarta edição da Rua de Direitos no Parque Municipal

R

espeito, dignidade e,
sobretudo, direitos.
Esses são os conceitos fundamentais do Rua do
Respeito, projeto do Servas
de integração social das
pessoas em situação de rua,
que realizou mais uma Rua
de Direitos, nessa terça-feira
(27/9), no Parque Municipal,
em Belo Horizonte.
O projeto tem parceria
com o Ministério Público de
Minas Gerais e o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais
e apoio do Governo do Estado. Aproximadamente mil
pessoas passaram pela área
verde na área central da capital ao longo do dia.
Todos tiveram acesso a
serviços básicos que são
direitos de qualquer cidadão
como emissão de documentos, atendimento médico,
psicológico e odontológico,
exames básicos de saúde,
orientação jurídica e previdenciária e corte de cabelo.
Também receberam café da
manhã, almoço e lanche da
tarde, além de participarem
de ampla programação cultural.
Segundo a presidente do
Servas, Carolina Pimentel,
foi um dia em que as pessoas

em situação de rua deixaram
de ser marginalizadas e passaram a ser respeitadas.
“É um projeto que nos dá
muito orgulho, porque nossa
proposta é estar sempre mais
perto de quem mais precisa.
O Rua do Respeito, por meio
da ação Rua de Direitos,
enxerga o invisível social,
entendendo que a população
em situação de rua tem os
mesmos direitos que qualquer outro cidadão”, ressalta
Carolina.
Na avaliação do diretor
de Investimento Social do
Servas, Rodrigo Fernandes,
também foi um dia de muita
alegria. “Conseguimos reunir uma grande quantidade
de moradores em situação de
rua na busca pelo resgate de
direitos fundamentais dessa
população. E para além dos
serviços, foi um dia de alegria. Tivemos equipamentos
culturais como música, refeição diferenciada, rodas
de conversa, entre outras
atividades. A ideia, de fato,
foi tratar a população com
respeito e dignidade”, diz
Fernandes.
Claudenice Rodrigues
Lopes, educadora social da
Pastoral de Rua, acredita na

garantia dos serviços continuados. “Várias entidades se
juntaram para prestar serviço
à população de rua no sentido
de fazer com que ela passe
a fazer parte do cotidiano
da cidade. A gente acredita
e aposta muito na garantia
de serviços continuados no
sentido de garantir os direitos
dessas pessoas.”
Consultório itinerante: A
novidade da Rua de Direitos
foi o consultório odontológico itinerante do Servas. Uma
van totalmente adaptada ofereceu aos moradores de rua
tratamento dentário básico
como limpeza, restauração
simples e extração. Dentistas
voluntárias da PUC-Minas e
do Sesc foram responsáveis

pelo atendimento.
Atendimento odontológico
é uma antiga demanda dos
coletivos que trabalham em
prol dessa população. “A
nossa intenção é fazer esse
tipo de atendimento semanalmente. Queremos estacionar a van perto de áreas
com grande concentração de
pessoas em situação de rua
para fazer atendimento odontológico básico”, explica o
diretor do Servas, Rodrigo
Fernandes.
Para Alex Maciel, representante do Movimento
Nacional das Pessoas em
Situação de Rua, oferecer
atendimento odontológico
itinerante “está perto do
ideal”. “Só não é o ideal

porque ideal seria se as PSRs
fossem atendidas nos postos
de saúde”, pondera.
A ação foi dedicada à população em situação de rua,
mas também atendeu outras
pessoas da sociedade. Nos
últimos quatro anos, o número de PSRs aumentou
significativamente na capital
mineira. De acordo com
levantamento atualizado da
Prefeitura de Belo Horizonte,
Belo Horizonte tem 4.553
pessoas vivendo nas ruas da
cidade. O último senso, de
2014, identificou que 1.827.
O número atual se equipara
ao total de habitantes de
182 dos 853 municípios de
Minas.
Rua do Respeito: É um

projeto realizado pelo Servas
em parceria com o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais
e o Ministério Público de
Minas Gerais por meio da
CIMOS – Coordenadoria
de Inclusão e Mobilização
Social.
O Rua do Respeito nasceu
com o propósito de sensibilizar as organizações dos
setores públicos e privados,
bem como a sociedade em
geral, para a condição de
miséria humana em que se
encontra parte da população
das cidades. E, assim, por
meio do respeito e ações
práticas, colaborarem para
a transformação da vida de
quem mora nas ruas em Minas Gerais.
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Deputado Sergio Vidigal sofre acidente em reduto

A

colisão aconteceu
na BR 262, km 28,
próximo a cidade de
Reduto, perto da divisa entre Minas Gerais e Espírito
Santo
Aqui Notícias: O Deputado Federal do Espírito Santo

Sérgio Vidigal (PDT) sofreu
um acidente na manhã de (1
de outubro) quando dirigia
rumo à Brasília. A colisão
aconteceu na BR 262, km
28, próximo a cidade de
Reduto, perto da divisa entre Minas Gerais e Espírito

PM apreende quase dez
quilos de maconha e
cocaína em Manhuaçu

A

Santo. Segundo informações da prefeita de Guaçuí
Vera Costa ao jornal Aqui
Notícias, prefeita que é do
mesmo partido político do
deputado, Vidigal perdeu o
controle de seu Corolla devido a pista molhada e colidiu

com uma árvore.
O deputado ficou preso às
ferragens. Ele estava dirigindo o automóvel no momento
da batida. Vidigal foi levado
pelo socorro e está sendo
examinado no Hospital Cesar Leite em Manhuaçu.

Corpo de jovem é
encontrado dentro
de córrego

O

corpo do jovem Vinicius da Cunha de Assis,
vulgo "Vinicinho", 21
anos, foi encontrado na manhã
desta segunda-feira (25/09)
dentro de um córrego, próximo
ao Parque de Exposições na
cidade de Vieiras-MG.
Segundo informações, o
suspeito “Vinicinho” estaria
desaparecido desde domingo(24/09). Ele tinha passagens
pela polícia. As causas da
morte ainda são desconhecidas.
A Polícia Militar encontrou
um pedaço de madeira sobre
o corpo da vítima. A Perícia de
Muriaé foi acionada e esteve
no local.
Jornal O Campeão

lexandre de Souza Valente, 24 anos, foi preso
pela Polícia Militar de
Manhuaçu com 4 quilos e 776
gramas de maconha e 5 quilos
e 16 gramas de cocaína, além
de uma balança de precisão e
uma imitação de uma arma.
A ocorrência foi na rua Simão
Francisco Romão, no bairro
Santana, na noite de sexta-feira,
29/09, por volta de 23 horas.
A PM foi acionada através
de denúncia anônima dando
conta de que um indivíduo
embriagado, moreno, estatura
baixa, porte físico mediano,
trajando bermuda jeans e camisa cinza, portava uma arma

de fogo na cintura, num bar no
bairro Santana.
Equipes da PM foram para o
local. Alexandre saiu correndo
por um beco. Após o cerco
policial, ele foi preso em casa.
Segundo a Polícia Militar, no
interior de um tanque de roupas
foi encontrada a imitação de
uma pistola. No quarto, foram
localizados a balança de precisão, faca, bobina de plástico
e as sete barras de maconha.
Na cozinha, foi encontrada a
sacola com cocaína. Alexandre
Valente foi encaminhado à
Delegacia de Polícia Civil com
o material apreendido, onde foi
autuado.

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

Ossada humana é
encontrada em Lajinha

O

ssada humana é encontrada no bairro
Novo Horizonte, na
saída para Areado, em Lajinha.
Dois jovens foram pescar e
acharam a ossada na manhã
desta quinta-feira, 28/09.
A ossada humana de uma
pessoa adulta estava caída
em um pequeno córrego. A
perícia compareceu ao local e
realizou os trabalhos de praxe

recolhendo a ossada para o
IML (Instituto Médico Legal)
em Manhuaçu.
Policiais realizaram levantamento sobre pessoas
desaparecida na cidade, deslocando até as residências
delas, porém, nenhum familiar reconheceu o detalhe da
ossada encontrada: um pino
em um dos ossos do ombro.
Carlos Henrique Cruz foto Walter Luiz

Processo Licitatório Nº 196/2017
Pregão Presencial Nº 041/2017
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 196/2017, na
modalidade Pregão nº 041/2017, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e
suas alterações. Objeto: Contratação de Empresa para
aquisição parcelada de materiais de aviamento, artesanato
e instrumentos para oficinas do CRAS, no município de
Santana do Manhuaçu/MG. Abertura da Sessão Oficial do
Pregão dia 17 de Outubro de 2017 às 08h00min horas.
Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000
Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone
0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min horas. O
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 29 de Setembro
de 2017. Joseane Caroline de Abreu Souza - Pregoeira.
Publique-se.
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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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Minha Casa Minha Vida: Voltando a realidade

A

dquirir a casa própria é o sonho de
boa parte da população que está no aluguel.
O programa MINHA CASA
MINHA VIDA, já está em
andamento para a fase final.
Em meados de 2018, as
casas estarão prontas para
as famílias que atendem o
perfil do projeto. Projeto
de construção que será em
um condomínio fechado,
com área de lazer, garagem, guarita e totalmente
murado, com instalações
confortáveis, proporcionando comodidade às famílias.
De acordo com Carolina
Barack Breder, coordenadora do cadastro único,
responsável pela etapa de
organização das famílias e
dos cadastros, da Secretaria
Municipal de Trabalho e
Desenvolvimento Social,
os trabalhos andam a todo
vapor. “Hoje estamos organizando o sorteio que acontecerá nos próximos meses.
Iremos divulgar, mas ainda
não sabemos data, local e
horário. Precisamos ainda
acertar detalhes que são
muitos. São critérios que
exigem ser enquadrados
pelas famílias. São três nacionais e três criados pela
Comissão de Habitação
que existe aqui na cidade
de Manhuaçu.

O ASSALTO
Um pároco de uma igreja no interior de
Minas tinha fama de ser bravo e de dar tiro se
encontrasse ladrões roubando a igreja. Todo
mundo temia o padre. Um dia dois ladrõezinhos resolveram roubar o cofre da igreja,
mesmo sabendo da fama do padre. Entraram
bem devagarinho andando em ponta de pés e
se enfiaram pelo altar, onde ficava o cofre.O
padre, ouvindo barulho, foi ver o que estava
acontecendo, já de espingarda na mão, pronto
pra dar tiro.
Padre: - Quem tá aí? Vou dar tiro, pode ir
saindo de mãos pro ar.
- Não atira não, seu padre, que nois é anjo,
só visitando a igreja...
- Anjo??? Dexa disso sô, pode ir saindo - se
o seis são anjo, então vua!
- Nois ainda num sabi vua, padre, nois ainda
é fiote.

GAROTO ESPERTO!
Uma vez, a mãe do Manuelzinho o flagrou
dando chocolate para as galinhas:
— Ó raios! Por que estás a fazeire isto?
E o Manuelzinho:
— Sou um garoto muito esperto, mamãe!
Estou alimentando as galinhas para botarem
ovos de Páscoa!

sete erros

SEPARANDO DA MULHER
Encontram-se dois amigos e um diz ao outro:
- Separei-me da minha mulher.
- Não me digas... E como fizeram?
- Com um advogado. Ele ajudou-nos a fazer
a repartição dos bens.
- E os teus filhos?
- Muito fácil... Decidimos que quem ficasse
com mais dinheiro ficava também com as
crianças.
- Já sei, ficou com o advogado!...

CRITÉRIOS

SABEDORIA

Segundo Carolina, as
famílias têm que se enquadrar em algum dos critérios
exigidos. “Quanto mais
critérios existir para que
essas famílias se enquadrem, maiores as chances
de serem contempladas.
Por isso nosso trabalho aqui
exige toda uma organização
dessa pontuação desses
para a divulgação a essas
famílias, e depois disso ser
anunciado uma data para o
sorteio.”

É bem mais fácil recebermos um sorriso
quando sorrimos para alguém.
Quem se prende aos detalhes de determinada obra, na maioria das vezes, perde a visão do conjunto.
Não basta conquistar a sabedoria, é preciso
usá-la (Cícero)
Quanto menos inteligente um homem é,
menos misteriosa lhe parece a existência.
(Arthur Schopenhauer)
Seja mais sábio que as outras pessoas, se
você consegue; mas nunca lhes diga isso.
(Lord Chesterfield)

DICAS
DIGA NÃO ÀS BACTÉRIAS
Não alimente as bactérias da pia:
Esponja e sabão em barra molhados sobre a pia
são inimigos da limpeza. Depois de usar a esponja,
torça bem e ponha para secar ao sol. E nunca deixe acumular água no recipiente do sabão, esse caldo que fica com o sabão derretido é uma cultura de
bactérias.
O paninho usado para enxugar a pia nunca deve
ficar molhado. É uma fonte de contaminação. Depois de usar, torça e deixe secar sobre a torneira,
por exemplo.
A lixeira sobre a pia da cozinha pode até ser prática, mas é um foco de contaminação.
O ideal é manter o lixo no chão, longe do lugar
onde você lava e cozinha alimentos.

São
considerados
critérios
adicionais
municipais:

CURIOSIDADES
RUA MAIS EXTENSA – A rua
mais comprida do Brasil é a Avenida Sapopemba, em São Paulo.
Tem cerca de 45 quilômetros de
extensão. Começa no bairro de
Água Rasa, na Zona Leste da
cidade, e vai até o município
vizinho de Ribeirão Pires. Tem
1.786 postes e nela trafegam
ônibus de 40 linhas diferentes,
vindos ou indo para o centro da
capital.
COGUMELOS – Micologia é a
ciência que estuda os cogumelos,
aqueles seres que brotam aparentemente do nada, às vezes em
lugares imprevisíveis. Estima-se
que haja cerca de 1,5 milhão de
espécies diferentes no mundo, e
que eles existam há 130 milhões

de anos. Sua composição pode
chegar a até 90% de água, o resto
são filamentos com membranas
feitas de quitina (substância do
reino animal) e celulose (do reino
vegetal). Por essa razão, os cogumelos são considerados meio
bichos, meio plantas.
MENOR PROPRIEDADE – A
menor propriedade de terra do
mundo. A Fundação de Eletricidade da Austrália do Sul é dona
da menor propriedade de que se
tem notícia no mundo: um tiquinho
de terra, de forma quadrada, que
mede 24 milímetros de lado. A
propriedade está registrada em
cartórios, mas até agora ninguém
descobriu o que se pode fazer
com ela.

. Famílias com, no mínimo, 05 anos de residência
fixa na sede do município,
comprovado com a apresentação de comprovante
de residência;
. Famílias beneficiadas
pelo Programa Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC),
no âmbito da Política de
Assitência Social, comprovado por declaração do ente
público;
. Famílias com filhos em
idade inferior a 18 anos,
comprovado por documento
de filiação; A porcentagem
de Unidades Habitacionais
destinadas
. 3% das Unidades Habi-

tacionais para idosos;
. 3% das Unidades Habitacionais para deficientes e
famílias de que façam parte
São considerados critérios
nacionais:
.Famílias residentes em
áreas de risco ou insalubres,
ou que tenham sido desabrigadas, comprovado por
declaração do Ente Público;
. Famílias com mulheres
responsáveis pela unidade
familiar, comprovado por
autodeclaração;
. Famílias de que faça
parte pessoa(s) com deficiência, comprovado com
a apresentação de laudo
médico.
Lembrando que: São 288
imóveis e 392 famílias
com perfil para participar
do sorteio. As obras estão
concluídas em mais de
50%, segundo Carolina. A
previsão de entrega é entre
abril e junho de 2018.
“A previsão que tínhamos
de acordo com a Caixa, é
que a entrega dos imóveis
seria em abril, mas por
conta de fatores climáticos,
que acabam contribuindo
para o atraso, o prazo se
estendeu até junho. Além
disso, a prefeita Cici Magalhães tem dado um suporte,
uma atenção especial para
qualquer problema e que
não tenha a demora de antes. Realmente está tendo
um esforço conjunto nesta
gestão que é espetacular.”
“Muitas famílias comprometem a renda que já é
pouca, com o pagamento
de aluguel. Isso melhora a
condição de vida de todos
eles. Além disso, terão a
oportunidade de pagar um
valor simbólico, por um
imóvel que será próprio.”
Cione de Fátima Ribeiro
é uma das mulheres chefes
de família, que tem o perfil
para o programa do governo. Mãe de quatro filhos
trabalha como autônoma, é
responsável pelo sustento
da casa, e aguarda ansiosamente o dia em que o aluguel não será uma despesa
no orçamento.
“Já encaminhei meus
documentos e espero muito
para que eu seja sorteada.
São 20 anos batalhando e
pagando aluguel. Batalho
com minhas vendas, dependo de ajuda das pessoas, e
para mim isso é um sonho.
Cheguei a ver de longe as
obras e achei tudo muito
bonito e bem feito, um projeto que vai ajudar muitas
pessoas.”
“O trabalho feito pelas
assistentes sociais também foi incrível. Elas nos
auxiliaram, conversaram,
explicaram, e estiveram
empenhadas para instruir
nós que estamos aguardando essas casas. São pessoas
que acabei criando muito
carinho.”
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Namorada explica compras no cartão de
Marcelo Rezende: 'Ele autorizou'

Selena Gomez volta à academia após
transplante de rim

Luciana Lacerda foi acusada por Diego Esteves, filho de Marcelo Rezende,
de ter usado o cartão do pai, que morreu aos 65 anos, após lutar contra um
câncer no pâncreas e no fígado, para
comprar um aparelho celular de última
geração. Ao rebater alguns comentários
em seu perfil no Instagram, o herdeiro
do apresentador escreveu. "Você acha
que é amor uma pessoa comprar um
iPhone de R$ 5 mil com o cartão do
amado quando ele está em coma? Imagino a sua resposta. Então,
reflita antes de opinar sobre a vida alheia. Se meu pai me ensinou,
é a ser uma pessoa justa". Por causa da quantidade de comentários, Diego optou por bloquear os comentários na página.

A cantora Selena Gomez voltou aos
treinos após revelar que passou por um
transplante de rim há alguns meses. Em
Nova York filmando o novo longa do diretor Woody Allen, Gomez foi, na sexta-feira, dia 29, à academia Rumble, que
tem aulas de boxe e treinamento funcional, e arrasou!
- Ela detonou! Ela veio e treinou forte. Elogiamos e ela disse, não, gente, da
próxima vez vou vir no meu melhor! E
eu não acreditei, falei, o quê? Olha pra você, você acabou de fazer
uma grande cirurgia!
Dias antes, Francia Raisa, a doadora do rim de Selena, também
postou no Instagram que estava de volta à rotina de exercícios:

Fernando Rocha se emociona e chora ao
vivo no “Bem Estar”

Eterna musa do impeachment, Thereza
Collor comemora 55 anos ao lado dos
filhos e marido

Na sexta (29), o apresentador Fernando Rocha, do
Bem Estar, se emocionou
durante o programa. O motivo foi a saída do espetáculo
de dança que ele participaria no quadro “Quem Dança
Seus Males Espanta”.
O desafio era, junto a um
grupo de pessoas com depressão, ensaiar uma apresentação de dança do coreógrafo Ivaldo Bertazzo, conhecido na
área por ter criado um método próprio de reeducação do movimento. Fernando, no entanto, não conseguiu acompanhar o ritmo
do grupo. “Fiz o que eu pude, mas não consegui. Desejo boa sorte
aos meus queridos. Eu não consegui. Peço perdão ao público que
esperava que eu dançasse. Eu estou fora“, disse ao vivo.
Ao revelar o resultado do quadro no programa matinal da Rede
Globo, o apresentador se emocionou — e acabou chorando, ao
vivo. O momento também comoveu internautas, que mandaram
força a Fernando e comentaram a despedida.

Justiça decreta prisão de Latino
Com nove filhos, Latino pode ser preso a
qualquer momento por falta de pagamento de
pensão alimentícia. A juíza Cristiane de Sá
Berbat decretou sua prisão no último dia 19,
pela falta do cantor nos compromissos estabelecidos com Jack Blandy, mãe de seu filho,
Matheus, de 5 anos. De acordo com o jornal
“Extra”, as autoridades já estão atrás do cantor
que deve, no total, 1 ano de pensão. O valor
não foi divulgado.
Latino só viu Matheus duas vezes. Uma,
quando o pequeno tinha quatro meses de vida,
e a outra no final do ano passado quando levou o pequeno e Suzana, sua filha com Kelly Key, ao cinema.

Belo diz que pagará dívida de aluguel e
deixará imóvel
Acusado de inadimplência por
não pagar o aluguel do imóvel
onde vive em São Paulo, Belo
quitará a dívida de R$ 500 mil
o mais rápido possível. Além
disso, junto com sua esposa,
Gracyanne Barbosa, o cantor
pretende deixar a residência.
"Eles vão desocupar o imóvel,
e o que for devido vai ser pago",
garantiu a advogada do artista,
Vivian Campos, ao "Extra".
Para quem não sabe, a Justiça determinou neste mês que o músico seja notificado por descumprimento do contrato. O famoso, que
ainda deverá apresentar sua defesa, corre risco de despejo.
O processo corre na 33ª Vara Cível de São Paulo desde abril. Segundo a administradora, a dívida já passa de R$ 500 mil, se levado
em conta fatores como falta do pagamento de IPTU e quebras de
contrato.
O moreno tentou reduzir o valor mensal do aluguel de R$ 30 mil
para R$ 10 mil, mas não conseguiu e parou de quitar o valor desde
outubro do ano passado.
Vale ressaltar que Belo mora com Gracyanne na Barra da Tijuca,
no Rio de Janeiro, mas fica na propriedade quando faz shows em
São Paulo.

Há exatos 25 anos, Thereza
Collor ganhou a alcunha de Musa
do Impeachment depois que seu
então marido, Pedro Collor, disparou denúncias contra seu irmão,
Fernando Collor, que deixaria o
cargo de presidente em seguida. O
tempo passou, Thereza ficou viúva, criou os filhos e casou-se novamente com Gustavo Halbreich,
empresário do ramo da construção civil. Nesta sexta-feira, Thereza
compartilhou com seus seguidores fotos de sua festa de aniversário
de 55 anos, completados na quinta. Ela aparece na companhia de
amigos, dos filhos, Victor e Fernando, e do atual marido.
Atualmente, Thereza trabalha como embaixadora de Turismo de
Alagoas e está relançando seu livro de fotografias com belas imagens de seu estado. Ela mantém ainda uma apartamento no Rio,
em Laranjeiras, bairro da Zona Sul carioca, com vista para o Cristo
Redentor, a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar.
Um dos filhos de Thereza, Fernando seguiu a carreira política.
A mãe, no entanto, deve seguir o mesmo caminho, e, em recentes
entrevistas, disse que poderia sair candidata a deputada em 2018.

Família pede e Record 'boicota' namorada
de Marcelo Rezende
Muito amiga de Geraldo Luís, Luciana Lacerda ainda não concedeu nenhuma entrevista ao "Domingo Show" - ou a qualquer
outro programa da Record. E nem deve ter espaço na programação
da emissora tão cedo. Os filhos de Marcelo Rezende pediram aos
diretores do canal para que a namorada do jornalista não tivesse
voz. Inclusive, ela concedeu a primeira entrevista após a morte do
âncora ao "A Tarde É Sua", que é da RedeTV!, na última quinta-feira (28).
Segundo o jornal "O Dia", o boicote foi solicitado após as recentes polêmicas envolvendo o nome da loira - ela acusou os herdeiros do veterano, por exemplo, de barrar seu acesso à casa de
Rezende em São Paulo, onde estava hospedada nos últimos meses.

Sem citar nomes, Datena ataca
Xuxa: "Infantil e imbecil"
Sem citar o nome de Xuxa Meneghel, José Luiz Datena mandou
uma indireta à apresentadora da
Record em vídeo compartilhado
no Instagram, no último sábado
(30). Nas imagens, o jornalista
chama a loira de "infantil e imbecil".
"Olha, para dizer a verdade,
uma das poucas vezes que eu quis
dar umas palmadas no meu filho
Joel, e foram poucas às vezes, era
quando ele assistia aquela garota de programa infantil, que cresceu
e continua infantil e, além disso, imbecil", afirmou.
A declaração do veterano, para quem não sabe, é uma resposta
às críticas feitas pela Rainha dos Baixinhos a Joel Datena, filho do
apresentador.
O jovem havia defendido a punição física de uma criança de dez
anos que dirigiu o carro de sua mãe, a vice-prefeita de Mamanguape, na Paraíba, durante matéria exibida no "Brasil Urgente".
Xuxa não gostou da afirmação e desabafou nas redes sociais:
"Vi essa pessoa falando de uma criança de dez anos que pegou um
carro e saiu gravando isso. Até aí ok a indignação do apresentador,
mas dizer que se fosse filho dele ele ia bater, e que seria melhor ele
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bater do que a polícia… Aí, não né?".
E completou: "Dizer que a lei menino Bernardo [que proíbe o
uso de castigos físicos] não vale para ele. Então, meu senhor, a lei
serve para todos. Violência gera violência e falta de informação,
no seu caso, é imperdoável".
Após as apreciações, Joel se defendeu. "Eu disse e repito que
não concordo em não poder corrigir nossos filhos com palmadas.
Para quem me conhece e sabe que não vivo no mundo da lua, esse
tipo de correção não tem nada a ver com atos violentos. Na minha
opinião, pode impedir muitos deslizes no futuro. Vivemos em um
mundo moderno, onde os valores se perderam e o antigo me faz
acreditar no certo!", disse.

Record prepara série de homenagens a
Marcelo Rezende
A Record tem preparado uma série de homenagens a Marcelo
Rezende – que morreu no dia 16 de setembro vítima de um câncer
no fígado e no pâncreas. As reportagens especiais já começaram a
ser exibidas no domingo (1). Segundo o jornal "Agora São Paulo",
o "Domingo Espetacular" apresentará uma matéria sobre o tratamento alternativo feito pelo apresentador no combate à doença.
Já em dezembro deste ano, o especial de fim de ano "Família
Record" será dedicado integralmente ao jornalista. Além disso,
os artistas da emissora paulista farão doações para instituições de
apoio a quem luta contra o câncer.
Geraldo Luís, grande amigo de Marcelo Rezende, também relembrará a trajetória do colega de profissão durante o "Domingo
Show", que terá uma edição especial ainda sem data definida.

Rafinha Bastos volta a provocar Wanessa e
gera polêmica
O humorista Rafinha
Bastos voltou a provocar
Wanessa Camargo nesta
sexta (29). A cantora postou uma mensagem em
sua conta no Twitter no
último dia 21. Escreveu:
“Tô morta!”, indicando
que estava muito cansada.
O “rival” não deixou barato e respondeu com um emoji de mãos
para cima, indicando comemoração, como se festejasse a “morte”
da artista. A mensagem tem mais de 4 500 compartilhamentos e
14 000 curtidas. Wanessa ainda não se pronunciou sobre o caso.
Não é a primeira vez que o humorista se envolve em polêmicas
com a vocalista. Em 2015, a Justiça determinou que ele pagasse
uma indenização de 150 000 reais à família da artista após fazer
uma piada quando a cantora estava grávida. Na época, em 2011,
Rafinha disse no ar, durante o programa CQC, que “comia ela e o
bebê”.

Nova temporada do "The Voice Brasil" tem
suspeita de fraude
A nova temporada do "The Voice
Brasil", da Globo, mal estreou e já tem
uma polêmica envolvendo Michel Teló.
Rumores dão conta que Sergio Dalcin,
competidor que se apresentou na última
quinta-feira (28) e amigo do jurado, não
teria feito inscrição no reality musical.
Segundo o colunista Léo Dias, fontes
próximas ao sertanejo afirmam que o jovem teria sido aceitou no programa por
conhecer o marido de Thaís Fersoza,
sem participar de nenhuma eliminatória.
Procurada, a assessoria da emissora carioca informou que o
competidor passou por todas as seletivas, comuns aos candidatos que foram selecionados para esta etapa inicial da atração.
O canal ainda afirma que Sergio teve seu vídeo de ingresso
analisado, depois passou por uma prova em São Paulo e, por
fim, pela banca final, antes de ser selecionado para as audições
às cegas. Vale lembrar que Dalcin já atuou em filmes como "Somos Tão Jovens", "Gaby Estrella" e nos musicais "Nuvem de
Lágrimas" e "Bem Sertanejo" - ao lado de Teló.

Produtores de reality da Band
são hospitalizados no Caribe
A situação não está fácil para a equipe do reality show "Exathlon
Brasil", da Band. Dezenove pessoas precisaram ser hospitalizadas
na República Dominicana, no Caribe - onde acontecem as gravações - por causa de uma forte virose. Segundo o colunista Flávio
Ricco, a Band informou que é comum visitantes passarem mal por
causa da falta de costume com os diversos ambientes e alimentos
típicos do local. Vale lembrar que Luís Ernesto Lacombe apresenta
o "Exathlon Brasil".
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