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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Lançamento oficial do Boston City FC Manhuaçu
Pequiá: Acusado de matar esposa
enforcada e ocultar corpo é preso
pela Polícia Civil PÁG. 08

Vereadores de Lajinha
discutem precatórios

PÁG.
PÁG. 12
12
Prefeita de Manhuaçu Cici Magalhães e o Presidente do Boston City Renato Valentim
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Confira o que muda nas
eleições de 2018

PÁG. 07

Caputira no roteiro gastronômico
"Sabores do Caparaó"

PÁG. 10
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EDITORIAL

Coligações e fundo bilionário

CHARGE

O

s partidos no Brasil estão probidos de fazer coligações nas
disputas das vagas para vereadores e deputados. A medida foi
promulgada pelo Congresso Nacional e passa a ter validade
a partir de 2020.Com a alteração, a Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação: É assegurada aos partidos políticos
autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras
sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.A decisão
com certeza irá mudar os rumos da disputa eleitoral nos estados e
municípios.
De acordo com o § 2º, os partidos
políticos, após adquirirem personaFale com a redação
contato@jm1.com.br lidade jurídica, na forma da lei civil,
registrarão seus estatutos no Tribunal
(33)3331-8409
Superior Eleitoral, e terão direito a
funcionamento parlamentar aqueles que
obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo
3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos
14 (quatorze) unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois
por cento) dos votos válidos em cada uma destas.
No entendimento dos parlamentares, a experiência vivenciada no
Brasil nas eleições dos últimos 25 anos revela que as coligações
para as eleições proporcionais não atendem ao interesse público da
sociedade. Segundo eles, depois de encerrado o pleito, verifica-se
que os partidos coligados não defendem um projeto comum na legislatura a qual concorreram juntos, como era de se esperar. Dessa
forma, é inevitável que os eleitores brasileiros exerçam seu direito
de sufrágio acreditando estar votando em determinado programa
político que, na prática, não se materializa. E, no caso das eleições
proporcionais, essa realidade se agrava quando verifica-se que o voto
em determinado candidato, de um partido, acaba auxiliando a eleição
de candidato de outra agremiação que, após eleito, passa a defender
políticas públicas extremamente diversas daquelas defendidas pelo
partido ao qual o eleitor depositou o seu voto.
Diante desse quadro, não há dúvidas que esta realidade contribui
para a falta de credibilidade dos partidos políticos, cuja imagem e
valor devem resgatados com urgência.
Além de estabelecer novos parâmetros a respeito das coligações
proporcionais, a Câmara dos Deputados também definiu as regras
sobre acesso dos partidos políticos aos recursos do Fundo Partidário,
que serão de 1,7 bilhões e ao tempo de propaganda gratuito no rádio
e na televisão. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
como foi batizado, será custeado pela compensação fiscal dos recursos pagos às emissoras de rádio e de TV por propaganda partidária em
ano eleitoral, que será extinta. Os parlamentares também decidiram
manter o horário eleitoral gratuito.
Na avaliação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal
Federal, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral, a criação
de um de um fundo público bilionário para financiar as campanhas
do ano que vem, pode não ser bem vista pela opinião pública, mas é
uma solução adequada. O ministro também preside o Tribunal Superior Eleitoral.Na realiade, a maioria dos ministros do STF rejeita
a volta de doações empresariais para campanhas eleitorais de 2018.
Em 2015, por 8 a 3, o STF declarou a inconstitucionalidade das doações feitas por pessoas jurídicas ao analisar uma ação ajuizada pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Entretanto,
em relação ao fundo bilionário, além de imoral, ao que tudo indica,
a conta será paga pelo contribuinte, já que os recursos podem ser
oriundos do orçamento da União, direta ou indiretamente.
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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

Ao Jornal das Montanhas,
Venho até este jornal que abriu a oportunidade para
que os leitores possam também expressar sua opinião,
é muito importante, e hoje quero mandar meu recado
para todos os leitores deste semanário. É prática comum
políticos e funcionários públicos se locupletarem fazendo
corrupções, piratarias no serviço público. São os quadrilheiros, os bandidos, ladrões dos bens públicos, porque
não é só dinheiro que eles roubam não, roubam a nossa
felicidade, roubam tudo o que encontrar pela frente.
Tomara que a Lava Jato tenha sucesso cada vez mais,
para a restauração de nosso Brasil. Jaci José Ferreira
Ao Jornal das Montanhas,
Sou de Manhumirim e quero parabenizar este jornal
pelo ótimo serviço que vem prestando ao povo de
nossa cidade e de toda a região, a imprensa tem que
ser assim. Estive na Câmara Municipal assistindo a
leitura do relatório da CPI dos contratos e depois fui ler
nos jornais sobre a matéria, sabe como é, a imprensa
tem mais acesso aos documentos e elabora melhor os

textos para que os leitores possam entender melhor,
mas infelizmente só encontrei a verdade no Jornal das
Montanhas. A justiça até hoje não deu uma resposta
ao povo de Manhumirim, fico a pensar como pode ser
tão lenta a nossa justiça.
Ainda bem que hoje temos um prefeito que tem feito
um bom trabalho pensando na coletividade e administrando com seriedade.
Devemos agradecer pela vida dos juízes da Lava
jato, para que os municípios possam também espelhar
nas decisões de Curitiba, pois nas administrações
municipais a corrupção anda solta também, os políticos devem entender que hoje com a internet não
tem como esconder do povo as informações, podem
esconder alguma coisa, mas hoje ou amanhã tudo
se descobrem. Parabenizo aqui também com vossa
permissão aos nossos vereadores que têm honrado o
papel fiscalizador que o povo lhe confiou, juntamente
a todos os vereadores que honram o seu mandato. O
tempo passa rápido e já ano que vem teremos eleição
e aí poderemos trocar os governantes e parlamentares
que não tem honrado os seus eleitores. Políticos que se
presa tem que representar o povo que o elegeu. Paulo
Francisco Sobrinho
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Coisas que não entendemos
A humanidade necessita refletir sobre a violência e multiplicar as boas ações.
O amor ao próximo, a obediência e temor a Deus alimentam
as nossas almas.
O vigia de uma creche na cidade de Janaúba, no norte de
Minas Gerais ateou fogo nos alunos e nele mesmo. De acordo
com a Polícia Militar do estado, trata-se de Damião Soares
dos Santos de 50 anos. O caso chocou todo o Brasil pela
morte de várias crianças e o autor do crime. O crime ocorreu
no Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente.
De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar,
aeronaves da PM, Corpo de Bombeiros, Governo do Estado
e de voluntários estão ajudando no translado de pacientes.
Além de serem atendidas nas unidades de saúde da cidade,
as vítimas estão sendo transferidas para Montes Claros e
Belo Horizonte.

Prioridades para o próximo presidente
O Brasil tem cerca de 56 mil vítimas de homicídio por ano,
segundo a Anistia Internacional. “O Brasil é um dos países
onde mais se mata no mundo. O número de mortes supera
situações onde existem conflitos armados e guerras. Isso é
inadmissível”.

Os poderosos e a justiça
Os brasileiros são afrontados todos os dias por falta de
justiça que olhe para os seus problemas observando a constituição, para os poderosos, até mudança na lei.
A Lava Jato já apontou centenas de crimes cometidos
pelos políticos, mas até agora
o STF não julgou ninguém, e
esbarra no caso do Senador
Aécio Neves.
Que Justiça é essa? ... Somos um país injusto, pois
muitas leis só beneficiam os
poderosos, que podem pagar
quem os defenda. Artigo 5º
diz: todos são iguais perante
a lei. Foro privilegiado não é
contra a constituição? O que
faz o STF? Um pobre coitado
rouba um pedaço de pão tem seu rosto publicado na Tv e
nos jornais; um empresário compra o julgamento do CARF
(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais),e tem sua
multa absolvida ou diminuída. O procurador pede a prisão e
o juiz nega. É justiça? Para bandido pequeno não há segredo
de justiça? Para bandido de colarinho branco tem segredo de
justiça? Por que?

Câmara aprova projetos
e recebe críticas
Sete dos dez vereadores da Câmara Municipal de Pedro
Leopoldo disseram sim para os projetos enviados à Casa
pelo prefeito Cristiano Marião, que aumentam a taxa de iluminação pública, ISS para empresas, IPTU e ainda alteram
o vencimento de cargos de chefia. Apenas os vereadores
Baixinho da Garagem e Marcus Marinho foram contra as
propostas aprovadas. Na reunião, convocada em regime de
urgência para votar os projetos, compareceram mais de 300
cidadãos. A maioria dos presentes pedia para que os projetos
não fossem aprovados devido ao atual momento da economia
vivido pelo Brasil. Em coro, o plenário da Câmara chegou a
vaiar os vereadores que disseram sim ao projeto. (Observador - Pedro Leopoldo).

O desemp enho das
Câmaras Municipais
No Brasil, são raríssimas as câmaras municipais que mantem bancadas oposicionistas e fazem oposição, denunciam as
irregularidades e fiscalizam o poder executivo. Atualmente
existem 35 partidos registrados, que durante as campanhas
políticas tomamos conhecimentos de seus programas e

projetos, mas é só passar
as eleições tudo se ajeita.
As funções dos vereadores mudam completamente, e suas campanhas
agora, limitam em levar
um eleitor ao médico,
conseguir um exame,
consulta médica, e quando pode, arruma empregos na prefeitura para seus eleitores.
.Fazer um Projeto de Lei que beneficia toda a comunidade
são poucos vereadores que de fato elaboram projetos. Fazer
uma fiscalização nos atendimentos médicos, verificar se os
funcionários públicos e contratados cumprem horário.
É por esta e outras que as cidades crescem desordenadas
construções irregulares, isso você encontra em todas as
cidades.
Em Lajinha a Câmara tem duas bancadas bem definidas, 6
vereadores de situação e 5 de oposição e a cobrança ao poder
executivo é rigorosa, os projetos que beneficiam a população
são bem recebidas por todos, projetos polêmicos, que criam
impostos e taxas para os munícipes, tem 5 votos contrários.
Há muitas reclamações do povo que não entendem
as diversidades partidárias depois das eleições, apenas
temos um ou no máximo dois blocos, depois da câmara
formada, todos votam segundo os acordos que são feitos.
Pensar que tudo isso é culpa dos vereadores é um grande
engano, segundo os historiadores, a sociedade é conivente
com esse quadro. Ele acredita que a população poderia se
interessar mais e acompanhar melhor o desempenho dos
vereadores eleitos.

Lajinha, cavalos entregam seu dono
Fato interessante aconteceu conosco na rodovia que liga
Lajinha a Chalé, a frente de nosso veículo dois cavalos,
esperando uma oportunidade para ultrapassá-los, enquanto
a Silvia fotografava,
eu perguntava, será
de quem são estes
animais, neste local
é um perigo. Os dois
cavalos correndo a
frente do carro e de
repente avistamos
um senhor que vinha
na rodovia no sentido
contrário puxando
um outro cavalo, (conforme foto) ao aproximar não deu
outra, os dois animais se dirigem ao lado esquerdo e voltam
acompanhando o seu suposto dono.
Em Manhuaçu, depois de alguns inconvenientes, as autoridades colocaram um basta nos trânsitos de animais nas
ruas e estradas, nos meses de agosto deste ano até a presente
data foram 38 animais apreendidos, identificados e chipados.
Já foram feitas reuniões entre a Polícia Militar e Secretaria
Municipal de Saúde para definições e soluções para ações
conjuntas para se resolver este problema, que preocupa quem
transita pelas ruas, avenidas e a BR-262, no perímetro urbano.

Roubo programado das
operadoras de telefonia
Dizem que muitos brasileiros são explorados e ninguém
sabe onde tudo isso vai parar, já que a Lava Jato revela
que há pagamento de propina das empresas que também
recebem proteção dos parlamentares. O povo está descrente
da classe política e desconfiam também da justiça. Uma
verdadeira ladroagem, são taxas abusivas cobradas pelos
bancos, as operadoras de telefonia roubam descaradamente.
Os PROCONS estão cheios de reclamações, segundo alguns
especialistas o número de reclamantes é muito, mas mesmo
assim, milhares de pessoas não reclamam e por isso, eles
continuam roubando.
Com as apurações da Lava Jato, podemos entender hoje
porque muitas empresas abusam dos consumidores, pois eles
são sabedores que não serão cobrados, devido as propinas
pagas, compras de MP (Medidas Provisórias) e assim o povo
sofre. Só para você ter uma ideia da ladroagem da Operadora Oi, um usuário está entrando na justiça para receber R$
350,00 de 9 contas que teve de pagar retroativa aos anos de

2013, 2014 e 2015, isso ocorreu quando o cidadão requereu
a transferência de titularidade, só que foi dentro da própria
família e este cidadão guarda todas as contas e verificando
todas as 9 contas apresentadas dos anos anteriores, não
encontrou nenhuma conta em aberto, todas as contas dos
três anos referidos pela OI, serão apresentada na justiça
comprovando a má fé da operadora.

Congresso sobre alimentação
escolar em Brasília

O Vereador Adalto de Abreu, viajou para Brasília para
participar do Congresso Internacional de Alimentação Escolar - Construindo Caminhos para a Educação Alimentar
e Nutricional, que aconteceu entre os dias 03 a 05/10, em
Brasília/DF.
Adalto esteve na companhia da Prefeita de Manhuaçu,
Cici Magalhães, que na oportunidade recebeu premiação em
que Manhuaçu conquistou a segunda colocação no Estado
e 14ª nacional por boas práticas na agricultura familiar com
a alimentação escolar.
"Estamos representando o município neste grande evento e
nosso objetivo é levar todo conhecimento para ser implantado
em nossa rede escolar", comentou o parlamentar.

Qual o perfil dos moradores
de rua de Manhuaçu?
Muitas cidades têm feitos este trabalho, recentemente
Ipatinga fez o fórum "Cenário Urbano: uma leitura do cotidiano", e apresentou, um diagnóstico sobre a atualidade da
população em situação de rua. Trata-se de um levantamento
feito nas ruas por uma equipe da Polícia Militar, especialmente treinada para isso. Durante o evento foi definida
a criação de um fórum permanente de discussão sobre o
assunto. A próxima ação será uma Roda de Conversa a ser
realizada na Praça Caratinga, no bairro Contingente, com
todos os segmentos representados no encontro e também
com pessoas em situação de rua, que normalmente utilizam
aquele espaço público. Os moradores de rua também são
pessoas que merecem ser integrado a sociedade, isso é para
o bem de todos.

Manhuaçuense da Escola de Música da
UERJ ganha prêmio internacional
O estudante de piano
da Escola de Música da
UFRJ, Rafael Ruiz, foi
contemplado na Semana
Internacional de Piano de
Óbidos com o Prêmio Antena 2, promovido pela rádio portuguesa de mesmo
nome. O evento ocorreu
de 10/8 a 21/8, em Óbidos, Portugal, e reuniu professores e
alunos de universidades de todo o mundo para participarem
das chamadas masterclasses. No encerramento, 16 alunos
selecionados se apresentaram e foram avaliados pelo público
e pela banca, sendo Rafael um dos dois escolhidos.
O pianista brasileiro fez uma homenagem ao compositor
Heitor Villa-Lobos, que completaria seu 130º aniversário em
2017, apresentando as peças da Prole do Bebê nº 2: O gatinho
de papelão e O ursinho de algodão. Justamente devido a essa
escolha, Rafael não imaginou que seria selecionado.
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2ª Mostra científica
de Caputira
"é o maior programa de compra de votos do mundo”.
O Bolsa Família, com já definiu do deputado Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE).

PT, PSDB E PMDB JÁ NOS
TOMARAM R$158 MILHÕES
O Fundo Partidário, que só faz aumentar de valor todos os
anos, pagou mais de R$ 158,3 milhões, entre janeiro e 30
de setembro deste ano, apenas aos três maiores partidos
do país: PT, PSDB e PMDB. O PT do ex-presidente Lula
e protagonista do maior escândalo de corrupção da História, é o maior beneficiado pelo fundo: R$ 60,2 milhões
em nove meses, pouco mais de 10%. O PSDB é segundo,
com R$ 49,7 milhões.
A CONTA É NOSSA
De 2007 a 2017, os partidos políticos levaram um total de
mais de R$ 4 bilhões bancados pelo contribuinte brasileiro.
PMDB É 3º
O PMDB de Michel Temer e
Renan Calheiros é o terceiro partido que mais recebeu
verbas do Fundo Partidário:
R$ 48,4 milhões.
MÃE DO FUNDÃO
Em 2015, a então presidente Dilma sancionou aumento do
fundo partidário, que saltou de R$300 milhões para R$811
milhões.
OUTRAS CAUSAS
O Partido da Causa Operária recebe pouco mais de R$ 68
mil por mês do fundo. O Partido Comunista Brasileiro leva
mais de R$ 91 mil/mês.
BOA NOTÍCIA: A CAMPANHA
TV VAI DURAR SÓ 35 DIAS
Tem várias novidades positivas no arremedo de reforma
política, aprovada no Congresso no apagar das luzes e
publicada no Diário Oficial da União no último momento
do prazo legal. Mas a principal delas é que a ladainha do
“vote em mim”, no horário gratuito de rádio e TV, vai durar
apenas 35 dias. A propaganda eleitoral ainda será longa,
ninguém merece, mas já foi pior: até 2016, a campanha
durava 90 dias.
JÁ É UM FILTRO...
Participarão de debates no rádio e na TV somente os candidatos de partidos que tenham um mínimo cinco deputados federais.
MÊS E MEIO
A duração total da campanha nas ruas não pode exceder
os 45 dias. A essa boa notícia acrescente-se a redução de
custos.
MENOS PARTIDOS
Outro aspecto positivo é a cláusula de barreira. Não é ainda o que se esperava, mas a partir da eleição de 2018
cairá o número de partidos.
PT ADOROU O FUNDÃO
Nenhum deputado federal do PT votou contra a criação
do fundão eleitoral de R$1,7 bilhão, apesar dos discursos
e das provocações aos adversários. Apenas Andrés Sanches (PT-SP) se absteve.
NÃO É BOA IDEIA
Caso fugisse para a Bolívia, como fez o terrorista Cesare
Battisti, o ex-presidente Lula enfrentaria uma situação menos amigável que a do italiano. Já condenado, Lula seria
considerado foragido da Justiça.
BOBAGEM
A Lei Eleitoral dificulta o trabalho dos marqueteiros, proibindo “efeitos especiais, computação gráfica, edições e
desenhos animados” na TV. Como se recursos meramente
técnicos definissem vitórias e derrotas.

RITMO DE CÂMARA
O projeto mais acessado no portal da Câmara ganhou o nº
3372 e foi apresentado em 1997, no primeiro mandato da
deputada Marinha Raupp (PMDB-RO). Ela está no sexto
mandato e, até agora, nada.
DESTRUIÇÃO EM MASSA
As armas nucleares são as únicas de destruição em massa
ainda não proibidas. A diplomacia brasileira alegou isso, ao
“costurar” o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. O
Brasil foi o primeiro a assiná-lo.
MP DO BC PLUS
Está pronta para votação na Câmara a MP 784, ampliando
poderes da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco
Central, além de abrir a possibilidade de o BC fechar acordos de indecência... ops, de leniência.
SEM PREVISÃO
Está sobre a Mesa da Câmara, mas sem previsão para ser
votado, um requerimento de urgência para o projeto que
dá competência ao Tribunal do Júri para julgar militares em
crimes dolosos contra civis.
HÁ 50 ANOS
Em 8 de outubro de 1967 era morto na Bolívia Ernesto
“Che” Guevara um dos líderes da revolução cubana e autor
da máxima que encantou gerações: “Hay que endurecerse,
pero sin perder la ternura jamás”.
PERGUNTAR NÃO PRENDE
Por que José Dirceu ainda está solto, frequentando shows
e shoppings, apesar da condenação confirmada em segunda instância?
TEMER AGUARDA MINISTRO
PARA DECIDIR EXTRADIÇÃO
O presidente Michel Temer aguarda que o ministro Torquato Jardim (Justiça) leva a ele o pedido do governo da Itália para revisão do “asilo político” concedido ao terrorista
italiano Cesare Battisti, decretando sua extradição. Temer
informou à coluna que ainda não decidiu. Como constitucionalista, é um especialista no tema. Battisti foi condenado duas vezes à prisão perpétua, em seu País, por quatro
assassinatos.
O NOME É OUTRO
Até por desinformação, Battisti é chamado de “ativista” na
imprensa brasileira. Mas é terrorista com sentença transitada em julgado.
DR. TERRORISTA?
Tem gente estranhando que, preso, Battisti estava “em cela
comum”. É bandido comum, foi acusado de crimes como
assalto e até estupro.
LOROTA
A Itália contratou o criminalista Nabor Bulhões para atuar
na extradição, junto ao STF, mas Lula deu ao foragido status de “perseguido político”.
JUSTIÇA DE OLHO
O MP obteve na 20ª Vara Federal de Brasília a anulação
do absurdo “asilo político” de Battisti, mas liminar do TRF1
suspendeu a extradição.
BRASIL PEDIU PRIMEIRO O
FIM DAS ARMAS NUCLEARES
Acordando com as galinhas, bem cedo, o presidente Michel
Temer comemorou solitariamente ontem, pelas 6h, o anúncio
do Prêmio Nobel da Paz de 2017 para a Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares. É que o Brasil ajudou na escolha: sintonizado com a campanha, ele fez
questão de ser o primeiro chefe de Estado a assinar na ONU,
dia 20 passado, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares.

N

o último sábado,
30, aconteceu a 2ª
Mostra Científica da
Escola Estadual Pe. Alfredo
Kobal, na Quadra Poliesportiva Municipal, em parceria
com a Secretaria de Educação de Caputira. A servidora
estadual e municipal Suellen
Alves Dutra Goulart, professora municipal, responsável
pelo desenvolvimento de
projetos, fez a mediação
entre as redes municipal e estadual de ensino, facilitando
a realização da Mostra.
Durante a semana que antecedeu ao evento, houve um
cronograma, contemplando
todas as escolas da cidade,
para visitação ao planetário
e à observação do sol, através do telescópio trazidos
pela Prefeitura de Caputira,
diretamente do Museu de
Astronomia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.
Os trabalhos exibidos na
2ª Mostra Científica foram
desenvolvidos com meses
de antecedência, envolvendo alunos e professores das
redes estadual e municipal
de ensino de Caputira. O
resultado do trabalho foi
considerado um grande sucesso pelos organizadores,
com uma intensa presença
da comunidade caputirense,
além de visitas de escolas da
região, como a E. E. Dr. Eloy
Werner, de Realeza. Houve
também a parceria com a
UNIVERTIX, de Matipó,
com stands de ação social, na
área odontológica, de enfermagem e, ainda, exposição
de animais.
Os alunos da Educação
Integral da E. E. Pe. Alfredo
Kobla abriram o evento com
uma apresentação artística
intitulada “Astronauta do
Futuro”, fixando a bandeira
da feira, consolidando cada
vez mais a iniciativa científica na cidade.
Dois projetos da rede
municipal de ensino foram
previamente selecionados e
inscritos na MOSIT - Mostra Simonesiense de Trabalhos Científicos, sendo eles:

“Horta Escolar - Preparo do
Solo e Cultivo de Orgânicos”, elaborado a partir da
compostagem de resíduos
alimentícios da cantina da
Escola Municipal João Paulo
I; e, o “Teconologias Sustentáveis - Ar Condicionado
Caseiro”, desenvolvido pelos
alunos da E. M. Inês Araújo
Dutra, com peças de computador, embalagens PET e
cano de PVC.
Ao todo, foram 47 trabalhos apresentados, com
grande relevância científica
e social, distribuídos nos
níveis Fundamental I, II e
Médio. Os três trabalhos
classificados para a próxima
fase na MOSIT foram: em 1º
lugar o trabalho “Setembro
Amarelo”, que abordou a
prevenção do suicídio, por
meio do desenvolvimento
de um aplicativo para celulares; em 2º lugar, “Terra
e Cor - Tinta Ecológica”,
que mostrou como é possível produzir tintas a partir
de rochas; e, no 3º lugar
“Automação Residencial”,
com um projeto voltado aos
deficientes físicos e idosos.
O diretor da E. E. Pe.
Alfredo Kobal, Deneval
Olive Dutra, agradeceu
e parabenizou as equipes
das escolas participantes,
enfatizando o sucesso da
Mostra Científica obtido com a parceria entre
município e Estado. O
Prefeito Celso Gonçalves
Antunes também parabenizou todos os envolvidos
nos trabalhos científicos e
reforçou a importância da
parceria entre Prefeitura e
Escola Estadual. A secretária municipal de Educação,
Vera Lúcia Vieira Araújo,
enalteceu a relevância da
união entre as redes estadual e municipal de ensino
na realização dos eventos
educacionais da cidade. Estiveram presentes também
o vice-prefeito, José João,
e a inspetora escolar Maria
Tereza Nogueira Diniz.
Departamento de Comunicação de Caputira
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Vereadores de Manhuaçu aprovam projeto

ereadores de Manhuaçu
aprovam projeto que declara de utilidade pública
o Clube de Tiro Guardiões do
Caparaó e resolução que homenageia o SAMAL pela limpeza
do Rio Manhuaçu
Em reunião ordinária presidida por Jorge Augusto Pereira
“Jorge do Ibéria”, na noite desta
quinta-feira, 05/10, a Câmara de
Vereadores de Manhuaçu aprovou três projetos de lei, quatro
projetos de resolução, moções e
indicações.
Antes da aprovação dos projetos, aconteceu homenagem ao
escritor José Olinto Xavier da
Gama pela publicação do livro

"Capítulos da História do Vale
do Manhuaçu” que recebeu Moção de Congratulações das mãos
do vereador Giovanni Mageste.
Outra homenagem foi feita
pelo Projeto TEAR (Tiro Esportivo Adaptado e de Alto Rendimento) em que o Presidente
do Clube de Tiro Guardiões do
Caparaó, Wilson Ferreira de
Moura, entregou medalhas aos
atletas premiados no Campeonato Brasileiro e Mineiro de
Tiro Esportivo.
PROJETOS DE LEI: Aprovado projeto de lei de autoria
do vereador Cabo Ferreira que
declara de Utilidade Pública
Municipal o CTGC (Clube de

Tiro Guardiões do Caparaó).
Aprovado projeto de lei de
autoria do Poder Executivo que
autoriza o repasse de recursos
financeiros à Associação e Ação
Social do Bairro São Vicente.
Também foi aprovado projeto de lei de autoria do Poder
Executivo autoriza o Poder
Executivo a promover repasse
de recursos financeiros à Associação dos Professores de
Educação Física de Manhuaçu
na forma de cota patrocínio.
PROJETOS DE RESOLUÇÃO: Aprovado projeto de
resolução de autoria dos vereadores José Geraldo Damasceno,
João Gonçalves Linhares Júnior,

Paulo César Altino e José Eugênio de Araújo Teixeira que
concede o Diploma de Honra ao
Mérito ao Diretor do SAMAL,
Eron Elias da Silva, pela coordenação dos trabalhos, e à equipe
de servidores da autarquia que
está procedendo com a limpeza
do Rio Manhuaçu, na cidade,
e do Ribeirão da Cabeluda, no
Distrito de São Pedro do Avaí.
Também foi aprovado projeto de resolução de autoria de
autoria do vereador Juninho
Linhares que concede o Diploma de Cidadão Benemérito ao
empresário Renato Valentim
Moreira.
Aprovado projeto de reso-

lução de autoria de autoria do
vereador Juninho Linhares concede o Título de Cidadão Honorário ao jogador Ricardo Gomes
da Silva (Ricardo Baiano).
Também de autoria do do
vereador Juninho Linhares foi
aprovado projeto de resolução
que concede o Diploma de
Honra ao Mérito à Orteconte
Contabilidade pelos seus 50
anos de existência.
MOÇÕES: Rodrigo Júlio
dos Santos
Moção de Pesar
Pelo falecimento da Sra.
Eva Rodrigues Miguel, em
21/09/2017.
Moção de Reconhecimento

Ao CEO Renato Valetim
pelo espírito empreendedor e
pela iniciativa da criação do
Boston City Brasil na cidade de
Manhuaçu.
Moção de Reconhecimento
Ao Projeto Novo Horizonte
através de todos os seus integrantes pelo belo trabalho social
desenvolvido em parceria com
a Paróquia Bom Pastor em prol
das crianças menos favorecidas.
Moção de Congratulações
Ao CRC-MG que há 70 anos
atua para garantir excelência,
ética e transparência na prestação dos serviços contabéis
no Estado

bolsas para universitários em
audiência pública
A noite desta quinta-feira,
28/09, na Câmara de Vereadores de Manhuaçu, foi dedicada
ao debate sobre a concessão de
bolsas municipais para o acesso
de estudantes do ensino superior
e cursos técnicos.
Diante do plenário repleto
de estudantes, o Presidente da
Câmara, Jorge Augusto Pereira
“Jorge do Ibéria”; o Presidente
da Comissão de Educação, Vereador Giovanni Mageste e os
vereadores Rogério Filgueiras e
Berenice Ferreira coordenaram
os trabalhos e abriram o Legislativo para as discussões a fim
de ouvir alunos, representantes
de faculdades e o Secretário de
Fazenda, Claudinei Domingues.
O debate teve início com a
fala do Professor Roberto Fully
que apresentou questões técnicas
e política educacional. “Nosso
objetivo aqui é fortalecer a educação”, comentou. Em seguida,
o Diretor Administrativo da
Faculdade do Futuro, Guilherme
de Almeida, também discursou
e apresentou alguns números.
“A gente sabe muito bem da
importância da educação e por
isso estamos aqui para debater
estes questionamentos. Compartilhamos de um mesmo ideal que
é valorizar a educação e gostaria
de sensibilizá-los para que votem
pela permanência das bolsas de
estudos. Coloco-me a disposição
de todos a fim de manter o diálogo”, salientou.

Os proprietários da Faculdade
do Futuro, Maria Beatriz de
Almeida e Flávio de Almeida
também apresentaram argumentação em defesa das bolsas
e apresentou novos cursos e
investimentos.
O aluno de Psicologia, Mateus
Coelho de Freitas, argumentou
em defesa das bolsas. “Sou a
favor da permanência da lei em
vigor. Acredito na educação e
creio que quanto mais bolsas
mais alunos serão atendidos e o
Brasil vai crescer. Fui beneficiário da bolsa e tive oportunidade
de batalhar pelo meu sonho”,
descreveu.
O aluno de Psicologia, Alexandre Lopes de Souza, também
se apresentou a favor das bolsas.
“Sou a favor da continuidade da
lei, pois vejo o tanto que beneficia os alunos”, ressaltou.
O Professor, Fábio Fortes,
defendeu a lei atual. “Peço a
todos que entendam que através
das bolsas, os alunos têm oportunidade. Como sou educador,
peço que mantenham a lei como
está”, defendeu.
O Professor e Contador, Marcos Vinicius, citou a força dos
cursos universitários em Manhuaçu. “É muito grande o
benefício das faculdades no
município. Faço um pedido para
que pensem muito sobre isto”,
declarou.
O Diretor do IFET Campus
Manhuaçu, José Geraldo Soares,
também defendeu a lei atual. “As
bolsas são fundamentais para

o crescimento dos estudantes.
Oferecemos cursos técnicos de
informática e cafeicultura. Apoio
a manutenção da bolsa, pois sabemos da dificuldade financeira
dos alunos”, disse.
O estudante Ricardo Felipe
pediu a manutenção da lei. “Gostaria de ressaltar a importância
que a bolsa ajuda e pela manutenção da lei”, ressaltou.
A mãe de aluna, Luciana Machado Barbosa, relatou: “Tenho
certeza que a manutenção da bolsa minha filha poderá continuar
estudando”, declarou.
O Professor Luis Henrique
contou que foi bolsista e defendeu: “Queremos elogiar a iniciativa deste espaço onde todos
podem falar e expor idéias. Em
todas as faculdades que trabalho
tenho bolsistas e são extremamente dedicados. Também fui
bolsista e sem este dinheiro não
estaria formado. Quero deixar
o meu abraço e obrigado pela
oportunidade de falar”, contou.
O aluno de Educação Física,
Alessandro Vieira, pediu as autoridades para que não deixem os
sonhos dos estudantes acabarem.
“O programa de bolsa de Manhuaçu tem que continuar para
não deixar acabar o sonho dos
alunos e de futuros alunos, se possível até aumentar o número de
vagas. Os custos são muito altos
principalmente para aqueles que
moram nos distritos”, descreveu.
A Presidente do Sind-UTE,
Fani Hott, também defendeu a
permanência das bolsas. “Acho

muito importante a gente lutar
porque é direito do aluno. Precisamos de bons profissionais”,
relatou.
O advogado, Marco Antônio,
apresentou números de produtos e serviços prestados na
cidade trazendo receita para o
município.
O procurador Jurídico da Prefeitura, Sander Resende Pereira,
explicou toda a situação. “A
visão seria de conceder bolsa
integral para todos e não retirar
as bolsas. Procuramos respeitar
o princípio da legalidade. A lei
municipal permite que conceda
as bolsas. O projeto não extingue, apenas adéqua o princípio
da legalidade. Nosso esforço
é para que com o aumento da
receita possa atender a todos os
requisitos cobrados pela população. Não estamos fazendo isto
porque estamos com problemas
financeiros, pelo contrário, o
município é muito bem administrado. Agradeço aos vereadores
por dar oportunidade a todos de
expor as opiniões”, salientou.
O Secretário de Fazenda,
Claudinei Domingues, justificou o projeto e relatou dados
técnicos. “A dificuldade existe
e por isto estamos fazemos esta
fiscalização. Sem os dados das
faculdades fica muito difícil,
mas algumas não apresentaram.
A nossa bolsa é somente para
moradores de Manhuaçu e não
foi extinguida de ninguém. Temos que regulamentar. A gente
só precisa de entendimentos”,

esclareceu.
A Prefeita Cici Magalhães
também deixou claro que as
bolsas não irão acabar. “Gostaria
que todos compreendessem que
não vamos cortar as bolsas. O
projeto está apenas regulamentando a situação. Queremos num
futuro próximo até aumentar o
número de bolsistas. Agradeço
à Câmara pela cessão do espaço
e a todos que participaram do
debate”, concluiu.
O Presidente da Câmara, Jorge do Ibéria, fez um balanço
do encontro. “A intenção do
Legislativo é melhorar cada vez
mais o ensino em nossa cidade
dando condições aos alunos
que não têm como pagar ajuda
de pelo menos 30% do valor
integral para que possa concluir
o curso. Marcamos nova reunião
para chegarmos a um acordo e
finalizar esta questão”, ressaltou.
O Presidente da Comissão de
Educação, Vereador Giovanni
Mageste, também comentou. “O
encontro foi muito positivo. Tivemos uma nova etapa de esclarecimento. Queremos resolver,
dar continuidade as bolsas e até
mesmo ampliar. Em momento
algum queremos tirar este benefício. Vamos realizar nova
reunião para dar prosseguimento
aos esclarecimentos”, concluiu.
Ficou definido que uma nova
reunião com a Prefeita Cici Magalhães, secretários, assessores,
vereadores e representantes das
faculdades irá acontecer no dia
18/10 a fim de concluir o debate.

Vereadores de Manhuaçu participam da prestação de
contas da Prefeitura referente ao 2º quadrimestre de 2017

O

s vereadores de Manhuaçu participaram, na tarde
desta quinta-feira, 28/09,
de audiência pública para prestação de contas do 2º quadrimestre
de 2017 da Prefeitura.
O Secretário de Fazenda, Claudinei Domingues, apresentou aos
vereadores e ao público presente o
relatório que descreve os balanços
orçamentários estabelecidos ao
longo do período. A prestação de
contas obedece as normas da Lei
Complementar 101/2000, que
estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
O relatório da área de Saúde
foi apresentado pela Secretária
de Saúde de Manhuaçu, Karina
Gama dos Santos Sales.
A audiência permite a todos
os cidadãos o acesso aos dados
sobre as contas públicas. A Comissão de Orçamento e Finanças
da Câmara Municipal, que tem
como Presidente o vereador
Juninho Linhares; o Relator, Administrador Rodrigo dos Santos
e o Membro, Adalto de Abreu,
acompanhou toda a apresentação
e fez diversos questionamentos
relacionados aos números e
demonstrativos encaminhados
ao Legislativo.
Compareceu à audiência, a
Prefeita de Manhuaçu, Cici
Magalhães e a equipe de Controle Interno da Prefeitura de
Manhuaçu.
29/09/17 15:19:05: Geilson
Camara Mcu: Câmara de Manhuaçu debate concessão de
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Vereadores de Lajinha discutem precatórios
A
Por Devair G. Oliveira

dívida de alguns municípios chegou a um
patamar assustador,
é o caso do município de
Lajinha MG que deve R$ 14
milhões de reais, uma das
maiores do estado, motivo
pelo qual foi feito uma audiência Pública para encontrar
meios para solucionar o problema, já que há uma decisão
judicial em que o município
deva cumprir, ou poderá ter
sua receita sequestrada.
Porque Lajinha chegou
a esta situação: As dívidas
são efetivadas pelos prefeitos
que passam, mas a responsabilidade da dívida é da
prefeitura, passando para o
próximo prefeito, e muita das
vezes sobra para prefeito que
não contraiu dívida e nada
tem com más administrações
passadas. Por falta de uma
decisão do STF os municípios foram se endividando
e muitos prefeitos abusaram
de suas atribuições fazendo
dívidas que acabaram inviabilizando o município de
fazer qualquer obra.
O STF demorou 5 (cinco)
anos para decidir sobre os
atuais precatórios, podemos
dizer que o Brasil vivia
em um regime sem leis e
que favorecia sobremaneira os órgãos públicos
que não tinha a obrigação
de cumprir dentro de um
prazo razoável, e com isso
o cidadão praticamente
ficava no prejuízo, pois as

negociações eram sempre
desfavoráveis ao cidadão,
ou seja, ele tinha um valor
para receber e na negociação era explorado, coloque
sua imaginação nas imagináveis práticas. “Fiquei
sabendo que um cidadão do
estado do Rio de Janeiro,
que tinha R$ 90 mil reais
para receber de uma prefeitura e na negociação foi
proposto que ele receberia
R$ 45 mil reais e pagaria R$
15 mil para o facilitador da
negociação”. E muitos outros casos foram realizados
com ou sem pagamentos de
propina, por falta de uma
legislação séria, as negociações poderiam descontar até
90%. Hoje isso é proibido,
o desconto pode ser de no
máximo de 40%, e caso o
cidadão não queira negociar
ele pode estar certo que o
precatório deverá ser pago
no máximo no ano seguinte
após a decisão judicial.
Em Lajinha a maior
dívida começou no governo Hilmar: Há mais de
20 anos o prefeito Hilmar
anulou um concurso Público, onde os funcionários já
haviam passado do Estágio
Probatório de dois anos.
Os funcionários prejudicados recorreram a justiça
e ganharam a causa, fato
este que acarretou a maior
dívida da história do município que hoje somam mais
de 13 milhões de reais. As
cidades pequenas, são as
maiores empregadora do

advogados Dr. Giovanni, Dr. José Manoel e Dr. Luiz

município. Não sabemos
qual foi o motivo do prefeito para demitir funcionários
efetivos concursados que
tomaram posse nos últimos
três anos, para substituir
por contratados.

As negociações foram
acontecendo e algumas
pessoas fizeram acordos,
mas a maioria não recebeu.
Hoje o total de precatórios são de 158 perfazendo
um total de quase 14 mi-

lhões de reais que a prefeitura será obrigada a pagar
até 2020, e já neste ano
será obrigado a pagar uma
parcela de quase 4 milhões
caso não pague a justiça
ordenará o sequestro dos

repasses feitos a prefeitura.
Se cada prefeito tivesse
cumprido a determinação
judicial não teria chegado
ao ponto em que chegou,
prefeito nenhum gosta de
pagar dívida, imagina pagar
dívida de outro, e aí a coisa se
agravou e ficou mais difícil.
Na reunião da Câmara
Municipal do dia 4/10/2017,
com a presença do prefeito,
os advogados Dr. Giovanni,
Dr. José Manoel e Dr. Luiz,
explicaram aos vereadores a
real situação econômica do
município e as alternativas
que poderão serem tomadas
mediante aprovação da Câmara Municipal. Uma delas
foi proposto pelo vereador
Paulo Cesar que a prefeitura
coloque em leilão de diversos imóveis municipais, inclusive algumas máquinas e
automóveis, para cumprir o
que determina a lei.
A situação de Lajinha é
gravíssima com uma dívida
totalmente fora de sua realidade, só para você ter uma
ideia, Lajinha com 22.000
habitantes deve o dobro que
a prefeitura de Manhuaçu
que possui 80.000 habitantes, e também é maior que a
dívida de Juiz de Fora cidade com 563 mil habitantes
O dever de casa deixou de
ser feito por vários prefeitos
e agora a bomba estourou
na gestão de João Rosendo
que corre um sério risco de
ver sua gestão prejudicada
e ainda responder por vários
processos por improbidade
administrativa. Agora o
papel da Câmara tomará um
significado muito importante, porque caberá ao Poder
Legislativo aprovar leis polêmicas e que desagradará
muitos munícipes. Lajinha
poderá perder muitos bens
que serão leiloados e poderá
passar por um verdadeiro
arrocho salarial, por enquanto ninguém fala em
salários do município

ENTENDA O QUE SÃO PRECATÓRIOS E COMO ELES FUNCIONAM

D

úvidas sobre precatórios são frequentes até entre
especialistas. Para ajudar a esclarecer clientes e interessados a respeito do tema, a Advocacia Sandoval
Filho elaborou perguntas e respostas sobre o que são os
precatórios, como são organizados os pagamentos, quem
tem direito a receber e o que acontece quando o pagamento
é liberado. O objetivo é facilitar o entendimento de milhares de credores a respeito do assunto. Leia com atenção e
compartilhe com amigos e colegas.
Quem tem direito a receber?
Pessoas que tenham movido uma ação judicial contra o
Poder Público e tenham ganhado a causa definitivamente,
ou seja, após terem se esgotado todas as possibilidades de
recurso, o que é chamado de “trânsito em julgado”.
O que significa precatório?
Após obter o ganho de causa contra o Poder Público, o
titular do direito resguardado com a ação judicial passa a

ser detentor de um título, denominado de Precatório. Precatório, portanto, nada mais é que o reconhecimento judicial
de uma dívida que o ente público tem com o autor da ação,
seja ele pessoa física ou jurídica. Os precatórios podem ser
de natureza alimentar – quando decorrem de ações judiciais
como as referentes a salários, pensões, aposentadorias e
indenizações por morte ou invalidez – ou de natureza não
alimentar – quando decorrem de ações de outras espécies,
como as referentes a desapropriações e tributos.
Sempre que mover uma ação contra um órgão público
receberei por precatório?
Não. A depender do valor apurado na ação judicial o crédito pode ser satisfeito pelo denominado ofício requisitório
de pequeno valor (OPV). Tal modalidade de requisição, atualmente, favorece os credores que tenham até R$ 26.736,04
para receber. O valor mencionado varia anualmente. No
caso do OPV, após o protocolo na Procuradoria Geral do
Estado, o ente devedor tem 90 dias para realizar o depósito
judicial no processo.

Como ocorre a inclusão de um débito na lista de
precatórios?
Após o trânsito em julgado de uma determinada ação,
na fase de execução, o titular do direito, por meio de seu
advogado, requisita ao Juízo do processo a confecção
de um ofício, denominado de ofício requisitório. Por
sua vez, o juiz da execução encaminha o ofício requisitório ao Presidente do Tribunal de Justiça, que autoriza
a expedição do precatório. Tal documento, desde que
devidamente protocolado, é a garantia de que a decisão
judicial será cumprida pelo ente público devedor e é
processado na Diretoria de Execução de Precatórios
(Depre) do TJSP.
As requisições recebidas no tribunal até 1º de julho de um
determinado ano, são convertidas em precatórios e incluídas
na proposta orçamentária do ano seguinte. Já as requisições
recebidas no tribunal após 1º de julho, são convertidas em
precatórios e incluídas na proposta orçamentária do ano
subsequente.
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Municípios não cumpriram
determinação do STF sobre precatórios

Por Devair G. Oliveira

D

ívidas de estados e
municípios com cidadão serão corrigidas
pelo IPCA-E.
O S u p r e m o Tr i b u n a l
Federal (STF) definiu em
25/03/2015 como se daria o
pagamento dos precatórios,
valores que o Estado deve
a cidadãos a partir daquela
data. No julgamento, ficou
decidido que as dívidas já
reconhecidas pela Justiça e
ainda não pagas deveriam
ser quitadas até o final de
2020. Muitos municípios não
cumpriram a determinação
e agora correm sério risco,
é o caso de Lajinha com
22 mil habitantes, mas com
uma dívida que é o dobro de
Manhuaçu e bem maior que
Juiz de Fora com 563 mil
habitantes.
Além disso, a partir desta
data, as dívidas passaram
obrigatoriamente a ser corrigidas pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E),
medida da inflação do IBGE
que leva em conta a variação
do custo de vida médio de
famílias com renda mensal
entre 1 e 40 salários mínimos
das 11 principais regiões

metropolitanas do país.
A decisão é resultado de
um julgamento de 2013 que
considerou inconstitucional
o uso da Taxa Referencial
(TR) – índice usado para corrigir a poupança e menor que
a inflação – para reajustar as
dívidas não pagas.
Pela decisão do STF, o
uso da TR foi declarado
válido para as correções
até a data de 25/03/2015.
A mesma dívida deverá,
porém, ser corrigida a partir
de 26/03/2015 pelo IPCA-E,
assim como todos os novos
precatórios que vierem a ser
reconhecidos.
Norma derrubada
A regra antiga e derrubada
pelo STF foi definida numa
emenda constitucional aprovada pelo Congresso em
2009. Ela previa que, além
do uso da TR, a administração pública poderia pagar dívidas atrasadas em parcelas
por até 15 anos.
A decisão do STF reduziu
o prazo para 5 anos a partir
de 2016. Assim, deverão ser
pagas até o fim de 2020 não
só as dívidas já reconhecidas,
mas também aquelas que
surgirem até aquele ano.
Depois disso, as dívidas que
forem reconhecidas até julho

de determinado ano, deverão
ser sempre pagas ao longo
do ano seguinte, sob risco
de sanções ao ente público
devedor.
A emenda também instituía formas alternativas
de pagamento, como compensação (quando o Estado
descontava do precatório
valores que o credor devia
a ele – agora isso só poderá
ocorrer se o credor do precatório aceitar); leilão sem
limite (pelo qual a pessoa que
aceitasse o maior desconto
no precatório o recebia primeiro); além de pagamento à
vista por ordem crescente de
crédito (os menores valores
pagos primeiro, em vez de
ordem cronológica).
No regime antigo, muitos
cidadãos para receberem
suas dívidas tiveram de
descontar 80 a 90% do total, esse regime especial,
que facilitava o pagamento
para estados e municípios,
foi considerado válido até
dia 25/03/2015, mas não
pode ser mais usado, depois
desta data de 2015. Com
uma nova metodologia os
acordos poderão ser feitos
diretos com o credor para
pagamento do precatório até
o fim de 2020, desde que a

redução seja de no máximo
40% do valor devido atualizado.
Supervisão de pagamentos
Na mesma sessão, os ministros decidiram também
delegar ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão
de controle do Judiciário, o
monitoramento e supervisão
dos pagamentos de precatórios conforme as novas
regras.
Segundo o presidente
do STF e do CNJ, Ricardo Lewandowski, o órgão
já possui banco de dados
alimentado pelos tribunais
com as informações sobre
credores e valores a que têm
direito. Além disso, o CNJ
poderá formular proposta
para que 50% dos recursos
de depósitos judiciais sejam
usados para pagamento de
precatórios.
Na sessão, o único a se
opor a todas as novas regras
formuladas pelo STF foi
o ministro Marco Aurélio
Mello. Para ele, não caberia
ao STF ocupar o lugar do
Congresso para criar normas
sobre o assunto. Também se
opunha a manutenção das
regras já declaradas inconstitucionais até aquele dia.
A ministra Rosa Weber di-

vergiu em parte, para propor
que o estoque de precatórios
atrasados fosse zerado até
2018, cinco anos após a
decisão que declarou inconstitucional as antigas regras de
pagamento.
Presidente da Comissão
de Precatórios da OAB-SP,
o advogado Marcelo Gatti
Lobo comemorou a decisão,
mas lamentou o fato de o STF
ter demorado cinco anos,
desde que ação foi proposta,
causando nisso muito prejuízo aos cidadãos, até ser
derrubada as regras.
“Esse atraso prejudicou
muito os credores, principalmente pela perda inflacioná-

ria dos últimos 5 anos, o que
não ocorreria se Supremo não
tivesse levado tanto tempo
para julgar esse processo”,
afirmou.
“Apesar de não termos
ganho tudo o que queríamos,
foi uma grande vitória para
os credores, para a advocacia, para o Poder Judiciário
e, principalmente, para a
sociedade, pois a inadimplência das decisões judiciais
contra o poder público leva a
absoluta descrença nas instituições. Saber que em cinco
anos não haverá mais dívida
de precatórios tem um valor
inestimável”, completou em
seguida.

serviços e promover eventos
de arrecadação. Empresas
estão proibidas de financiar
candidatos.

milhões e R$ 5,6 milhões,
dependendo do número de
eleitores do estado.

Confira o que muda nas eleições de 2018

A

pós meses de discussão, deputados e
senadores aprovaram
no fim do prazo a reforma
política. As novas regras
foram sancionadas pelo presidente Michel Temer e algumas já passarão a valer para
as eleições de 2018.
Entre as novidades estão a criação de um fundo
com recursos públicos para
financiar campanhas para
compensar o fim das doações
de empresas (proibida pelo
Supremo Tribunal Federal),
a adoção de uma cláusula
de desempenho para os partidos, o fim de coligações
partidárias a partir de 2020
e a determinação de um teto
de gastos para candidaturas.
Ao sancionar a reforma,
o presidente vetou proposta
que determinava que os sites
suspendessem, em no máximo 24 horas, sem decisão
judicial, a publicação de
conteúdo denunciado como
“discurso de ódio, disseminação de informações falsas
ou ofensa em desfavor de
partido ou candidato”. A
proposta foi alvo de críticas
de parlamentares e de várias
entidades do setor de comunicação.

Confira o que muda a
partir das eleições de
2018:

Cláusula de desempenho
Como era: todos os partidos recebiam uma parcela do fundo partidário,
e o tempo de propaganda
em emissoras de televisão
e de rádio era calculado
de acordo com o tamanho da bancada de cada
legenda na Câmara dos
Deputados.
Agora: os partidos precisam atingir um desempenho eleitoral mínimo
para ter direito a tempo
de propaganda e acesso ao fundo partidário.
Para 2018, os partidos
terão que alcançar, pelo
menos, 1,5% dos votos
válidos, distribuídos em,
no mínimo, nove estados,
com ao menos 1% dos
votos válidos em cada um
deles. Como alternativa,
as siglas devem eleger
pelo menos nove deputados, distribuídos em,
no mínimo, um terço das
unidades da Federação.
As exigências aumentarão
gradativamente até 2030.

Limite para doações

Fundo eleitoral
Como era: não existia.
Partidos e candidatos podiam
receber doações somente
de pessoas físicas e não havia verba pública destinada
diretamente a campanhas
eleitorais.
Agora: foi criado um fundo eleitoral com dinheiro
público para financiamento
de campanhas eleitorais. O
fundo, estimado em R$1,7
bilhão, terá a seguinte distribuição: 2% igualmente entre
todos os partidos; 35% entre
os partidos com ao menos
um deputado na Câmara,
48% entre os partidos na
proporção do número de de-

putados na Câmara em 28 de
agosto de 2017 e 15% entre
os partidos na proporção do
número de senadores em 28
de agosto de 2017.
Arrecadação
Como era: os candidatos
podiam iniciar a arrecadação apenas em agosto
do ano da eleição, mas o
acesso ao dinheiro estava
condicionado ao registro da
candidatura.
Agora: os candidatos podem arrecadar recursos em
campanhas online (crowdfunding) a partir de 15 de maio do
ano eleitoral. Além disso, os
partidos podem vender bens e

Como era: as pessoas
físicas poderão doar 10%
do rendimento bruto declarado no ano anterior à
eleição.
Agora: não mudou. O presidente Michel Temer vetou
item que previa um teto de
10 salários mínimos.
Limite para gastos
Como era: sem limite.
Agora: haverá limite de
gasto com valores distintos
conforme o cargo que o
candidato almeja:
Presidente: R$ 70 milhões no primeiro turno e
metade desse valor em caso
de segundo turno.
Governador: entre R$ 2,8
milhões e R$ 21 milhões,
dependendo do número de
eleitores do estado.
Senador: entre R$ 2,5

Deputado federal: R$ 2,5
milhões.
Deputado estadual/distrital: R$ 1 milhão.
Debates
Como era: emissoras de
televisão e rádio eram obrigadas a convidar candidatos
de partidos com mais de
nove deputados na Câmara
dos Deputados.
Agora: esse número foi
reduzido para cinco.
Voto impresso
Como era: não havia.
O voto dos eleitores ficava
registrado apenas na urna
eletrônica.
Agora: o voto deverá ser
impresso a partir da eleição
de 2018, mas o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE)
já comunicou que não terá
orçamento para implementar
a medida em todo o Brasil no
próximo ano.
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Pequiá: Acusado de matar esposa enforcada
e ocultar corpo é preso pela Polícia Civil
A
Polícia Civil prendeu na manhã deste
sábado, 07/10, Paulo
Lúcio de Souza, no distrito
de Pequiá (ES). Após as investigações, policiais conseguiram apurar que o marido
matou a esposa Adriana de
Castro Pinheiro, 39 anos, em
fevereiro de 2016.
Segundo o Delegado Regional de Manhuaçu, Dr.
Carlos Roberto Souza, Paulo
é acusado de feminicídio e
ocultação de cadáver. Ele
matou mulher enforcada,
ocultou seu corpo no córrego Sobradinho em Martins
Soares (na divisa de Minas
Gerais e Espírito Santo) e
criou toda uma história que
sugeria que a esposa tivesse
suicidado.
A prisão preventiva foi
realizada por uma equipe
de investigadores da Polícia
Civil de Manhumirim.
O delegado explica que
Paulo matou sua esposa,
ocultou o corpo, destruiu
provas e tentou iludir as auto-

ridades policiais e até mesmo
a população. “Descontente
com a separação do casal,
agiu friamente, matando-a, ocultando seu corpo, e
chegando a espalhar pela
cidade folhetos dizendo que
a buscava, pois teria desparecido. Toda a população local
se alvoroçou e foi solidária.
Ouvido, o indiciado confessou a autoria, porém o fez
quando viu não existir jeito
de ocultar a verdade. Tentou
de todas as formas destruir
provas, ocultar o corpo da

vítima, corromper e intimidar
testemunhas. O cinismo e
frieza dele são singulares”,
detalhou.
Dr. Carlos Roberto conta
que Paulo afirmou ter participado das buscas organizadas
pela população de Pequiá
para localizar a vítima, mas
fazia isso para desviar as
buscas do local onde ocultou
o corpo.
MORTA COM CACHECOL: O corpo de Adriana
foi encontrado na tarde de
segunda-feira, 15/02/16. A
manicure estava desaparecida deste o dia 11/02, quando
saiu de casa, em Pequiá,
distrito de Iúna (ES).
Na época, o esposo da
vítima relatou que no dia
12, Adriana pediu que ele a
levasse para casa de sua mãe
no córrego do Príncipe, por
não estar se sentindo bem,
estando depressiva há vários
dias e com consulta já marcada para um psicólogo, pois
Adriana falava em suicídio.
O marido explicou que

resolveu dar carona para dois
rapazes até o alto da serra,
pois haviam deixado lá suas
motocicletas por estarem
com documentação atrasada.
Ele disse que Adriana falou
que não ia junto e que ficaria ali no asfalto esperando.
Quando retornou, cerca de
10 minutos depois, não localizou mais a esposa.
O delegado conta que é
justamente essa parte que a
investigação mostrou que
Paulo mentia. “Ao retornar,
a mulher continuava esperando e foi o momento em que
conversaram e ela anunciou
que não queria mais viver
com Paulo”, aponta.
Segundo o depoimento de
Paulo, durante a discussão,
Adriana mordeu seu dedo,
porque ele tentou segurá-la
para não sair do carro. Ele
disse que saiu do carro atrás
de Adriana, a puxou pelo pescoço utilizando um cachecol;
deu um laço no pescoço dela,
tendo apertado e a mulher já
caiu sem vida, tendo este a

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

arrastado até o local onde o
corpo foi encontrado.
Sobre a razão de ter matado a esposa, Paulo afirmou
que "não queria que ela fosse
embora, que achava melhor
ela estar morta do que fazer
provocação", acrescentado
que "se não quer ficar comigo, não vai viver com mais

ninguém”.
Paulo Lúcio foi encaminhado para o presídio e
encontra-se à disposição da
Justiça. A ação foi realizada
pelos Investigadores Kelly
Lima Moura, Jorge Luiz
Cordeiro de Oliveira, Nat
King Cole e Max Pedroso.
Carlos Henrique Cruz

U

do autor. A Polícia Militar
realizou rastreamento.
Carlos Henrique Cruz

Ótica é assaltada na praça
Doutor César Leite
ma ótica localizada
na Praça Dr. César
Leite, Centro de Manhuaçu, foi assaltada no
final da tarde de quinta-feira,
05/10. O autor estava armado
e fugiu levando dinheiro e
celular.
A funcionária da ótica
contou que foi abordada por
um homem vestindo calça
de cor escura, blusa com as
mangas compridas na cor
preta e boné cinza. Ele usou
um pano para cobrir o rosto
ao ameaçar a vítima e pegar
todo dinheiro do caixa. Foram roubados setenta reais e
o celular da funcionária.
Câmeras de monitoramento registraram imagens

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo Administrativo Licitatório nº 189/2017, na
modalidade Pregão Presencial nº 100/2017, Registro de
Preço nº 018/2017, contratação para prestação de serviços de pedreiro e servente de pedreiro em atendimento a
secretaria Municipal de Obras. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do dia 26/10/2017, 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 04 de outubro de 2017.
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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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Caputira no roteiro gastronômico "Sabores do Caparaó"

N

a ultima segunda feira,
02, a Diretoria Executiva
da Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito
Turístico Pico da Bandeira
realizou, no Salão Azálea, do
Caparaó Parque Hotel, em Alto
Caparaó, a solenidade de abertura do Roteiro Gastronômico
"Sabores do Caparaó" 2017.
Estiveram presentes os prefeitos
de Alto Caparaó, José Gomes
Monteiro, de Caiana, Mauricio
Pinheiro Ferreira, de Caparaó,
Cristiano Xavier, de Caputira,
Celso Gonçalves Antunes, de
Luisburgo, José Carlos Pereira,
de Martins Soares, Fernando
Almeida de Andrade, de Pedra
Dourada, Silvanir Simplício,
de Santana do Manhuaçu, Rosa
Luzia Mendes Assis, de São
Francisco do Glória, Walace
Ferreira Pedrosa, e de Tombos,
Luciene Teixeira de Moares.
Também prestigiaram o evento
o vice-prefeito de Carangola,
Ismael Rodrigues, o presidente
da Câmara Municipal de Espera
Feliz, Erick do Amaral, além de
secretários e diretores municipais de Turismo dos municípios
associados e várias outras autoridades da região.
O evento foi aberto pelo
Gestor do Circuito, Francisco
Melo, que fez questão de ressaltar que "a gastronomia como
elemento cultural, tem contribuído de forma significativa para
a diversificação dos produtos
turísticos do Destino Circuito
Pico da Bandeira, e a região do
Caparaó tem se destacado com
a produção dos melhores cafés
do Brasil".
O secretário de Turismo de
Alto Caparaó, Rafael Santana,
disse que "diferentemente de um
Festival Gastronômico, o Roteiro "Sabores do Caparaó", não se
faz em uma única programação,
mas que terá a duração de um
ano inteiro, em que o Circuito
Pico da Bandeira promoverá
todos os empreendimentos e
empreendedores participantes,
não apenas divulgando a gastronomia, mas também firmando

MINEIRO E PAULISTA
Com sérios problemas financeiros, um _Paulista_ vendeu seu cavalo por R$ 100,00 a um
*MINEIRO*, que concordou em receber o
animal somente no dia seguinte. No dia combinado o *Paulista* chegou e disse:
SP — O cavalo morreu.
MG— Morreu?
SP — Morreu!
MG— Então me devolve o dinheiro
SP - Já gastei.
MG— Então me da o cavalo morto
SP — Mas o que tu vai fazer com um bicho
morto?
MG— Vô rifá ele uaí.
SP — O cavalo morto ? Quem vai querer?
MG— Uaí é só eu não falar que ele morreu!
Um mês depois os dois se encontram e o
Paulista que vendeu o cavalo pergunta:
SP — E aí meu parceiro, e o cavalo morto?
MG— Rifei. Vendi 500 bilhetes a 2 reais
cada. Faturei 998 reais.
MG -- E ninguém reclamou?
MG— Só o homem que ganhou.
SP — E o que tu fez?
MG — Devolvi os 2 reais pra ele! Kkk
*Mineiro* é outro nível

sete erros

Nunca é tarde
Simão, um velho pão-duro, está quase morrendo. Em seu leito, com os olhos entreabertos,
ele pergunta:
- Minha mulher está aqui?
- Sim, estou perto de você – ela responde.
- E as crianças ?
- Estamos aqui, papai – o mais novo responde.
- E o restante da família também está aqui?
- Estão todos aqui – sua mulher lhe garante.
Com isso, Simão senta-se na cama e, aos
berros, pergunta:
- Então por que a luz da cozinha está acesa ?

SABEDORIA
Uma das causas do fracasso na vida é deixar
para amanhã o que se pode fazer hoje, e depois fazê-lo apressadamente.
Eu creio que um dos princípios essenciais da
sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. (Niccolo Maquiavel)
Com muita sabedoria, estudando muito, pensando muito, procurando compreender tudo
e todos, um homem consegue, depois de mais
ou menos quarenta anos de vida, aprender a
ficar calado. (Millôr Fernandes )
A sabedoria é algo que quando nos bate à
porta já não nos serve para nada. (Gabriel
Garcia Marquez).

DICAS
Rosas
Para que as rosas que você recebeu durem por
muito mais tempo, corte os talos no sentido diagonal e misture um pouco de açúcar à água do
jarro. Outra dica è arrancar os espinhos da parte
do talo que fica dentro d’água.
Samambaias
Em ambientes fechados, as samambaias devem ficar em locais claros, mas abrigados da incidência direta do sol e longe de vento e correntes de ar. Para mantê-las bonitas, molhe o vaso
diariamente com um copo de água. Uma dica e
acrescentar a água uma colher sal e outra de açúcar. E pasmem, pílulas anticoncepcionais são um
ótimo fertilizante para essas plantas.

CURIOSIDADES
ISLÃ - O Ramadã é o nono
mês do calendário árabe. Nesse
período, comemora-se a revelação dos primeiros versos do
Corão (Qur’an), o livro sagrado
do islamismo, por Alá. Para tal, os
praticantes da religião muçulmana
fazem caridade e nada comem ou
bebem enquanto o Sol encontra-se no céu, regra que só pode ser
quebrada por doentes, crianças e
soldados. As restrições também
são feitas em relação ao sexo e
fumo. As famílias acordam cedo
e fazem uma refeição antes do
Sol nascer, chamada suhoor, e
outra à noite, a iftar, antes de
visitar os amigos e parentes ou
frequentar mesquitas. O jejum,
além de purificar corpo e alma,

exercita o autocontrole e faz as
pessoas passarem menos tempo
pensando nas coisas do dia a dia,
voltando-se à devoção. O sacrifício encerra-se com uma grande
festa, o Eid al-Fitr.
ISRAEL – O antigo reino de
Israel e suas 12 tribos desapareceram sem deixar rastro. O antigo
reino de Israel agrupava os judeus
em 12 tribos. A discórdia dividiu a
nação. Duas tribos, Judá e Dan,
mais a metade de uma terceira,
Benjamin, separaram-se e fundaram o reino de Judá. Só este reino
sobreviveu. Israel foi destruído por
estrangeiros e as suas 12 tribos
desapareceram sem deixar rastro,
criando o enigma que até hoje
excita a imaginação dos povos.

marcas de todos os participantes
inscritos".
O presidente do Circuito
Turístico Pico da Bandeira, José
Gomes Monteiro, lamentou a
ausência do secretário de Estado
de Turismo de Minas Gerais,
Ricardo Faria, e disse que “se
sente tranquilo, pois todos os
municípios do Circuito estão
administrando com os pés no
chão”.
Após o pronunciamento dos
anfitriões, aconteceu a degustação de alguns cardápios e
produtos que estão no inseridos
no Roteiro, como as famosas
quitandas do Caparaó Mineiro,
cachaças, bolos, broas, pastel de
angu, doces, biscoitos, queijos,
cafés gourmet (La Vie Café Alto Caparaó e Hastenreiter
Cafés Especiais, de Lajinha),
Filé ao Molho de Café, da Chef
Maristela Cabral (Casa Mari,
de Espera Feliz) e a Paella Mineira, do Chef Eliacir Bezerra
(Estância Gourmet, de Alto
Caparaó).
A novidade apresentada para
os festivais e roteiros gastronômicos foi uma receita de
merenda escolar "Lasanha de
Angu", que ganhou o prêmio
mineiro e está concorrendo ao
prêmio nacional, criado pela
merendeira Elza Maria do Carmo Paiva, da Escola Municipal
Antônio Franco Laviola, de São
Francisco do Glória.
Dezoito municípios integram
o Circuito Pico da Bandeira,
participar desta organização
é critério para se habilitar a
receber o ICMS Turístico pelo
Governo do Estado.
A comitiva de Caputira além
do Prefeito Celso Gonçalves
Antunes, foi integrada pelo diretor do Departamento de Cultura
e Turismo, Flávio Araújo de Sá,
o conselheiro de Turismo, Cícero Palmeira Muniz de Carvalho,
o secretário de Agricultura, Jatir
Soares de Freitas, e o diretor do
Departamento de Comunicação,
Willian Pereira.
Departamento de Comunicação de Caputira
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Celina Locks é pedida em casamento após
pegar buquê de Marina Ruy Barbosa
Namorada de Ronaldo, Celina Locks
foi a sortuda que pegou o buquê da noiva Marina Ruy Barbosa. Com narração
de Galvão Bueno, a atriz jogou o arranjo
de flores para as convidadas e a modelo
conseguiu pegar o adereço. O ex-jogador,
então, subiu ao palco, onde o DJ Alok tocava, e pediu a mão da loira, com quem
assumiu o relacionamento em fevereiro
de 2015, em casamento. "Quero aproveitar e pedir a Celina em casamento...", disse o comentarista, emendando o pedido
com uma brincadeira: "2026! 2026 está logo ali". A cerimônia
reuniu poderoso time de famosos, no sábado (10), em Campinas,
interior de São Paulo.

Sem alarde, Biel volta ao Brasil
Mesmo sem anunciar em suas redes
sociais, o cantor Biel voltou ao Brasil.
Amigos do rapaz, moradores de Lorena, sua cidade natal, confirmaram
a informação. Nem mesmo seu ex-empresário Alexandre Baptestine sabia de seu retorno. Biel mora em Los
Angeles mesmo sem visto de permanência, o que o obriga a deixar o país de tempos em tempos. O que
leva a crer que sua estada no Brasil deve ser curta.
Há um ano, após dois escândalos consecutivos, sua carreira
artística que crescia rapidamente, desmoronou. Ele suspendeu os
shows, rompeu com a gravadora, deixou o país e passou a viver de
suas redes sociais, que acumulam mais de 7 milhões de seguidores.
Sua última postagem foi há cinco dias, ainda na Califórnia.

Namorado de Zilu posta foto
e se declara: ‘minha loirinha’
Os suspiros de paixão podem ser ouvidos
à distância... Zilu Camargo, ao que parece,
ganhou um namorado apaixonado. Marco Antonio Teles compartilhou com seus seguidores
neste sábado, 7, uma foto do casal, com direito à declaração de amor. “Sexta-feira perfeita
com meu amor @zilucamargooficial #caminhamosjuntos #love #minhaloirinha“, escreveu, inclusive criando hashtags.
Como se sabe, os dois estão juntos desde o
início do ano e já planejam subir ao altar. Em
20 de agosto, o empresário da área de esportes
deu um anel com brilhantes para Zilu.
Antes do enlace, porém, Marco Teles tem uma pendenga judicial para resolver. Ele deve cerca de R$ 160 mil de pensão à filha e
teve até a prisão decretada por um juiz.

Filhas de Madonna cantam funk brasileiro
e divertem Anitta e Angélica
As filhas da estrela pop Madonna balançaram ao som de
"Olha a Explosão", do MC
Kevinho, em vídeo publicado
pela mãe no Instagram. A descontração das gêmeas Estere e
Stelle, de 4 anos, animou famosas como Anitta e Angélica,
que comentaram na postagem e
elogiaram a performance. Nas
filmagens, as meninas dançam
sentadas no banco de trás do
carro e treinam o português
com a letra do hit.
"Trabalhando o nosso português", escreveu a rainha no pop, que se mudou recentemente para
Portugal em função da carreira do filho de 12 anos, David Banda,
no clube de futebol Benfica. Madonna também é mãe de Lourdes
Maria, de 20 anos, Rocco Ritchie, de 16, e Mercy James, 11.
As meninas mostram animação e imitam o gesto de um mergulho na dança. Depois, se empolgam ao cantar o refrão.
Anitta se divertiu com o vídeo das meninas: "Hahahahaha", escreveu a funkeira brasileira. Já a apresentadora Angélica usou o
perfil oficial para elogiar o desempenho: "Muito bom", frisou, ao
lado de carinhas que choram de rir.
Internautas brasileiras encheram a postagem com elogios e brincadeiras. "Até para nós é impossível cantar junto hahahaha", divertiu-se um usuário da rede social. "Cê acredita?", escreveu outro,
em referência ao famoso bordão de MC Kevinho.

acesse: www.jm1.com.br

Latino promete, mas não paga
dívida de pensão e pode ser preso;
ex lamenta 'deboche'
Latino ainda não quitou a dívida de
pensão alimentícia e pode ser preso a
qualquer momento. O cantor havia se
prontificado a regularizar a situação na
última segunda-feira, segundo um post
que ele mesmo publicou nas redes sociais. Mas, segundo Jack Blandy, mãe
do filho do cantor, Matheus, de 5 anos,
ele não cumpriu o prometido.
A ex-namorada de Latino ainda lamentou o post que ele fez, ironizando a
situação ao dizer que estava "foragido".
"Não vou dizer nada sobre o deboche dele...Apenas que eu
confio no trabalho sério da Justiça e principalmente na justiça de
Deus! Meu advogado está trabalhando juntamente com a Justiça
para que a determinação judicial seja cumprida...Não desejo problemas para ele, apenas que ele cumpra essas determinações! É
triste a pessoa ironizar ma situação que envolve as necessidades de
um filho, mas Deus está no controle!", desabafou ela ao EXTRA.
Após ter a prisão decretada pela Justiça por não pagar pensão
alimentícia ao filho Matheus, o cantor Latino resolveu fazer piada
com o assunto nas redes sociais. Sem citar diretamente o ocorrido,
ele postou uma foto no Instagram nesta segunda-feira, com uma
legenda: "Foragido, mas não é hoje".
O cantor havia se prontificado a pagar a dívida de mais de 12
meses de pensão nesta segunda-feira (veja o comunicado abaixo).
"Já saiu o mandado de prisão. Agora, ou ele paga tudo o que deve,
ou vai para a cadeia", disse Jack na ocasião.
Ao EXTRA, José Marcos Gomes Junior, advogado de Latino,
informou que a dívida será quitada nesta quarta-feira.

Cauã Reymond e Matheus
Nachtergaele farão cena de sexo
em filme, segundo jornal
O filme Piedade, do diretor pernambucano Cláudio Assis, promete surpreender! Segundo informações do jornal
Extra, os atores Cauã Reymond e Matheus Nachtergaele protagonizarão uma
cena de sexo quentíssima na trama, que
ainda não tem data de estreia.
Na história, os dois se conhecem depois que o executivo vivido por Matheus
deixa São Paulo e viaja até Recife, onde
o personagem de Cauã trabalha em um
cinema pornô famoso na cidade.

Thiago Martins fala sobre fim de
namoro e fama a qualquer custo:
‘não vou me prostituir’
Criado no Morro do Vidigal, na Zona Sul do
Rio, Thiago Martins sentiu na pele a mesma apreensão que tem tomado conta dos moradores da
Rocinha há algumas semanas. O irmão mais velho do ator foi vítima de uma bala perdida saída
da arma de um policial militar durante uma incursão na comunidade, no início dos anos 2000.
A família ainda briga pela indenização do Estado,
o irmão está vivo, mas sair de onde morava virou
uma meta para o menino, que ainda dava os primeiros passos na
carreira artística. Passados mais de dez anos, Thiago conseguiu
comprar sua casa no Itanhangá e um apartamento para a mãe na
Barra da Tijuca, ambos na Zona Oeste da cidade. Na pele do primeiro protagonista, um anti-herói em “Pega pega”, o ator diz que
quer passar longe do deslumbramento da profissão. Não faz publipost, não obedece regras para ter mais seguidores nas redes sociais
e não posa de galã. “Não sou uma celebridade, tento ao máximo
escapar disso e não vou me prostituir”, avisa ele.
A frase não é apenas de efeito. Thiago gosta de viver longe do
glamour que a profissão sugere. Aos 29 anos, tem feito descobertas. Ou redescobertas. Como a vida de solteiro após cinco anos de
namoro com Paloma Bernardi. “Ainda não tive tempo de elaborar
o que é estar solteiro. Gravo muito de segunda a sábado, e este personagem me absorve como nenhum outro. Fiz papéis de garotões
cariocas, algo muito próximo do meu mundo. O Julio é o oposto. E
me exige muito fisicamente e mentalmente”, explica ele.
Sobre o fim do namoro, Thiago explica que ele e Paloma estavam em momentos diferentes. “Paloma talvez seja uma das melhores mulheres que já tive. Nosso término foi de uma forma madura,
não teve nada que comprometesse o que a gente construiu.Vou tê-la dentro do meu coração para sempre e ninguém tem o direito de
falar algo sobre ela. Porque a Paloma é íntegra, honesta além de
linda. Me ensinou muito o sentido de família”.
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Namorada bilionária de Enzo Celulari
usa ‘look paredão’ no casório de
marina Ruy Barbosa
É muito provável que Victoria Grendene não
soubesse, mas acabou usando um vestido igual
ao paredão de rosas no casamento de Marina
Ruy Barbosa e Xandinho Negrão. O tomara-que-caia todo florido se confuindiu com o cenário
onde todos os convidados da festança posaram.
O look paredão da namorada bilionária de
Enzo Celulari chamou a atenção dos internautas.
“E essa parede parece q foi feita para combinar
com teu vestido!”, “A rosa no meio das rosas”,
“O paredão de flores foi feito pra ti”, foram alguns dos comentários recebidos pela moça.

Tico Santa Cruz é ameaçado de morte
O vocalista do Detonautas Tico Santa Cruz foi ameaçado de
morte na internet. O cantor averiguou e viu que o perfil do criminoso era falso: ele usava o nome do famoso youtuber Pedro Rezende.

Ator Lúcio Mauro está internado com
pneumonia
O ator Lúcio Mauro, de 90
anos, está internado no CTI da
clínica São Vicente. Ele encontra-se em um quadro de pneumonia.
Segundo informações de pessoas
próximas, seu quadro é estável
mas inspira cuidados. O médico
que o assiste é o pneumologista
Arthur Vianna.

Demi Moore teve overdose após divórcio de
Kutcher, diz site
Demi Moore teria quase morrido de
overdose após o divórcio de Ashton Kutcher, em 2011. Na ocasião, a atriz teria
consumido cocaína em excesso, o que
a deixou hospitalizada. De acordo com
o "RadarOnline", a famosa também já
havia abusado dos entorpecentes em
1985, quando tinha 22 anos. “A Demi
sofreu a primeira overdose quando ainda era uma adolescente, mas agora reconheceu que seus vícios foram uma doença presente ao longo de toda sua vida”, contou uma
fonte à publicação.
Devido o abuso de cocaína, a estrela de Hollywood chegou a
desaparecer e só foi encontrada em um hospital de Los Angeles,
sofrendo de convulsões.
Vale lembrar que o rompimento de Demi e Kutcher se deu em
meio a rumores de traições por parte do ator.

Shakira e Gerard Piqué estão separados
O site espanhol
Cotilleo noticiou que
Shakira e Gerard Piqué estão se separando. De acordo com a
publicação, a cantora
colombiana já deixou
a casa da família em
Barcelona. Nenhum
dos dois comentaram
a notícia até agora.
A última vez em
que Shakira e Piqué
foram vistos em público foi no aniversário do jogador Lionel Messi, na Argentina, em junho. De acordo com o site, os dois querem
manter um ambiente seguro para os filhos, Milan (de 4 anos) e
Sasha (de 2 anos).
O jogador e a cantora mantêm um relacionamento desde 2010.
Motivos da separação não foram descobertos, mas uma fonte próxima à colombiana haveria afirmado que foi Shakira quem pediu
pelo término.
Agora, Piqué começará o treinamento com a seleção espanhola para a Copa do Mundo de 2018, que acontecerá na
Rússia. Enquanto isso, Shakira está preparando a turnê El
Dorado, de divulgação do seu novo álbum de mesmo nome.
O show de abertura acontecerá no dia 8 de novembro na Alemanha. A cantora já confirmou que passará pelo Brasil, mas
as datas das apresentações na América Latina ainda não foram divulgadas.
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Lançamento oficial do Boston City FC Manhuaçu
Por Devair G. Oliveira

N

Presidente do Boston City Renato Valentim

Apresentação dos uniformes do Boston City

Secretário de Esportes do
Estado Arnaldo Gontijo

Presidente da Câmara de
Manhuaçu Jorge do Iberia

Comandante do 11 BPM
de Manhuaçu Sérvio Túlio
Mariano Salazar.

Thomas Pascoarelli
Boston

o dia 2 de outubro de
2017, no Salão da AABB
Manhuaçu, foi realizada
uma solenidade às 20h que marcou oficialmente a apresentação
do Boston City FC Brasil, um
grande empreendimento que
trouxe novamente o sonho do
povo de Manhuaçu de ter um
clube disputando o Campeonato
Mineiro de Futebol.
A Prefeita Cici Magalhães,
presidente da Câmara Jorge do
Ibéria, vários vereadores, empresários, lideranças políticas, secretariado municipal, esportistas da
cidade e região, Arnaldo Gontijo
Secretário de Esportes do Estado
de Minas Gerais, dentre outros
prestigiaram a solenidade,
O empresário e CEO (Diretor
Executivo) do Boston City Renato Valentim conduziu o lançamento. Por vídeo, o presidente
do clube, o ex-jogador Palhinha,
falou diretamente dos Estados
Unidos.
Renato Valentim reside nos
Estados Unidos há vinte anos.
Construiu uma cadeia de restaurantes formada por 16 unidades,
atua na construção civil e fundou
o Boston City há três anos. Com
o lançamento do time no Brasil,
a meta do empresário é trazer
investimentos para Manhuaçu.
“Sempre tive o sonho de trazer
alguma coisa para a cidade onde
eu nasci. Nada mais justo do
que oferecer algo aos jovens,
dar oportunidades, que eu não
tive quando era adolescente na
cidade. Começamos a conversar
com a prefeita Cici Magalhães e
chegamos a esse novo projeto. É
um investimento muito grande,
mas acredito no potencial da
cidade. O retorno que eu quero
é a satisfação de ver a criançada
tendo oportunidade de se divertir,
aprender e crescer com o esporte.
O futebol trará um grande benefício para Manhuaçu e região”.
O projeto é fazer intercâmbio
de jogadores entre Brasil e Estados Unidos e até outros clubes do
país e do exterior. Haverá investimentos também em educação,
com cursos de inglês e outros
campos do conhecimento.
A Prefeita Cici Magalhães e
o presidente da Câmara deram
todo o apoio para que a parceria
com Renato Valentim viesse para
Manhuaçu. Cici Magalhães e Jorge do Ibéria, garantiram o apoio
e incentivo para que a iniciativa
dê certo.
O Comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar Tenente-coronel Sérvio Túlio, agradeceu
o convite e colocou a disposição
para cooperar,
a Secretária
de Saúde Karina Gama e
o Secretário
de Esportes
de Manhuaçu
J â n i o G a rcia Mendes,
também lembraram os
benefícios do
esporte para
a saúde, o
desenvolvimento pessoal dos
jovens e a formação de caráter.
Uma Comissão Técnica de
altíssima qualidade, alimentou
ainda mais a esperança dos manhuaçuenses de em pouco tempo
ver concretizado o Boston City
na disputa estadual. O planeja-

mento segue o que há de mais
moderno em uma gestão, tudo
pensado a seu tempo: curto, médio e longo prazos, o Boston City
FC Brasil apresentou também os
projetos e o uniforme do clube
que já nasceu com patrocinador
que é a fornecedora de material
esportivo norte-americana New
Balance, também de Boston.
Planejamento, Organização,
Direção e Controle
Os quatro pilares da administração moderna, é por esta perspectiva, que vejo o nascimento
do Boston City FC Manhuaçu.
Degrau por degrau, tudo está
sendo trabalhado para em 2018,
já ter equipes formadas nas
categorias Sub-15, 17 e 20 para
disputar, entre outros torneios
nacionais, a Taça BH.
O objetivo é em 2019, disputar
o Módulo II do Campeonato
Mineiro.
No Boston City F.C, dos EUA,
Palhinha acumula os cargos de
presidente e técnico. “Aqui, em
dois anos, já classificamos o time
para os playoffs da National Premier Soccer League (NPSL). Comando o time também”. Relata
Segundo Renato o grupo irá
usar a estrutura já existente,
como o Centro de Treinamento
do Barreiro, na zona rural de
Manhuaçu, mas no projeto consta
a construção de um grande complexo esportivo nos próximos
anos.

Prefeita de Manhuaçu Cici Magalhães

Secretário Jânio, Secretário Estado Arnaldo, Prefeita Cici,
Prefeito São João, Sérgio Camilo

Trajetória nos EUA
Aos 49 anos, o craque Palhinha, revelado pelo América e
ídolo de São Paulo e Cruzeiro
nos anos 1990. A carreira de
Palhinha como treinador começou em 2007, no interior paulista. Ele dirigiu São Bernardo,
Matonense e Campo Limpo
Paulista. Em Minas, já esteve à
frente de Araxá (2008) e URT
de Patos de Minas (2008/09).
Em 2011, ele se mudou para os
Estados Unidos, onde trabalhou
em uma franquia do Corinthians (em Los Angeles) e, em
2015, criou o Boston City F.C.
Superesportes
Palhinha e Renato Valentim
Outro nome de peso que vai
fortalecer a equipe é o veterano
Ademir Antonio de Carvalho,
com mais de 27 anos de futebol
e 13 títulos no currículo, foi escolhido a dedo para ser o técnico
da equipe. Palhinha, também ex-jogador, vencedor de 31 títulos
e atual presidente do Boston
City FC, dispensa apresentações
para muitas
pessoas, mas
vale notar
que o veterano, natural
de Carangola, nasceu há
apenas 74 km
de distância
de Renato,
este natural
de Manhuaçu, e ambos só vieram a se conhecer mais de 40
anos depois, em Massachusetts,
há milhares de quilômetros da
terra natal. Muito além de coincidências, essa parceria só foi
possível devido ao grande trabalho e experiência de Palhinha.

Crianças AABB Comunidade

