Ano 15 - Número 397 - 14 de novembro / 2017 - Telefone: (33) 3331-8409 - contato@jm1.com.br

Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

CRAS de Lajinha fortalece
vínculo das mamães gestantes

Distribuição gratuita

Vereadores homenageiam
Escola e aprovam Conselho
Municipal de Trânsito
PÁG. 07

PÁG. 10
Boston City prepara-se para competições
estaduais e reavalia atletas

Um fotógrafo 50 anos depois
Registrou o casamento e as Bodas
de Ouro do mesmo casal

PÁG. 05

PÁG. 06
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EDITORIAL

A contaminação da
mídia brasileira

CHARGE

A

s eleições no Brasil em 2018 será a prova de maturidade dos eleitores
brasileiros, a maioria ainda de nossos eleitores se baseia nas opiniões dos
grandes jornais e nos canais de TV. Os milhões de reais que as grandes
empresas de comunicação recebem dos governantes fazem deles fieis militantes,
podemos ver as atitudes das empresas com alguns funcionários que as vezes
são até demitidos por não seguir a cartilha dos editores. Os políticos sempre
investiram bastante em comunicação. O PT ao chegar ao governo tratou de se
organizar patrocinando a criação de alguns meios de comunicação, distribuiu
farta verba para os sindicatos, liberou verbas aos artistas brasileiros. De modo
que mesmo com todos os escândalos envolvendo o partido, ele continua com
alguns grupos de defensores que se rebelaram contra o PMDB e principalmente
o presidente Temer, não se engane com políticos, já estão articulando em vários
estados, inclusive em Minas para novamente
Fale com a redação
estarem juntos PT e PMDB.
contato@jm1.com.br
Poucas pessoas escrevem sobre a mídia
brasileira, pois o fato exige do redator com
(33)3331-8409
algum senso crítico, uma força inumana, para
suportar a total falta de escrúpulos jornalístico
que impera nas redações dos grandes veículos de notícias de nosso país. Tanto
atacando, hora os mais à esquerda, ou hora os mais à direita, embora em nosso
país, todos os partidos se identificam como de esquerda.
Agora surge uma provável candidatura de Jair Bolsonaro, com total identidade direitista, elevado ao topo das pesquisas pelas redes sociais, mas a
grande mídia, procura por todos os meios desqualificá-lo, talvez para defender
seus patrocinadores de milhões de reais que recebem do governo através das
publicidades. A mídia erradamente qualifica Bolsonaro como se ele fosse de
extrema direita, coisa que ele não é, a única candidatura que se legitimou nas
redes sociais que saiu do zero, para pontuar nas pesquisas a frente de muitos
tubarões da política, contra a vontade dos grandes meios de comunicação. Com
a deterioração dos partidos que governaram o país nos últimos anos ficou um
vaco no senário político brasileiro que está sendo ocupado por Jair Bolsonaro,
bem identificado com o povo, já que a maioria absoluta dos brasileiros não se
sentem representados pelos atuais políticos.
A política brasileira depois do regime militar ganhou um espectro político
peculiar: na ponta esquerda, tem o jurássico PCO. Passa por socialistas radicais, como o PSOL e o PSTU, pelos comunistas conformados do PPS, pelos
socialdemocratas do PT e do PSDB, pela esquerda verde do PV e se encerra
no centro, onde estão PP e DEM. Não há, entre os 35 partidos brasileiros, um
que se assume como direitista, está em formação no Brasil o (PMBr) Partido
Militar Brasileiro, direitista por formação.
A situação é única. Todas as grandes democracias do mundo têm ao menos
um partido conservador forte, como o PP espanhol, o Partido Republicano
dos Estados Unidos, a UMP francesa e o PDL italiano. Outros países, como
os vizinhos Peru e Colômbia, a direita ocupa o poder máximo?
O Brasil passa, hoje por uma crise na política, na economia, na moralidade
e na institucionalidade. Chegamos ao ápice de todas as crises. Chegamos às
ruínas de um governo, às ruínas de um país. Esse é o motivo pelo qual aqui e
agora discutimos possíveis crimes de responsabilidade de vários governadores,
deputados, senadores e até o Presidente da República. Não discutimos crimes
comuns. Isso é pacífico. A esses a Constituição reserva o juízo do Supremo
Tribunal Federal, que não tem correspondido aos anseios da sociedade como
deveriam. Ao Senado da República, cabem a pronúncia e o julgamento quanto
aos crimes de responsabilidade.
O momento é oportuno para um político honesto e com ficha limpa, pois a
maioria dos brasileiros estão decepcionado com os governantes, congresso e
Supremo, nem precisamos apontar fatos, pois é de grande conhecimento de
todos. A revolta maior é a guarida que os mais iguais recebem do congresso
e do STF, por terem o fórum privilegiado. Resta aos eleitores brasileiros usar
o voto como direito de mudança.
A grande mídia nacional e algumas de suas fontes reclamam para si credibilidade. Contudo, o que entregam na prática é um produto opaco contaminado
de distorções e inverdades. Até quando a democracia brasileira vai suportar
essa tapeação?
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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
Amigos, lido com essa gente antitabaco desde 2005, e lhes afirmo com
convicção, são os piores indivíduos da sociedade brasileira. Vocês não conhecem essa gente, são mentirosos, arrogantes e prepotentes. Eles fazem isso,
porque em 2005 pressionaram o governo Lula, a assinar a convenção quadro
controle do tabaco, e sofreram muitas críticas, inclusive do parlamento, porém,
para garantir que fizeram a coisa certa, começaram a divulgar falsos dados
e estatísticas sobre o cigarro. Reparem, eles sempre usam a OMS, e porque
eles usam a OMS? simples, a OMS é lá longe, em Genebra na Suíça, jamais
vocês vão conseguir dados deles, ou questionar os dados sobre cigarro, já
que a vida do indivíduo deve ser analisada como um todo, conforme um dos
alertas da medicina. Ora, culpa o cigarro é enganar a imprensa e todo um
país. Vejam o caso do PAPA, proibindo venda de cigarros no Vaticano, isso é
obra deles também, via OMS, o PAPA, é apenas usado, eles querem usar a
figura do PAPA, pois é um ser considerado santo, para jogar os não fumantes,
contra fumantes, e dois fatores que eles usam também para atrair simpatia da
população, são as crianças e animais, as crianças são usadas como escudo,
pois a desculpa deles é divulgar que as crianças começam a fumar cigarros
com aditivos, e os animais que a fumaça do cigarro prejudica eles, vejam que
eles são profissionais, sabem como ninguém enganar a população, sempre
usando pessoas ou seres considerados "indefesos" e com isso, jogar a população contra os fumantes. Fizeram horrores de falsas informações contra
produtores de tabaco lá do sul, onde a justiça foi provocada, e depois visto que
não passavam de falsas informações, enganaram até o Ministro da Agricultura,
que foi nas lavouras conferir se eram verdades, e pasmem como essa gente
antitabaco mente descaradamente. Teria muita coisa para relatar sobre essa
gente, como isso de que morrem 200 mil fumantes todo ano no Brasil, outra
mentira monstruosa, basta acessar o DATASUS, que é o banco de dados,
onde médicos de todos o Brasil, por formulário, informam as causas mortis, e
consta lá bem claro, morrem apenas 925 fumantes ao ano no Brasil. Portanto,
tudo mentira. Segue o link da ONG antitabaco que é a responsável por essas

falsas informações. O jornalista Claudio Humberto, já alertou o Brasil em 2011,
que essa Ong antitabaco é patrocinada pela ind. farmacêutica que quer vender
medicamentos para parar de fumar, entre eles a Pfizer. Portanto, é essa Ong
antitabaco a grande responsável pelas falsas informações. Um grande abraço,
e sucesso aos amigos.
https://www.facebook.com/ACTbr/
Luiz Carlos Pauli
Ao Jornal das Montanhas
Em resposta a RONALD TEIXEIRA
Prezado Ronald Teixeira
Sou filha do cantor José Ozires que te conheceu aqui no Rio. Meu pai
está lhe procurando há bastante tempo. Ele é muito grato por tudo que o
senhor fez por ele. Por favor faça contato. Meu email é larissabaruque@
yahoo.com.br
Larissa Baruque Pereira
Estação de Tratamento de Esgoto
Há poucos dias aconteceu em Manhuaçu um grande incêndio nas
tubulações de fibra, que destinava as obras abandonadas da Estação de
Tratamento de Esgoto do município, material este, que se encontrava há
mais de 04 anos, depositado às margens da Rodovia BR-262, ao lado do
conjunto de prédios do Programa Minha Casa, Minha Vida. Eu sei que atual
prefeita não é a culpada por isso, prefeitos passados foram responsáveis
por esta obra que até hoje está muito mal explicada. É muito dinheiro do
povo envolvido e nada é explicado ao povo. Gostaria que a prefeita Cici
Magalhães pudesse dar explicação ao povo sobre as obras inacabadas em
que ela herdou da administração passada e sabemos que existem mais
obras paralisadas em nosso município e o povo merece explicação, se
as obras serão tocadas ou se vão ficar abandonadas sendo consumidas
pelo tempo ou por desastre como este que consumiu as tubulações. Maria
Cristina da Silveira

14 de novembro / 2017

acesse: www.jm1.com.br

3

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Exclusão de herdeiro autor de
homicídio vai a sanção
Projeto aprovado
dia 9 de novembro
pelo Plenário autoriza
o Ministério Público a
pedir à Justiça a perda
do direito à herança do
herdeiro que matar ou
tentar matar quem deixa os bens, corrigindo
lacuna na legislação
Em 2015, a Justiça de São Paulo determinou a exclusão de Suzane
von Richthofen da herança dos pais por indignidade depois de ter sido
condenada pelo homicídio do casal Manfred e Marisia von Richthofen. Mas, por uma lacuna na legislação, nem sempre os herdeiros
envolvidos em crimes contra aqueles que deixam os bens são deserdados. Proposta aprovada ontem pelo Senado deve mudar essa situação.
O Projeto de Lei da Câmara 9/2017 autoriza o Ministério Público a
pedir a exclusão do direito à herança do legatário ou herdeiro autor de
homicí- dio doloso ou de tentativa de homicídio contra quem deixa os
bens. O texto vai à sanção. De iniciativa do deputado Antonio Bulhões
(PRB-SP), o projeto destaca que o Código Civil de 1916 mencionava
expressamente que a exclusão poderia ser pedida apenas por pessoas
com “interesse legítimo” na sucessão — outros herdeiros e credores
que se sintam prejudicados. A legislação atual deixa dúvidas quanto
à atuação do MP. O deputado acrescenta que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) já decidiu que “o Ministério Público, por força do
artigo 1.815 do Código Civil, desde que presente o interesse público,
tem legitimidade para promover a ação”. O senador Ricardo Ferraço
(PSDB-ES) foi relator do projeto na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ). Ele reconheceu a omissão do Código Civil quanto à
legitimidade do Ministério Público para propor a ação de exclusão
de herdeiro ou legatário, nos casos envolvendo homicídio doloso ou
tentativa de homicí- dio. Ele ainda acrescentou que o ordenamento
jurídico deve ser dotado de instrumentos mais eficazes para coibir o
que considerou uma sucessão “imoral e injusta”.

Caso Richthofen
O caso mais famoso de perda do direito à herança dos pais nos
últimos anos é justamente o de Suzane von Richthofen, condenada
a 39 anos de prisão por participação no assassinato dos pais, em
2002. A Justiça de São Paulo determinou que o patrimônio da família, calculado em mais de R$ 3 milhões à época do crime, fosse
entregue somente a Andreas Albert Von Richtofen, irmão de Suzane.

PL aprovado na Câmara cria cadastro
de inclusão de idoso
A Câmara dos Deputados aprovou, na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, a criação
do Cadastro Nacional de Inclusão
de Pessoa Idosa.
O Projeto de Lei 5678/16 cria
um banco de dados informatizado
e administrado pelo Executivo
Federal, com informações de todas
as políticas públicas relacionadas a terceira idade, além de dados
sobre idosos coletados em censos. O conteúdo desse cadastro só
poderá ser utilizado para:
formular, gerir, monitorar e avaliar políticas públicas para a
pessoa idosa; identificar as barreiras que impedem a realização de
seus direitos; e realizar estudos e pesquisas. A matéria tramita em
caráter conclusivo e segue agora para avaliação do Senado. Agência
Câmara Notícias

Plano Estadual de Enfrentamento da
Pobreza no Campo
Minas Gerais dá um passo fundamental para enfrentar a situação de vulnerabilidade social e de pobreza no meio rural em
cinco territórios de desenvolvimento. O governador Fernando
Pimentel encaminhou, no último dia 26 de outubro, à Assembleia
Legislativa de Minas Gerais o Projeto de Lei (PL) 4.736/17, que
institui o Plano Estadual de Enfrentamento da Pobreza no Campo.
A iniciativa busca assegurar políticas públicas direcionadas
a esse segmento, bem como garantir a cidadania, a participação
social e o empoderamento dessas famílias. O PL será analisado
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
Para se ter uma ideia da grave situação no campo em Minas,
o Diagnóstico Multidimensional da Pobreza Rural, feito pela
Fundação João Pinheiro (FJP) entre setembro de 2016 e janeiro de
2017, mostra que o estado tem a segunda maior população rural

do Brasil, com
2,88 milhões de
mineiros residentes no campo,
o equivalente a
9,7% do contingente nacional.
Além disso,
Minas abriga o
terceiro maior contingente de pessoas inscritas no Cadastro
Único para Programas Sociais (CadÚnico), o que indica que 7,64
milhões de pessoas se encontravam em situação de pobreza ou
de extrema pobreza em 2016, o equivalente a 36% da população
mineira estimada para aquele ano.
O Diagnóstico foi feito nos cinco territórios prioritários do
Plano Estadual de Enfretamento da Pobreza no Campo: Alto Jequitinhonha, Médio e Baixo Jequitinhonha, Mucuri, Norte e Vale
do Rio Doce, com abrangência de 229 municípios nessas regiões.
Esse levantamento constatou também que em todos esses
territórios analisados, o percentual de pessoas que, em 2010,
recebiam, no máximo, uma renda monetária corresponde a ¼ do
salário mínimo vigente na data de referência do Censo Demográfico daquele ano, realizado pelo IBGE, era superior a 70%.

Estação de Tratamento de Esgoto

TO DE RENDA; - PAGA O SEU PLANO DE SAÚDE, - O COLÉGIO DOS SEUS FILHOS, - IPVA, - IPTU, - INSS, - FGTS, - ETC.
O Brasil precisa de atitude do povo!
Somos 208 milhões de brasileiros, sendo sacaneados por 600
políticos de Brasília.

O (MPF) precisa agir em todos
os municípios do Brasil
Alguém tem que tomar alguma providência e tem que ser em
âmbito nacional, pois se deixar a cargo de cada município, vai
continuar com a falência no serviço público. O Ministério Público
Federal (MPF) recomendou ao prefeito do município mineiro de
Camacho que providencie, no prazo de 180 dias, a instalação e o
regular funcionamento do registro eletrônico de frequência para
todos os profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único de
Saúde (SUS). A medida destina-se especialmente aos médicos
e dentistas da cidade que atendem pelo SUS. O MPF instaurou
um inquérito civil após receber frequentes denúncias feitas por
cidadãos que relatam o não atendimento pela ausência ou atraso
de médicos e odontólogos. O MPF identificou a ausência de
efetivo controle de jornada por parte da Administração local, que
adota folhas de ponto manuais como mecanismos de registro de
frequência. (Rede Sindijori).

Jucá não vê "lógica"
na aliança em Minas

Há poucos dias aconteceu em Manhuaçu um grande incêndio nas
tubulações de fibra, que destinava as obras abandonadas da Estação de
Tratamento de Esgoto do município, material este, que se encontrava
há mais de 04 anos, depositado às margens da Rodovia BR-262, ao
lado do conjunto de prédios do Programa Minha Casa, Minha Vida. Eu
sei que atual prefeita não é a culpada por isso, prefeitos passados foram
responsáveis por esta obra que até hoje está muito mal explicada. É muito
dinheiro do povo envolvido e nada é explicado ao povo. Gostaria que a
prefeita Cici Magalhães pudesse dar explicação ao povo sobre as obras
inacabadas em que ela herdou da administração passada e sabemos que
existem mais obras paralisadas em nosso município e o povo merece
explicação, se as obras serão tocadas ou se vão ficar abandonadas sendo
consumidas pelo tempo ou por desastre como este que consumiu as
tubulações. Maria Cristina da Silveira

Fonte: Banco Mundial
"O Brasil tem a maior carga tributária do mundo, para pagar a
MAIOR CORRUPÇÃO DO MUNDO"
Tributos no Brasil - uma vergonha!!!
Medicamentos.......................... 36%
Luz....................................... 45,81%
Telefone............................... 47,87%
Gasolina.............................. 57,03%
Cigarro................................. 81,68%
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
BÁSICOS
Carne bovina....................... 18,63%
Frango................................. 17,91%
Peixe................................... 18,02%
Sal....................................... 29,48%
Trigo.................................... 34,47%
Arroz.................................... 18,00%
Óleo de soja........................ 37,18%
Farinha................................ 34,47%
Feijão................................... 18,00%
Açúcar................................. 40,40%
Leite..................................... 33,63%
Café..................................... 36,52%
Macarrão............................. 35,20%
Margarina............................ 37,18%
Molho tomate....................... 36,66%
Biscoito................................ 38,50%
Chocolate............................ 32,00%
Ovos.................................... 21,79%
Frutas.................................. 22,98%
Álcool................................... 43,28%
Detergente........................... 40,50%
Sabão em pó....................... 42,27%
Desinfetante........................ 37,84%
Água sanitária..................... 37,84%
Esponja de aço.................... 44,35%
PRODUTOS BÁSICOS
DE HIGIENE
Sabonete.................................. 42%
Xampu................................. 52,35%

Condicionador.................... 47,01%
Desodorante........................ 47,25%
Papel Higiênico................... 40,50%
Pasta de Dente.................... 42,00%
MATERIAL ESCOLAR
Caneta................................. 48,69%
Lápis.................................... 36,19%
Borracha.............................. 44,39%
Estojo.................................. 41,53%
Pastas plásticas.................. 41,17%
Agenda................................ 44,39%
Papel sulfite......................... 38,97%
Livros................................... 13,18%
Papel................................... 38,97%
BEBIDAS
Refresco em pó................... 38,32%
Suco.................................... 37,84%
Água.....................................45,11%
Cerveja................................ 56,00%
Cachaça.............................. 83,07%
Refrigerante......................... 47,00%
Sapatos............................... 37,37%
Roupas................................ 37,84%
Computador......................... 38,00%
Telefone Celular.................. 41,00%
Ventilador............................ 43,16%
Liquidificador....................... 43,64%
Refrigerador........................ 47,06%
Microondas.......................... 56,99%
Tijolo.................................... 34,23%
Telha.................................... 34,47%
Móveis................................. 37,56%
Tinta..................................... 45,77%
Casa popular....................... 49,02%
Mensalidade Escolar........... 37,68%
(ISS DE 5%)

*ALÉM DESTES IMPOSTOS, VOCÊ PAGA*
- DE 15% A 27,5% DO SEU SALÁRIO A TÍTULO DE IMPOS-

Dizem que os eleitores mineiros não irão aceitar manobras
dos políticos para continuarem
no poder. Veja que o presidente
da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, Adalclever Lopes, os deputados João Magalhães, Saraiva Felipe e Newton
Cardoso Jr. recorreram ao presidente nacional do PMDB,
senador Romero Jucá (RR),
para garantirem a aliança com
o PT nas eleições do ano que
vem, anteontem, foi a vez de o
vice-governador de Minas Gerais e presidente estadual do PMDB,
Antonio Andrade, se reunir, em Brasília, com o mandatário do
partido. Porém, ao contrário da ala que deseja a manutenção do
acordo petista, Andrade foi a Jucá, na condição de presidente da
legenda, garantir o lançamento de uma candidatura própria do
PMDB ao Governo de Minas. Diferentemente do que havia feito
com os deputados mineiros, que deixaram o gabinete de Jucá sem
resposta, o presidente nacional do PMDB disse ao vice-governador
de Minas que "não vê lógica" na manutenção da aliança em Minas
já que o PMDB não estará no mesmo palanque do PT na disputa
pela Presidência da República. Acredito que depois de tudo que
aprontou o PT não irá pegar bem embarcar neste barco.

Cursos gratuitos SENAC
As inscrições no SENAC para os cursos de: WEBDESIGNER;
ASSISTENTE DE PESSOAL; ASSISTENTE FINANCEIRO;
PROMOTOR DE VENDAS. Matrícula em 04/12/2017:
OBS.: Matrículas por ordem de chegada, a partir das 08:00 do dia
04 de dezembro de 2017. Os interessados deverão trazer IMPRETERIVELMENTE o CPF, identidade, comprovante de escolaridade,
comprovante de residência atual. Menores de 18 anos deverão vir
acompanhados de um adulto portando CPF e Identidade.
As vagas são Limitadas. Pré requisito para os cursos em www.
mg.senac.br, na aba CURSOS - PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE. Informações: 33 3339-2955.

O papel da esquerda quando o Rei está nu
“O papel de uma
esquerda transformadora deveria ser
o de aproveitar a
Lava-Jato para renovar a si e a suas
práticas, e defender
a reestruturação do
sistema político”,
afirma Vladimir Palmeira, ex-deputado
constituinte e professor da FACHA, em artigo publicado por O
Globo.
A divulgação das delações dos executivos da Odebrecht revelou
o que já estava latente: o sistema político brasileiro está podre.
Um dos delatores foi direto: “Não há quem tenha sido eleito sem
caixa 2.” Mesmo quem não pegou diretamente, recebeu via partido.
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COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DO LESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDICAF –
AV. DR. RUBENS BOECHAT DE OLIVEIRA, Nº 310,
BAIRRO CENTRO, CEP 36.980.000 – CNPJ MF.:
25.395.435/0001-03 – NIRE Nº 31.4.0000319-3 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA.
"‘O PSDB desses caras não é o meu PSDB"
Senador Tasso em entrevista coletiva, repetindo o mantra do discurso dos últimos dias
para marcar o que chama de "diferenças profundas" em relação a Aécio.

PLANOS GARANTIRAM ‘RAPOSAS
NO GALINHEIRO’, NA ANS

ALÔ, MINAS E ENERGIA

O estudo "Representação política e interesses particulares
na saúde", dos professores e pesquisadores Lígia Bahia
(UFRJ) e Mário Scheffer (USP), apontou a presença de representantes de empresas de planos de saúde no comando da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Caso clássico de “raposa administrando galinheiro”. A ANS
é aquela que já não impõe limites aos reajustes de mensalidades exceto, é claro, para os planos individuais – que
estão praticamente extintos.

OUTRO RITMO

GOLPE FATAL
Os planos de saúde não têm limites. Agora, sob sua influência, a Câmara prepara um golpe fatal nos segurados: a
nova lei do setor.
PASSADO TENEBROSO
Ex-diretor, Eduardo Marcelo de Lima Sales deixou o cargo
em 2013 após questionamentos sobre transição direta do
mercado para a ANS.
POÇO DE ÉTICA
Outro ex-diretor, Elano Figueiredo escondeu ter sido diretor da Unimed e advogado da HapVida. Desmascarado,
renunciou em 2013.
HOJE NÃO MAIS
A ANS garante que seus atuais dirigentes são servidores
concursados, mas não esclareceu se têm história em empresas de plano de saúde.

O leitor Daniel Bronzatti faz a pergunta que não quer calar:
após o aumento da tarifa energética para “bandeira vermelha”, a eletricidade mais cara do mundo continua dando
prejuízo ao estado brasileiro?

Deflagrada em março de 2014, a Lava Jato tem ritmo mais
cadenciado no Supremo Tribunal Federal, que prendeu só
o ex-senador Delcídio do Amaral contra dezenas recolhidos ao xilindró por Sérgio Moro.
SAUDADES DE SENNA
Foi num domingo, há 29 anos, que o Brasil assistiu a mais
um show de Ayrton Senna em sua McLaren, no Japão, e
vibrou com o primeiro dos três títulos mundiais do melhor
piloto de Fórmula 1 de todos os tempos.
MANDOU BEM
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou aplicativo, Conexão RT, para explicar as mudanças da nova
legislação trabalhista, em vigor a partir de ontem. O app
está disponível em dispositivos Android e iOS.
ELES ADORAM ISSO TUDO
O PT tomou do contribuinte brasileiros R$6,8 milhões por
mês, nos dez primeiros meses de 2017. Foram R$ 68,3 milhões no total. É o partido que mais se beneficiou do fundo
partidário: levou 10,74% do total.
PENSANDO BEM...

GASTAMOS R$3,2 MILHÕES COM
SAÚDE DE DEPUTADOS

...na Câmara dos Deputados, na semana de feriadaço, somente vai estar em alta a produtividade do dolce far niente.

A crise econômica passa longe da Câmara dos Deputados. Este ano, já foram R$3,21 milhões gastos na contratação de serviços hospitalares de excelência, além de insumos para o Departamento Médico (Demed), verdadeiro
hospital de ponta montado para atender servidores e seus
dependentes. Para os ilustres deputados, que só ouvem
falar do SUS no noticiário, há um contrato de atendimento
no hospital Sírio-Libanês.

DIPLOMATA ACUSADO DE
ASSÉDIO SUSPENSO POR 60 DIAS

NA NOSSA CONTA
O convênio com o Sírio-Libanês, que nos custou R$ 2,5
milhões apenas este ano, é de uso exclusivo de parlamentares e servidores.
PROJETO PARADO
Está parado há um ano e meio, sem relator, projeto do
deputado Cabo Daciolo (Avante-RJ) que obriga o político
eleito a se tratar no SUS.
MENOS PIOR
Apesar de elevado, o gasto com saúde na Câmara caiu
quase 15% em relação ao ano passado. Mas 2017 ainda
não acabou.
É MENTIRA!
Mais um ano se passa e voltou a circular nas redes sociais
o boato de que militares se organizam para promover no
próximo dia 15, Dia da República, um golpe militar. É tudo
lorota.
ESPELHO MEU
Leitores desta coluna sabem desde o dia 3 da articulação
de deputados para garantir folga de 10 dias em razão do
feriado do dia 15. Fingiram “esforço concentrado” esta última semana para voltar apenas no dia 21.
SENADO VIRTUAL
Enquanto na Câmara os deputados federais tiram “folgão”
de 10 dias, no Senado não há pauta fechada para a semana do feriado do dia 15, mas há duas “audiências públicas
interativas”. Só em comissões.

O corregedor do Ministério das Relações Exteriores, Márcio Araújo Lage, determinou o afastamento por 60 dias do
embaixador João Carlos Souza-Gomes, chefe da representação do Brasil junto à FAO, organismo das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentação, com sede em
Roma. Ele é investigado por assédio moral e sexual contra subordinadas. Souza-Gomes estava exercendo o cargo
havia um ano.
ACUSAÇÕES GRAVES
O embaixador João Carlos Souza-Gomes foi denunciado
por funcionárias da missão brasileira na FAO. Há até gravações.
GRANA GARANTIDA
Mesmo afastado, o embaixador continuará recebendo salários. Não fosse o abate-teto, limite de R$33.700, chegaria
a mais de R$60 mil.
ALOYSIO ORDENOU
A investigação contra Souza-Gomes foi determinada pessoalmente pelo ministro Aloysio Nunes, ao tomar conhecimento das denúncias.
MEDIDA CAUTELAR
O corregedor do Itamaraty justificou o afastamento do embaixador como “medida cautelar”, a fim de que não influa
nas investigações.
DIA HISTÓRICO: LEI TRABALHISTA
ENTRA EM VIGOR HOJE
Após 74 anos, uma nova legislação entra em vigor neste
sábado (11), modernizando as relações de trabalho, além
de acabar com absurdos como a contribuição sindical obrigatória, que dá à pelegada mais de R$3,5 bilhões por ano.
Acordos coletivos com força de lei, a possível divisão de
férias, trabalho em casa (home office) e outras novidades
põem no século 21 a velha CLT, produto de decreto-lei de
um ditador.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO
LESTE DE MINAS LTDA – SICOOB CREDICAF, no
uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA
os associados, em condição de votar, para se reunirem
em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser
realizada no dia 29 de novembro de 2017, na Sede
da Cooperativa, no salão Espaço Credicaf, situado à
Rua Herculano Ker, n.º 67, Centro, Lajinha (MG), às
11h30min (onze horas e trinta minutos) em primeira
convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois
terços) do número de associados; às 12h30min (doze
horas e trinta minutos) em segunda convocação,
com a presença de metade mais um dos associados;
ou em terceira e última convocação, às 13h30min
(treze horas e trinta minutos) com a presença de, no
mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre
a seguinte: ORDEM DO DIA: 01. Reforma Geral do
Estatuto Social do Sicoob Credicaf, sem alteração do
objeto social. (artigo 1º ao 121) 02. Reforma Geral do
Regimento Eleitoral do Sicoob Credicaf (artigo 1º ao
29); 03. Aprovação do Plano e Política de Sucessão
de Administradores; 04. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; 05.
Assuntos diversos de interesse social.
Lajinha (MG), 14 de novembro de 2.017.
JOÃO BATISTA BARTOLI DE NORONHA
Presidente do Conselho de Administração
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DO LESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDICAF
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 209/2017
Pregão Presencial Nº 042/2017
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública
a abertura do Processo Licitatório nº 209/2017, na modalidade Pregão nº 042/2017, 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
AQUISISÃO DE MOTOSSERRA PARA A SECRETARIA
DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU/MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia 28
de Novembro de 2017 às 08h30min. 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, 10 de Novembro de 2017. Joseane
Caroline de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO Nº 210/2017
CREDENCIAMENTO Nº 011/2017
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG
torna público que realizará CREDENCIAMENTO Nº.
011/2017, para a Contratação de Profissional ou Empresa,
mediante credenciamento, para a prestação de serviços
Médicos na especialidade de Ginecologia e Pediatria e
procedimentos descritos nos anexos deste edital, para o
atendimento do Posto Central do Município de Santana
do Manhuaçu/MG. Os interessados deverão apresentar
os envelopes de Habilitação e da Proposta de Preços no
dia 06 de Dezembro de 2017 às 09h00min na sala de
reuniões da Comissão Permanente de Licitação, à Rua
Major Custódio, 96, Centro de Santana do Manhuaçu.
Maiores informações pelo telefone (33)3373-1149; Santana do Manhuaçu – 10 de Novembro de 2017. Aparecida
de Fátima Barros – Presidente da CPL.

Edital de Leilão
Prefeitura Municipal de Matipó
Edital de Leilão 02/2017 –Leiloeiro Jonas Gabriel Antunes
Moreira, JUCEMG 638, torna público que levará a leilão em
08/12/2017, às 10:00 horas, Sede da Apae- Rua Cel. Abelha,
s/n, Centro, Matipó/MG seus bens inservíveis veículos. Local
de visitação: Parque de Exposições de Matipó/MG. Dias de
visitação: 27/11/2017 a 08/12/2017 no horário de 08:00 às
11:00 e de 13:00 ás 16:00 horas. Informações, fotos e edital no
site: www.jonasleiloeiro.com.br ou pelo fone: 37-3402-2001.
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NASCE UM GIGANTE BRASILEIRO
CAOA CHERY É A PRIMEIRA MONTADORA 100% NACIONAL E LANÇA MARCA
QUE VAI REVOLUCIONAR A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA DO PAÍS

O acordo é um marco nas relações comerciais e industriais entre o Brasil e a China,
com ganhos para ambos os países, especialmente para o consumidor brasileiro

S

ão Paulo, Brasil, 11 de
novembro de 2017 – A
CAOA, maior conglomerado de distribuição e
fabricação de automóveis da
América Latina, e a Chery,
maior exportadora de veículos chineses, se unem em

acordo histórico de cooperação para lançar a CAOA
Chery, nova montadora
100% nacional.
Essa parceria estratégica
agrega a tecnologia de ponta
da indústria chinesa com
a experiência do time de

engenheiros e tecnólogos da
CAOA, para lançar a nova
marca, CAOA Chery, também 100% nacional.
Trata-se, portanto, de um
momento antológico para
a indústria automotiva do
Brasil: além de lançar a nova

marca, a CAOA Chery irá
desenvolver soluções inovadoras e parcerias para crescer
e ganhar competitividade
global, passando a exportar
para toda a América Latina.
A CAOA Chery vê o Brasil
como um país estratégico

Missões Nacionais se solidariza com
comunidade batista afetada por
atentado em Sutherland Springs (EUA)

M

issões Nacionais
está solidária à situação dos membros
da Primeira Igreja Batista
em Sutherland Springs, cidade do Texas (EUA) onde,
no último domingo (5), um
homem de 26 anos iniciou
um tiroteio, matando pelo
menos 26 pessoas e feriu
outras 20. Elas assistiam o
culto da manhã na igreja no
momento do atentado.
O pastor da igreja, Bryan
Holcomb, de 60 anos, e mais
7 membros de sua família,
foram vítimas fatais dos
tiros. O pai de Bryan, Joe
Holcomb, deu um verdadeiro exemplo de confiança em

Deus ao falar em entrevista
ao The Washington Post.
"É claro que vai ser difícil.
Mas somos cristãos, lemos o
livro (Bíblia). Nós sabemos
como acaba e é bom", disse
o senhor de 86 anos.
O presidente da Convenção Batista do Sul do Texas
(Southern Baptist of Texas
Convention) expressou a
tristeza dos batistas texanos
pelo ocorrido ao falar à
emissora Fox News. "Oramos pela misericórdia de
Deus para os que estão feridos e por cura e graça para
aqueles que perderam entes
queridos. Isso não vai parar
o evangelho de Cristo. Isso

não vai impedir o povo de
Deus de servir o Senhor lá."
Convidamos os batistas
brasileiros para se juntarem
a nós em oração, para que o
Senhor console os corações

enlutados dos familiares,
membros da igreja e moradores da comunidade. Nosso
desejo é que a fé de cada
um seja solidificada neste
momento tão difícil.

Boston City prepara-se para competições
estaduais e reavalia atletas

A

Prefeita Cici Magalhães e o Secretário
Municipal de Esportes
Jânio Garcia visitaram o CT
(Centro de Treinamento) do
Boston City FC, esta semana,
e acompanharam o início
dos trabalhos de reavaliação
dos atletas aprovados nas
pré-seletivas realizadas recentemente pelo time.
Durante esta visita ao CT,
situado no Córrego Barreiro,
às margens da MG-111, o
Presidente (CEO) do Boston City, Renato Valentim,
anunciou os planos para
o próximo ano quanto à
participação da equipe em
competições estaduais. ‘Teremos reunião na Federação Mineira para definir a
nossa temporada no ano de
2018. Pretendemos disputar
três categorias – sub-15,
sub-17 e sub-20. Um dos
nossos objetivos também é
a participação na Taça BH
de Futebol Júnior, o que é

importante para a cidade e
região, trazendo turismo e
movimentação para a economia com esta presença de
grandes times em Manhuaçu. A partir daí, buscaremos
o sub-20 e eventualmente
disputar a Copa São Paulo
de Futebol Júnior, que é
uma das vitrines do futebol
nacional e até mesmo mundial’, pontuou.
O CEO do Boston evidenciou a atenção da Prefeitura
com este audacioso projeto
esportivo. ‘O apoio da Prefeitura para este projeto é
tudo. Sempre agradeço à
Prefeita Cici Magalhães e
aos vereadores, aos Secretários de Esportes, Jânio
Garcia, e de Cultura e Turismo, Gena Clara. Enfim,
todos estão juntos, e, isto é
que tornou possível trazer o
Boston City para Manhuaçu. Novamente, pedimos à
população que nos apoie.
Tenho certeza que, em 2019,

disputaremos a terceira divisão do Campeonato Mineiro. Esta é nossa próxima
meta’, anunciou Renato
Valentim.
No CT do Boston, a semana foi movimentada para os
atletas aprovados nas pré-seletivas. ‘Os atletas passam
por uma reavaliação, permanecendo por uma semana no
Centro de Treinamento, para

que analisemos as condições
de cada um e definamos
quem ficará no projeto. Os
atletas aprovados nesta reavaliação se reapresentarão
em fevereiro, exatamente
para a preparação para as
categorias de base’, explicou
Valentim.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

para alavancar tal crescimento.
Em síntese, a cooperação
consiste em: 1. Fabricação
de veículos da marca CAOA
Chery na planta da CAOA,
em Anápolis, que já está
sendo ampliada, além da
continuidade na produção
dos modelos de outra marca
já fabricados no local;
2. Fabricação de veículos da marca CAOA Chery
em Jacareí (antiga fábrica
Chery);
3. Aproveitamento da
grande experiência da CAOA
no mercado brasileiro, cuja
excelência gerou o 1º lugar
em Satisfação dos Clientes
tanto em Vendas - Sales Satisfaction Index (SSI) como
em Pós-venda - Customer
Service Index (CSI), pela
J.D. Power, conceituada
consultoria mundial, especializada em pesquisas de
Satisfação;
4. Utilização de tecnologia de ponta oferecida pela
Chery International;
5. Investimento na nova
marca CAOA Chery de até
US$ 2 bilhões ao longo dos
próximos 5 anos, com recursos próprios.
Chery Brasil: A Chery
Brasil consolidou-se como
a primeira fabricante chinesa
de automóveis a se instalar
no país, com investimento de
US$ 530 milhões. O aporte
contempla uma fábrica de
veículos e motores, localizada no Vale do Paraíba, na
cidade de Jacareí (SP). Atualmente são comercializados
os modelos New QQ, Celer
Hatch e Celer Sedan.
Chery International:
Fundada em 1997, a Chery
Automobile Ltda. é a maior
montadora independente
da China. Sediada em uma
área de aproximadamente
dois milhões de metros quadrados, na cidade de Wuhu,
província de Anhuí, a Chery
está presente em mais de
80 países e conta com 14
unidades produtivas em 13
países e distritos/regiões,
empregando aproximada-

mente 24 mil funcionários
em todo o mundo.
CAOA: Fundada em
1979, a CAOA é reconhecida pela sua solidez e pela
equipe de colaboradores altamente treinada e com elevado nível de qualidade do
atendimento oferecido aos
seus Clientes, este último
confirmado, recentemente,
pela conquista da primeira
colocação nas pesquisas Sales Satisfaction Index (SSI)
e Customer Service Index
(CSI), ambos concedidos
pelo conceituado Instituto
JD Power.
A Rede CAOA é composta
por mais de 180 modernas
Concessionárias que contam
com cerca de 1.100 vendedores especializados nas
marcas Hyundai, SUBARU
e Ford. Em suas oficinas de
serviços trabalham 3.400
profissionais, capacitados
para realizar os melhores
serviços de Pós-Venda e
promover a total Satisfação
dos Clientes.
A CAOA é a maior operação de distribuição e fabricação de automóveis da
América Latina e já ultrapassou a marca de 1.200.000
de veículos vendidos na sua
história, gerando mais de
30.000 empregos ao longo
dos últimos anos.
A CAOA possui ainda
uma moderna e bem estruturada unidade fabril localizada no município de
Anápolis (GO). Uma fábrica genuinamente nacional,
inaugurada há dez anos, com
investimento próprio de R$
2,5 bilhões. Deste valor, R$
121 milhões viabilizaram o
Centro de Pesquisa e Eficiência Energética (CPEE), o
mais completo laboratório
de Eficiência Energética da
América Latina. A fábrica
já produz carros, caminhões
e caminhonetas dentro dos
mais elevados padrões mundiais de qualidade, inovação
e tecnologia.
Mais informações sobre a
CAOA - www.caoa.com.br
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Um fotógrafo 50 anos depois

U

Por Devair G. Oliveira

ma história curiosa e super
interessante, o destino é
mesmo surpreendente, fazer
50 anos de casados é difícil, como
também permanecer na mesma
profissão por 50 anos. Pois bem a
história que iremos contar hoje, celebra o reencontro de um fotógrafo
nas Bodas de Ouro do casamento
que ele fotografou.
Segundo nos relatou Roosevelt
Póvoa, proprietário do ‘Póvoa
Fotos’ uma empresa tradicional
que atende Manhuaçu e região por
mais de 50 anos. Em 08 de julho de
1967, foi contratado para fazer o
álbum de casamento do casal Luiz
Mucida e Marlene Monteiro, agora
em 2017 Roosevelt é convidado para
registrar as Bodas de Ouro, e no dia
30 de agosto de 2017, estava lá o

fotógrafo fazendo história, fato este
que qualquer profissional gostaria
de reviver.
“Na verdade eu fui preparado
para isso, mas quando cheguei lá
na igreja, fui tomado de emoção, fui
recebido de uma forma como se eu
fizesse parte da família e não como
um fotógrafo, realmente me senti
lisonjeado, senti como se tivesse
ganhado um prêmio, por estar ali
naquele momento tão significativo
que é a comemoração de 50 anos de
casamento, lembrando que fui eu
que fotografei o casamento há 50
anos, eu fotografei as filhas deles,
do berço, acompanhei por muito
tempo essa família.
Isso é uma coisa muito
difícil de acontecer no mundo todo,
por vários motivos: poucas pessoas
ficam em uma mesma atividade por
tanto tempo, e o Póvoa Fotos, já

tem 52 anos. O Póvoa Fotos é uma
instituição que tem história em Manhuaçu e em toda a região, não por
sermos a cereja do bolo, mas porque
sempre trabalhamos com seriedade
e honestidade conosco e com todos
aqueles que nos rodeiam. Durante
todos estes anos nunca tivemos nada
que nos desabonassem, e quando
vem assim uma Bodas de Ouro
coisa difícil também de acontecer
e você é chamado, porque você foi
o fotógrafo do casamento é um fato
extraordinário, fora da normalidade
passando a ser história, passando
a ser laços de família, coisas que
você não contava, e agora fazemos
história, realmente é coisa que emociona”. Comenta Roosevelt.
Pensei logo que este fora o primeiro casamento, mas não, segundo
Roosevelt mesmo antes de montar o
Póvoa Fotos, já teria fotografados

alguns casamentos, e revela que
o primeiro casamento fotografado
por ele depois de montar o Póvoa
Fotos foi o casamento do sargento
Claudiomiro, na igreja Batista, (hoje
tenente Claudiomiro aposentado e
membro da 1ª igreja Batista de Manhuaçu). “E daí para frente vários
outros, pois nesta época existiam
poucos fotógrafos e a gente costumava fazer 5 a 6 casamentos no
mesmo sábado, e as vezes saíamos
para registrar outros fora de Manhuaçu, muito pouca concorrência,
e era difícil, porque as máquinas não
eram como hoje que você bate a foto
e sabe na hora se ela ficou boa ou
não, e antigamente você tinha que
ser muito profissional para saber
que fez bem feito, pois o resultado
só depois de passar pelo laboratório,
onde era processada e revelada para
o papel.

Bodas de Ouro do casal Marlene Monteiro e Luiz Mucida
Foto:Roosevelt Póvoa

Foto:Roosevelt Póvoa

N

esta data, por norma, o
casal festeja o aniversário da união e renova
as promessas feitas durante o
casamento.
A convivência conjugal para
cada aniversário de casamento
foi associado um material e
seu nome passou a representar
esta data. O primeiro ano é a
bodas de papel e sucessivamente cada ano tem uma comemoração, porém, as bodas
mais festejadas são a de prata,
quando o casal comemora 25
anos de casados, e a de ouro,
quando o casal celebra 50 anos
de união.
O ouro é um dos metais
mais valiosos e belos que
existem, utilizado ao longo da
história como um sinônimo de
riqueza e fartura.
Em comparação com o casamento, aos 50 anos de matrimônio, este material simboliza
a nobreza desta união, que se
manteve forte e inabalável
durante todos estes anos.
Muitos casais, quando completam as bodas de ouro, voltam à igreja para renovar seus
votos e as promessas feitas no
dia do casamento. Também é
normal a organização de uma
festa, reunindo os familiares e
amigos próximos.
A celebração das bodas de
ouro surgiu na Alemanha,
onde existia a tradição de
fazer uma festa para os casais
que completavam 50 anos de
união e, durante a cerimônia,
recebiam uma coroa de ouro.
Atualmente, a tradição
mais comum é a troca de

novas alianças de ouro, que
podem substituir as antigas
ou serem usadas em conjunto.
O termo boda tem sua origem a partir do latim "vota"
/ “votum”, que pode ser traduzido literalmente como
"promessa".
Uma história iniciada nos
primórdios dos anos 1960
está de aniversário oficial
hoje. Há exatos 50 anos, em
08 de julho de 1967, Marlene
Monteiro e Luiz Mucida realizavam o enlace matrimonial
na Paróquia de São Lourenço
em Manhuaçu, celebrado pelo
padre Afonso. E as cinco
décadas de união foram comemoradas em grande estilo
no sábado do dia 30 de agosto
de 2017 em Manhuaçu, quando o casal – acompanhado
das filhas: Viviane, Fabiana,
Juliana e Evencio José e dos
genros: Fernando, Márcio e
Marcinho, e de 4 netos homens, uma neta mulher e de
amigos e parentes – celebra
as bodas de ouro.
Segundo a Sra. Marlene o
namoro começou na Praça 5
de Novembro, naquela época as moças ficavam de um
lado da praça e os rapazes
do outro, e ali começaram as
paqueras e entre o primeiro
encontro, namoro e noivado
18 meses depois, oficializaram o casamento. Luiz
Mucida trabalhava na época
com comercio de galinhas
caipira que comprava em
Manhuaçu, transportava para
o Rio de Janeiro, onde eram
comercializadas.

Foto:Roosevelt Póvoa
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Vereadores homenageiam Escola Estadual de Manhuaçu e
aprovam projeto que cria o Conselho Municipal de Trânsito

E

m reunião ordinária presidida por Juarez Elói, na noite desta quinta-feira,
09/11, a Câmara de Manhuaçu prestou
homenagem a Escola Estadual de Manhuaçu
(Ex-Polivalente) pelo aniversário de 45 anos e
também aos surdos pelo Dia da Pessoa Surda.
Os vereadores também aprovaram três projetos
de lei, um projeto de proposta de emenda à Lei
Orgânica, indicações, requerimentos e moções.
O encontro começou com a entrega da Moção
de Congratulação para Alexandre Pascoal de
Oliveira Medeiros que é o primeiro professor
de Educação Física surdo com formação superior em Manhuaçu. A homenagem do vereador
Administrador Rodrigo foi feita devido ao
dia da Pessoa Surda que foi comemorado em
26/09. Por meio de uma intérprete, Alexandre
agradeceu a todos e falou sobre as dificuldades
e conquistas das pessoas surdas.
Em seguida, aconteceu a entrega do Diploma de Honra ao Mérito à Escola Estadual de
Manhuaçu pelos seus 45 anos de fundação. Os
vereadores Giovanni Mageste, Rogério Filgueiras e Berenice Maria – autores do projeto
de resolução – entregaram o diploma para a
Diretora Marinalva das Graças, acompanhada
das duas vice-diretoras, professores, pais de
alunos e dezenas de alunos.
APROVADOS

Foi aprovada, em primeira votação, a proposta de emenda à Lei Orgânica, de autoria do
Poder Executivo, que altera a redação do art.
184 da Lei Orgânica do Município de Manhuaçu. Trata-se do ajuste da duração do Ensino
Fundamental para nove anos nas escolas de
Manhuaçu.
Aprovado projeto de lei de autoria do Poder
Executivo que autoriza a prefeitura a pagar gratificação aos servidores que fizeram a limpeza
do Rio Manhuaçu.
Aprovado projeto de lei de autoria do Poder
Executivo que cria o Conselho Municipal de
Trânsito de Manhuaçu – CMT de Manhuaçu.
Aprovado projeto de lei de autoria do Poder Executivo que altera o artigo 1º da Lei nº
3.730/2017.
REQUERIMENTOS
Rodrigo Júlio dos Santos
Requer da Prefeitura de Manhuaçu, através da
Secretaria de Esportes, que apresente proposta/
projeto ao PROGRAMA ESPORTE E LAZER/
PELC, do Ministério do Esporte, com prazo
para adesão até 23/11/2017.
Requerer da Prefeitura de Manhuaçu, através
da Secretaria de Cultura, que apresente projetos a serem apoiados pelo Fundo Estadual de
Cultura (FEC) na modalidade “Liberação de
Recursos Não Reembolsáveis”.
Requer que a Prefeitura de Manhuaçu entre
em contato com o Estado de Minas Gerais e
a União Federal e solicite doação de imóveis
para o município.

Requer que a Prefeitura de Manhuaçu entre
em entendimento com as Auto Escolas de Manhuaçu e Delegacia Regional para viabilizar
um novo local para realização das provas de
trânsito para aquisição de CNH, visto que o
trânsito no Bairro Alfa Sul está bastante saturado devido ao grande número de instituições
existentes no Bairro como (Faculdade FACIG,
Renalclin, Escola Municipal São Vicente de
Paulo - CAIC, Corpo de Bombeiros Militar,
Câmara Municipal de Manhuaçu, SENAC,
Creche FUMAPH, APAE, Centro Educacional
de Manhuaçu - CEM, Cemitério Parque das
Flores, Escola Estadual São Vicente de Paulo.
José Geraldo Damasceno
Requer que sejam enviadas a esta Casa as devidas informações por parte do Poder Executivo
Municipal, sobre as providências possivelmente
que já haviam sido tomadas e/ou quais as que
pretende tomar, relativas à questão causadora
de prejuízo considerável ao município, consequência do incêndio nas tubulações de fibra, que
seriam destinadas à aplicação na obra anunciada
como Estação de Tratamento de Esgoto do
município, material este, que se encontrava há
mais de 03 anos, depositado às margens da Rodovia BR-262, ao lado do conjunto de prédios
a serem destinados à população beneficiária do
Programa Minha Casa, Minha Vida.
Gílson César da Costa
Requer o encaminhamento ao Conselho
Municipal de Saúde de cópia do Projeto de Lei
nº 131/2017, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera o caput do artigo 7º da Lei
nº 3.380, de 21 de maio de 2014 e dá outras
providências”, para estudo e emissão de parecer
da matéria.
MOÇÕES
João Gonçalves Linhares Júnior
Moção de Pesar
Pelo falecimento do Sr. José Carlos, Ex-Secretário Municipal de Obras, em 21/10/2017.
Pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida
de Moraes.
Pelo falecimento do Sr. Celso de Freitas
Mariano, em 07/11/2017.
Moção de Congratulações
Pela passagem do “Dia do Servidor Público”,
comemorado em 28/10.
Pela passagem do “Dia do Escrivão de Polícia”, comemorado em 05/11.
José Geraldo Damasceno
Moção de Pesar
Pelo falecimento da Dona Nair Mota Rodrigues (Mãe do Sr. Vasco Fernando Mota Rodrigues do COAMMA).
Moção de Congratulações
À Sra. Ângela Maria de Aquino e Silva,
servidora pública municipal, que se aposenta,
neste mês, em razão dos relevantes serviços
prestados por todos estes anos, requerendo o

seu recebimento e encaminhamento para a sua
devida e cabal apreciação pelo plenário, a qual,
aprovada, requer que seja publicada no Diário
Eletrônico do Município e jornal impresso, na
forma da disponibilidade desta Casa.
Rodrigo Júlio dos Santos
Moção de Reconhecimento
A família Dutra através do Administrador
Ednilson Alves Dutra, Walter Cesar Dutra e
a matriarca da família Sra. Osvaldina Alves
Dutra pelo 1º lugar na categoria Café Conilon
do concurso Coffee of the Year 2017 (Café do
Ano) entregue na Semana Internacional do Café
no dia 25/10/2017 realizada pela SISTEMA
FAEMG, SEBRAE, CODEMIG, GOVERNO
DE MINAS GERAIS E CAFÉ EDITORA.
Ao Administrador Quilberson da Silva Costa
Coordenador do Setor de Compras da Secretaria
Municipal de Saúde pelo profissionalismo com
que vem conduzindo os trabalhos nesta que é
uma das mais importantes pastas do município
de Manhuaçu.
INDICAÇÕES
João Gonçalves Linhares Júnior
Indica o calçamento ou asfaltamento da Rua
Nivaldo Nunes, localizada atrás do La Brasa,
Bairro Bom Pastor.
Reivindica a modificação de rede para
extensão de postes equipados e instalação de
luminárias equipadas na Viela 31 de março,
Rua Beira Rio, Bairro Bom Jardim.
Indica o contato da Prefeitura de Manhuaçu
e o DNIT para seja providenciado a colocação
de placas de sinalização de ciclistas na BR-262,
sentido Reduto/Realeza, destinado à convivência harmoniosa e à segurança de ciclistas,
motoristas e pedestres.
Cléber da Penha Benfica
Solicita melhorias nas condições de circulação do passeio e colocação de placa de estacionamento permitido somente em um lado da

Rua Silas Pacheco, iniciando na Mercearia Zé
Elias até a esquina com a Rua Silvério Afonso,
Bairro Colina.
Indica a limpeza e roçagem de barranco na
Rua Heitor Pinheiro até em frente à creche do
Bairro Matinha.
Reivindica o reposicionamento do semáforo
instalado no Bairro Coqueiro, com a diminuição de sua altura, para melhor visualização e
segurança de motoristas e pedestres.
José Geraldo Damasceno
Indica a reforma ou construção da ponte no
Córrego da Bem Posta, próxima à propriedade
do Sr. Cléber.
José Geraldo Damasceno e Berenice Maria
Ferreira de Souza
Solicitam o cascalhamento das estradas do
Córrego Bem Posta, Córrego da Raiz e Boa
Vista.
Adalto de Abreu Cavalcante
Reivindica a colocação de placa de proibido
estacionar no lado direito da Travessia Otalino
Moura com a Rua Alice Dias, no Bairro São
Vicente.
Berenice Maria Ferreira de Souza
Indica a colocação de faixa de pedestres nas
proximidades da Escola Estadual Ludovino
Alves Filgueiras, em Ponte do Silva.
Solicita a colocação de quebra-mola na Rua
José Elias de Freitas, próximo a Igreja Assembleia de Deus, em Ponte do Silva.
Rodrigo Júlio dos Santos
Indico a implantação de Rede Pluvial na RUA
Alda Policarpo Silva – Bairro São Jorge em
consonância com o laudo da Defesa Civil e com
a complementação da Indicação do Vereador
Cléber da Penha Benfica nº 392/2017.
Indico a adequação do sinal de trânsito na
Rua Antônio Pupin para que os motoristas
consigam visualizar o semáforo, visto que a
sinalização da parte baixa na existe.
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Homem é morto a tiros dentro de bar em Alegria SANTA BÁRBARA DO LESTE -

O

lavrador André Lopes
dos Reis, 39 anos, foi
morto a tiros num bar
do distrito de Alegria, em Simonésia, no início da noite de
sexta-feira, 10/11.
Segundo a Polícia Militar,
um homem de estatura baixa,
porte físico forte, pele morena,

trajando blusa de frio cinza clara
e calça jeans, aproximou-se
do local na condução de uma
motocicleta Honda CG Fan
150, na cor preta e de capacete
na cabeça.
Testemunhas contaram que
ele desembarcou da motocicleta
e se dirigiu rapidamente para

o interior do bar. De posse de
uma pistola prateada, mandou
que todos saíssem do bar. Foi
em direção a André, que estava
jogando sinuca, e atirou várias
vezes contra ele. A vítima morreu no local. Após os fatos, o
autor fugiu na motocicleta em
direção ao córrego do Brejão,

zona rural de Simonésia.
A perícia esteve no local e
encontrou, próximo ao corpo e
espalhados pelo bar, oito cartuchos deflagrados de pistola calibre 380. A motivação e autoria
do homicídio continuam sendo
investigadas.
Carlos Henrique Cruz

Casal de BH morre
após grave acidente
envolvendo três veículos.

Tratorista morre em acidente em Manhuaçu

D

ivino Leandro da Silva,
68 anos, morreu um
acidente no final da
tarde na quarta-feira (08/11)
quando trator que ele conduzia
rolou de uma ribanceira no
alto de uma lavoura na região
do Córrego São Sebastião em
Manhuaçuzinho.
O Corpo de Bombeiros de
Manhuaçu foi acionado por
testemunhas que estavam no

local de difícil acesso. Após
chegarem ao local, foi constatado o óbito do tratorista.
“Chegamos aqui e deparamos
com a vítima presa sob um
trator de esteira já sem sinais
vitais. Tivemos muito trabalho
retirar a vítima debaixo do
trator e até mesmo localizar
onde foi o acidente, no alto
de uma lavoura numa estrada
de difícil acesso no qual o

veículo de resgate do Corpo
de Bombeiros não conseguiu
chegar. Tivemos ajuda de
populares com caminhonete e
também com uma caminhonete da Polícia Militar de Meio
Ambiente para a retirada da
vítima em meio as ferragens
do trator ”, disse Sargento
Cléber Marcílio.
O perito Tadeu da Polícia
Civil compareceu ao local.

Somente após o laudo é que as
causas dos acidentes poderão
ser apontadas, mas a princípio
Divino realizava uma terraplanagem no alto da lavoura quando o trator atingiu uma laje de
pedra e rolou uma ribanceira de
aproximadamente 15 metros.
A Polícia Militar de Meio
Ambiente compareceu ao local
e registrou os fatos. Divino era
morador de Vilanova.

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

A

rodovia ficou interditada nos dois sentidos
por causa de um grave
acidente envolvendo três veículos nesta tarde de sábado
(11), na BR -116, em Santa
Bárbara do Leste.
A colisão envolveu um
caminhão, com placas de
Marataízes (ES), um motorhome, com placas de Belo
Horizonte, e um Ford Focus,
com placas de Caratinga.
Com impacto da colisão, a
cabine do caminhão chegou
a ser arrancada e pedaços do
veículo ficaram espalhados
pela pista. O caminhão era
conduzido por Elcimar Fernandes, de 41 anos. Ele viajava com sua esposa e o filho
dele. Apesar da gravidade da
batida, os três saíram ilesos
do acidente.
No motorhome tinham
dois ocupantes: o motorista
Gláucio Lima Santos, de 61
anos, que ficou preso às ferragens, e a esposa dele Maria
Cristina Macedo Oliveira, de
também de 61 anos.
O Focus era dirigido por
Marco Antônio Silva, de 36
anos, que também não se
machucou. O casal de Belo
Horizonte sofreu fraturas e

teve membros amputados
no acidente, conforme os
bombeiros. As vítimas foram
encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) em Caratinga, mas
infelizmente não resistiram
aos graves ferimentos e vieram a óbito.
De acordo com informações obtidas pelo Super Canal, o casal saiu de BH e tinha
como destino Porto Seguro.
Devido ao trânsito pesado da
BR - 381, eles passaram por
Ouro Preto e Mariana saindo
na BR - 262 até Realeza e
depois na BR - 116, onde
aconteceu o acidente.
A ocorrência mobilizou as
equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Corpo de
Bombeiros Anjos de Resgate. Com a chegada da Polícia
Rodoviária Federal (PRF), a
cena do acidente foi isolada
até a chegada da perícia
técnica da Polícia Civil. As
causas do acidente serão
investigadas.
Muito óleo dos veículos
também vazou sobre a pista
que foi lavada pelos bombeiros depois da perícia e da
retirada dos veículos pelo
serviço de guincho.

Apreensão de arma de fogo

N

a madrugada
deste domingo,
0 5 / 11 / 2 0 1 7 ,
após denúncias informando que alguns
indivíduos em um
FORD KA branco estariam efetuando disparos contra a Boate
do Jamiro, e que teriam
evadido sentido o Distrito de Nossa Senhora
das Graças (Iúna/ES), os
Policiais Militares realizaram
patrulhamento no intuito de
localizar os indivíduos, onde
conseguiram localizar o veículo e em seu interior dois
ocupantes, sendo W. G. F. e A.
V. No carro também foram localizados (um revólver marca
ROSSI e uma garrucha marca

ROSSI) e munições, todas calibre .22, sendo 36 intactas e
4 munições deflagradas. Uma
mulher se apresentou dizendo
que A. V. teria a assediado e
que eles se desentenderam, e
que os disparos seriam para
ela. Os indivíduos foram
conduzidos e entregues na
Delegacia de Venda Nova do
Imigrante.
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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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Terapia
A mulher fala para o marido:
-Meu médico falou que preciso de terapia!
-É, você está precisando mesmo!
-E qual terapia você acha que é melhor para mim?
-Terapia cheia de louça para lavar!

Placas de estradas
Um policial avista um carro em baixíssima velocidade e manda parar.
É uma velhinha, acompanhada de três amigas.
O guarda adverte: - Senhora, andar devagar demais
pode provocar acidente!
- Mas, seu guarda, estou obedecendo à sinalização, diz a mulher, apontando a placa: BR-30.
- Senhora! Essa placa não indica limite de velocidade, e sim o número da estrada.
Trate de prestar mais atenção, certo? Só mais uma
coisa. Suas amigas estão bem?
Parecem assustadas.... - Elas já vão melhorar. É
que acabamos de sair da BR-201!...

Velhinhas
Três velhinhas reunidas para um chá da tarde:
“Puxa, acho que estou ficando esclerosada” comenta uma delas.
“Ontem me peguei com a vassoura na mão e não
me lembrava se já tinha varrido a casa ou não”.
“Isso não é nada” diz a outra.
“Outro dia eu me vi de pé, ao lado da cama, de
camisola, e não sabia se tinha acabado de acordar ou
estava me preparando para dormir”.
“Cruz credo” fez a terceira. “Deus me livre ficar
assim! Isola!” e deu três batidinhas na mesa: toc-toc-toc.
Olhou para a cara das outras e calmamente emendou: “Esperem um pouco que eu já volto! Tem gente
batendo na porta!...”

CRAS de Lajinha fortalece
vínculo das mamães gestantes

O

CRAS de Lajinha através da Secretária
Roberta, acompanhada do prefeito João
Rosendo e do vereador Júlio Bolinha
fez a entrega de kit para as mamães, o CRAS
como instituição que preza a família, depois de
um período de preparação das mamães, através
do Grupo de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para Gestantes. Os encontros, coordenados pelas profissionais do CRAS, tem como
objetivo proporcionar as futuras mamães um
momento para se prepararem para a chegada
do bebê, bem como oferecer um espaço de
discussão e de expressão das vivências relativas à maternidade na busca pela qualidade no
processo de gestação, tornando-as mais seguras
em diversas situações, diminuindo a angústia
que as mulheres costumam sentir durante os
últimos momentos da gravidez, e orientações
com o recém-nascido.
Contribuir para fortalecer os vínculos familiares, prevenindo o abandono e a violência
contra crianças. Este é o objetivo do Programa
que é desenvolvido no Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS) de Lajinha, o
CRAS atende mulheres que participaram do
grupo para gestantes. “Nós realizamos com
elas o acompanhamento desde o período da

gestação, promovendo o processo de fortalecimento da afetividade pela criança e todo o
seu desenvolvimento, além da relação com
os demais membros da família”, explica a
Secretária Roberta.
Roberta destaca que atualmente o grupo se
reúne uma vez por semana, a maioria delas
participou do grupo de gestantes. “O trabalho
que procuramos colocar em prática estimula
o toque no bebê, impulsiona as mães a contarem histórias, brincarem, faz com que elas
tenham um momento único e especial com
eles, além de contribuir para o relacionamento
de mãe e filho, participar deste grupo estimula
as mulheres a fortalecerem seus vínculos
dentro dos próprios lares, contribuindo para
que o relacionamento entre pais e filhos seja
revigorado”. Disse.

sete erros

Aniversário
A esposa com o aniversário chegando joga uma
indireta no marido: - Amor, meu aniversário está
chegando e quero um presente bem legal. Vou te dar
uma pista: vai de zero a cem em menos de 5 segundos,
pode ser de qualquer cor.
No dia do aniversário a mulher encontrou um
pacote no quarto com uma balança de banheiro cor
de rosa, novinha.
Ah, a propósito, o marido continua desaparecido.

SABEDORIA

TIRE UM TEMPO PRA LER ESSA HISTÓRIA
Leiam até o final e se
surpreenda:

A

Os defeitos dos outros não devem nos incomodar,
mas sim nos ensinar.
Só erra quem produz. Mas só produz quem não tem
medo de errar.
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)

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.

CURIOSIDADES
Quem criou o CEP no Brasil?
O CEP é o Código postal do Brasil.
Esse código é desenvolvido e aplicado
nas cidades para facilitar a entrega das
correspondências.
Cada administração postal é livre para
ter o próprio código. O código postal
brasileiro foi criado em 1972, pelo ex-diretor dos Correios, Moacyr Alves da
Graça.
A criação do código de endereçamento
postal foi feita em conjunto com um grupo de funcionários dos Correios, entre
eles Alberto Nascimento dos Santos.

Quando foi criado, o CEP tinha apenas
cinco dígitos. Com o passar dos anos, e
com o aumento do volume de correspondências, o CEP foi adaptado e passou a
ter 8 dígitos. A mudança aconteceu em
1992. Atualmente, o CEP é dividido em
dois grupos: o primeiro grupo tem 5 dígitos, e o segundo tem 3 dígitos. Os números são separados por um hífen e apresentam uma orientação geográfica.
No mundo, cerca de 117 países utilizam o código postal. No Brasil existem
cidades com CEP único para todos os
logradouros e municípios que possuem
faixas de CEP para os logradouros.

muitos anos atrás,
quando tudo estava
iniciando em minha
vida, eu andava de porta em
porta dos comércios procurando emprego, ninguém
queria me contratar, então
falei, vou até a lanchonete do
Roque, chegando em frente a
lanchonete estava logo uma placa,
PRECISA-SE DE ATENDENTE,
meus olhos brilharam de felicidade,
naquele momento meus pensamentos era os melhores é claro, meu
amigo, uma vaga, é claro que eu
iria conseguir, chamei ele de canto
e falei, amigo preciso dessa vaga de
atendente, você sabe da minha situação, vou me empenhar o máximo
pode ter certeza, só preciso da vaga
URGENTE, Então ele olhou pra
mim e disse, amigo não me leva a
mal, mas eu preciso de uma moça,
bonita, cheirosa e malhada pra trazer freguesia, naquele momento as
lagrimas caíram, eu disse tudo bem
meu amigo, sucesso pra ti, Então
decidi vender minha bicicleta e
comprei balas, canetas e doces pra
vender na praia, as coisas foi dando
certo, comprei uma BANCA, fiz faculdade, trabalhei em uma embarcação, ganhei um programa, virei dono
da SBT. Anos depois quando eu já
era dono do SBT, após apresentar o
Programa, minha assessoria disse,
tem um homem baixinho moreno
te chamando, disse que é seu amigo
de infância e que precisava muito
falar contigo, Fui até a portaria, era
o Roque, Silvio Desculpa por aquele
dia, faz anos que não se falamos...
Naquele momento vendo a situação
dele eu disse Não precisa falar nada

amigo, aquele NÃO, foi a melhor
coisa que eu recebi na minha vida,
foi a partir daquele não que eu corri
atrás dos objetivos que eu realmente
queria pra minha vida, OBRIGADO
AMIGO!
E disse mais para ele naquele
momento Deus pode fechar, 1, 2, 3
milhares de portas, mas ele sempre
vai reservar uma porta certa pra
você, Entre comigo, sei do que
precisa, vamos até o meu camarim,
coma alguma coisa e vamos até o
RH, a partir de hoje você vai trabalhar comigo.
Hoje faz mais de 50 anos que
Roque trabalha comigo no SBT
Deixo para todos vocês, não desista, mesmo que a porta se feche,
coloque em sua mente que você vai
vencer, lute com suas garras, não
desista, nunca pensa em desistir,
pois a vitória é sua !
Se você leu até o final Compartilhe com outras pessoas.
Abraços Silvio Santos
Participem do meu grupo no
facebook:www.facebook.com/
groups/264785113968641/
CURTA A MINHA PÁGINA:
Silvio Santos
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Encontro com Fátima Bernardes
marca a pior audiência de 2017

o sobrenome para usar o da mãe, Sunetra Sastry
Vale lembrar que além da moça e do novo bebê, o veterano também é pai de Ben, de 23 anos.

Filho de Gugu celebra
aniversário com herdeiro de Galvão

Na última sexta-feira, 3, o programa de variedades da Globo
‘Encontro com Fátima Bernardes’ não alcançou índices expressivos no ranking geral e registrou a pior audiência do ano.
Das 10h48 às 12h00, na média
geral, o programa apresentado
pela jornalista garantiu a liderança com 6,8 pontos de média,
19,2% de share e 8,3 pontos de
pico. Na mesma faixa horária o SBT, emissora segunda colocada,
marcou 5 pontos de média com a apresentação do infantil ‘Bom
Dia & Cia’.

Colegas se mobilizam a favor de Waack
em bastidores da Globo

Gugu Liberato mostrou aos fãs no Instagram, na última sexta-feira (10), que o filho
mais velho, João Augusto, completou 16
anos em grande estilo,
na Flórida, Estados Unidos. Em um clique compartilhado pelo apresentador da Record na web, o menino aparece
em um carrão de luxo com Lucas Bueno, filho do locutor esportivo
da Globo Galvão Bueno
"A festa foi boa, hein, João Augusto e Lucas Bueno - filho do
amigo Galvão Bueno?", brincou o veterano
Também na rede social, o aniversariante agradeceu a companhia
do amigo: "Aniversário com o irmão Lucas Bueno. Tamo junto,
mano [sic]"

Silvio Santos desiste de diálogo com Zé
Celso: ‘Só na Justiça’
A reunião que aconteceria nesta segunda-feira entre o empresário Silvio Santos, o ator e diretor José Celso Martinez Corrêa, do
Teatro Oficina, e o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB-SP),
foi cancelada pelo apresentador. Segundo o vereador Eduardo Suplicy (PT-SP), representante do Oficina junto à Prefeitura, Silvio
Santos ficou irritado com a divulgação, pelo teatro, dos vídeos do
encontro realizado em agosto, e agora só pretende encontrar Zé
Celso na Justiça.
“O João Doria me ligou no início da semana, dizendo que o
Silvio Santos havia desistido de qualquer encontro, de qualquer diálogo”, diz Suplicy. “O prefeito me disse que, diante da divulgação
dos vídeos da reunião realizada em agosto, ele desistia de tentar
um entendimento e que tudo
deveria ser tratado no âmbito
da Justiça. Fiquei muito desapontado.”
O encontro desta segunda-feira seria o segundo comandado por Doria, que se
dispôs a mediar o conflito
de interesses entre Silvio
Santos e Zé Celso. O diretor
luta para manter e concluir o
projeto da arquiteta Lina Bo Bardi, que previa um parque cultural
público em volta do Teatro Oficina, no Bexiga, região central de
São Paulo. Entre os anos 1980 e 1990, Lina empreendeu uma grande reforma no interior do teatro, o que o levou a ser considerado
pelo jornal britânico The Guardian o teatro “mais belo e intenso”
do mundo. A arquiteta morreu antes de concluir seu projeto. Silvio Santos, que adquiriu os terrenos em volta do Oficina enquanto
Lina fazia a reforma, quer construir ali um empreendimento imobiliário que, além de ameaçar a vista do janelão aberto por ela em
uma das paredes de tijolos do edifício, aniquilaria a possibilidade
de criar o parque.
O Ministério do Planejamento ofereceu uma lista de terrenos
da União para uma permuta com o empresário: Silvio Santos escolheria um lote da lista e a União passaria a ser dona do espaço
em volta da Teatro Oficina. O apresentador, que anos atrás falou
em fazer uma troca, agora a rejeita.Embora já tenha sido listado
no ranking de bilionários da revista Forbes, Silvio Santos refuta
qualquer possibilidade de fazer o que considera filantropia — ceder o terreno ao teatro e à cidade. Na reunião realizada em agosto,
na sede do SBT, João Doria falou em fazer tanto um parque quanto
um empreendimento nos terrenos de Silvio Santos, que tampouco
deu sinal de avaliar a proposta.
No final de outubro, o dono do SBT conseguiu reverter decisão
do Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico) que vetava a construção em volta
do Teatro Oficina, e agora tenta obter vitórias semelhantes no nível
municipal e federal.

Aos 62 anos, ator de Mr. Bean será pai
novamente
Em um relacionamento sério
com Louise Ford, Rowan Atkinson será pai pela terceira vez. O
ator, de 62 anos, terminou um
casamento de 23 anos e assumiu
há cerca de dois anos que estava
com uma nova parceira - que é
29 anos mais nova que ele.
"Rowan e Louise [Ford] estão
nas alturas e não podem esperar
pela nova chegada. É um momento muito feliz para ambos", garantiu uma fonte ao jornal "The
Sunday People"
Contudo, o clima não é só de festa na vida do intérprete de Mr.
Bean. Isso porque a filha do famoso, Lily, de 21 anos, decidiu tirar

Acusado de racismo e afastado da
TV Globo desde a última quarta-feira (8), William Waack estaria recebendo o apoio de muitos colegas de
emissora. De acordo com o colunista
Ricardo Feltrin, muitos profissionais
do canal estariam escrevendo e até
mesmo indo à direção de Jornaismo
para pedir que o âncora do "Jornal da Globo" não seja demitido.
Os argumentos seriam de que, embora o comentário tenha sido
realmente condenável, o apresentador jamais teria demonstrado
nenhum tipo de preconceito antes do ocorrido.
Vale lembrar que um dos cotados para substitui-lo na bancada
do noticiário seria Heraldo Pereira. Roberto Kovalick também teria sido citado como uma possível opção.

Justin Bieber e Selena Gomez querem
manter discrição em romance: 'Felizes'
Justin Bieber e Selena Gomez
estão juntos novamente, como
confirmou o rapper Sean Kingston, um dos melhores amigos
do canadense, em recente entrevista. Mas, diante dos constantes
flagras dos dois juntos nos EUA
desde o fim do namoro dela com
The Weeknd, os cantores decidiram mudar de comportamento:
fontes ligadas aos dois afirmaram
à revista "People" que, a partir de
agora, a relação será mais discreta. "Eles estão bem e muito
felizes. Acharam muito insana toda aquela repercussão na semana
passada. Eles recuaram um pouco nas saídas e estão sendo mais reservados", afirmou a pessoa, cuja identidade foi mantida em sigilo.
'Não gostou desse caos', afirma sobre Justin Bieber: À publicação, outra fonte também também relembrou a decisão do canadense de parar os shows, apoiada por Selena. "Justin cancelou
sua turnê para cuidar da saúde mental e ele quer continuar focado
nisso, não gostou desse caos", afirmou sobre o astro, que teria começado a se aproximar da então ex-namorada durante sua recuperação do transplante de rim, anunciado por ela em setembro desse
ano. Segundo a pessoa, os dois ainda não se tratam como "namorado" e "namorada", mas isso estaria "muito perto de acontecer".

Vítima de racismo em novela, Erika Januzza fala sobre Waack
O racismo é um dos temas fortes (e muito atuais)
explorados pela novela O
Outro Lado do Paraíso. O
folhetim de Walcyr Carrasco não usa panos quentes para tocar no tema,
como ficou claro no capítulo de sexta (10). A personagem Raquel foi expulsa
pela patroa Nádia após ela
descobrir o envolvimento da doméstica com o filho.
“Foi duro ouvir aqueles absurdos e a Eliane Giardini [que vive
Nádia] até deu uma suavizada, pediu para pegar mais leve. Eu
achava bom do jeito que estava escrito porque é a realidade, é para
as pessoas sentirem mesmo o choque”, disse a atriz Erika Januzza,
que interpreta a personagem, em entrevista ao UOL.
Foi inevitável, claro, que os espectadores fizessem a conexão
entre a cena da novela da Globo e a grande polêmica que envolveu
a emissora durante a semana: o afastamento de William Waack,
apresentador do Jornal da Globo, após o vazamento de um vídeo
em que ele parece dizer frases de cunho racista.
Erika afirmou já ter ouvido algumas vezes a frase “é coisa de
preto”. “Eu estava dirigindo e, de repente, um motorista do carro
ao lado me xingou e disse essa frase horrenda. Fiquei mal”, contou.
Sobre o caso de Waack, ela afirmou: “É um acontecimento que
ainda choca, mas acontece com frequência e graças a Deus as coisas estão mudando. Não tem mais essa de fazer esse tipo de gracinha e ficar impune”. E elogiou a atitude da Globo de expor o
caso: “Foi nobre porque empresa não deixou ninguém cobrar. Se
posicionou antes e fez o certo”, disse ao portal.
As cenas de racismo na novela têm provocado discussões nas redes sociais. Uma parte dos espectadores acredita que as situações
mostradas na trama são forçadas e reforçam estereótipos.

Por cachorro, Justiça penhora conta de
Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa teve a conta
bancária penhorada pela Justiça do
Rio de Janeiro, tudo porque não pagou a uma vizinha a indenização de
R$ 5,8 mil determinada em audiência. Segundo o jornal "O Globo", o
2º Juizado Especial Cível da Barra
determinou a penhora de R$ 7,8 mil
para que a autora da ação possa receber o valor devidamente.
A briga judicial começou porque
um dos cachorros da esposa de Belo, um buldogue francês, atacou
a cadelinha de uma outra pessoa e a deixou cega de um olho.
Em maio deste ano, a morena se manifestou a respeito da condenação por meio de sua assessoria de imprensa. "Foi uma fatalidade e nem sempre conseguimos controlar o instinto dos animais",
explicou.

Carolina Ferraz pede R$ 7 milhões em
processo contra Globo
Após entrar com um processo trabalhista contra a Globo, Carolina Ferraz
pode ficar milionária. A atriz, que que
foi dispensada da TV em agosto, exige
na Justiça quase R$ 7 milhões pelos 20
anos atuando na emissora. Apesar de o
canal afirmar que a famosa era contratada como Pessoa Jurídica - que não tem
vínculo trabalhista -, a artista, de acordo
com o colunista Leo Dias, não abre mão
de receber o que considera justo pelos
serviços prestados à empresa.
Aos 49 anos de idade, a morena estreou na Globo como apresentadora do "Fantástico", em 1992. Desde então, mantinha um
contrato de exclusividade com a emissora. O trabalho mais recente
da atriz foi na novela “Haja Coração”, em 2016, na qual interpretou Penélope.
Vale lembrar que o canal carioca optou por encerrar o contrato
de diversos artistas nos últimos anos e passou a contratá-los somente por obra. Apenas os nomes de maior destaque seguem com
vínculo garantido.

Andressa Urach detona antigo visual:
"Até me assusto"
Não é novidade para ninguém que Andressa Urach está
bastante diferente. No entanto,
nesta quinta-feira (9), a modelo
decidiu usar o Instagram para
fazer uma crítica ao 'estilo' que
usava antes de se converter à
Igreja Universal do Reino de
Deus.
"Até me assusto de lembrar
do lixo que Deus me tirou", escreveu a loira na legenda do clique em que apareceu fantasiada

como vampira.
Os seguidores, é claro, foram só elogios à famosa. "Agora você
está radiante", disse um internauta. "Muito melhor hoje em dia",
garantiu outro. Já um terceiro brincou: "Quem te viu, quem te vê".
Vale lembrar que a vice-Miss Bumbum 2012 aderiu à vida religiosa após sofrer graves problemas de saúde, em 2014, por causa
de complicações decorrentes da aplicação de hidrogel no corpo.
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