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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Centro de Treinamento do Boston City FC Manhuaçu

PÁG. 12
Câmara de Manhuaçu aprova oito
projetos de lei e projetos de resolução

Câmara Municipal de Lajinha
homenageia professores
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EDITORIAL

Não adianta censurar
a vontade do povo

CHARGE

N

em tudo que acontece no Brasil você vê na televisão a
mídia tupiniquim insiste em brincar com a notícia, mente
ou sonega informações relevantes para a sociedade. Ainda bem que está sendo substituída pelas redes sociais, onde as
pessoas comuns têm espaço (por enquanto livre) para divulgar
“fatos relevantes”, sem censura ou filtros ideológicos dos “donos
do poder” em nosso regime Capímunista – canalha e corrupto.
Não é à toa que, por exemplo, o Grupo Globo está tão desesperado com denúncias, feitas no exterior, de que pagou propinas
milionárias pelos direitos de transmissão de grandes eventos
esportivos. Os globais apenas estão
Fale com a redação
contato@jm1.com.br experimentando o que significa beber
do próprio veneno... A Globo virou
(33)3331-8409
em piada viralizada na internet: “A
Globo noticia que a Globo foi acusada
de pagar propina, porém a Globo investigou a própria Globo não
tolera propinas”.
Dia 15 de novembro, novamente, sem surpresa alguma, foi
midiaticamente ignorado uma grande manifestação, na Avenida
Paulista, pedindo Intervenção – Institucional, Constitucional ou
Militar. Uma multidão encheu o espaço de um quarteirão, entre
o prédio da Fiesp e o Masp. Quem compareceu ouviu discursos
consistentes intercalados com livres manifestações de pessoas
comuns. O poder exercido com honestidade e competência é um
sonho da maioria esmagadora dos brasilianos.
Todos exigiram mudanças estruturais na máquina pública brasileira, democracia, transparência, federalismo de verdade, voto
seguro e distrital, menos imposto e punição rigorosa aos corruptos
que infestam e se locupletam do Estado-Ladrão e, acima de tudo,
liberdade para o cidadão. Também pediram que os militares garantam seu apoio direto à Intervenção que ocorrerá, inevitavelmente
– queiram ou não a Globo e os corruptos de plantão.
Ninguém mais aguenta tanta roubalheira combinada com impunidade. A sambadinha do presidiário domiciliar José Dirceu é
um acinte contra a Justiça. O rigor seletivo da banda podre do
Judiciário e do Ministério Pública mantém na cadeia os bandidos
pés-de-chinelo, enquanto, rapidamente, age para soltar “suas
excelências” – os parceiros dos supostos donos do poder”.
É por isso que a a única saída democrática é uma Intervenção
Institucional, com uma nova Constituição que restabeleça o
império do respeito a leis que tenham legitimidade – o que não
acontece desde 1988, com a falsa “Carta Cidadã” que exige indevidas intervencionismos e interpretações de um Judiciário que
mais parece um Judasciário.
Confira, no link do Facebook, o que realmente aconteceu ontem
na Avenida Paulista e em várias outras cidades brasileiras.
https://www.facebook.com/mbcprado/videos/10214476792304495/
O Brasil não suporta mais a Ditadura do Crime Institucionalizado – que precisa ser derrubada imediatamente. Queremos
segurança e liberdade para estudar, trabalhar, produzir e progredir.
Intervenção, já!
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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

Eu preciso avisar aos meus amigos do Facebook:
Estou no firme propósito de abandonar o Facebook, já no finalzinho
deste ano. Estou ficando cansado de participar e para dizer francamente, não estou vendo nenhum resultado que possa me incentivar a
continuar as minhas mensagens. Com um total de mais de 600 amigos
inscritos, tenho tido pouco retorno de pessoas que curtem o que estou
publicando, apesar de que só procuro comentar e publicar assuntos de
interesse geral, como os feriados do mês, as farmácias de plantão, as
comemorações das Bodas de casamento, as Sete Maravilhas do Mundo
(Antigo e Moderno), bem como as novidades que possam interessar e
ser útil aos amigos. como as receitas diariamente.
Infelizmente cheguei a conclusão de que o que faz mesmo sucesso são as piadas imorais, notícias conturbadas da política nacional,
vídeos de conteúdos imorais . Como não tenho aptidão para estas
coisas que julgo até pecaminosas, estou achando interessante deixar
de participar. Talvez que seja muito mais conveniente que volte a
me dedicar a leitura de livros, que deixei de fazer para dedicar-me
inteiramente do Facebook. Cheguei a conhecer obras completas de
escritores famosos como José de Alencar, Érico Veríssimo e muitos
outros escritores e também poetas.
Alguns poucos amigos (as) ainda me acompanham e me enchem de prazer quando recebo em casa as suas participações e
comentários.
Aproximando-me de completar os meus 80 anos, (em março

próximo), posso dizer que fui muito feliz e não esperava viver por
tantos anos. Quantos amigos eu perdi, meu bom Deus!!! Não estaria
no final dos meus tempos?
A vida é mesmo muito misteriosa e cheia de fatos e acontecimentos que temos de enfrentar de frente e com firmeza.
De uma coisa eu tenho muita alegria e muito orgulho. Tive uma
vida da maior dignidade. Estudei, fui muito bem criado, casei com
a pessoa certa e constitui uma família que é o meu orgulho. Não
tenho inimigos e atualmente aposentado, tenho uma vida simples,
modesta e já não tenho sonhos para o meu futuro.
Os filhoa e netos são todo o meu orgulho e esperança da continuação familiar. Confio em Deus que possam seguir os meus passos
com a maior dignidade e elevado caráter.
Talvez que pudesse ter conseguido mais amigos, mas os que
eu tenho me satisfazem plenamente dedicando-me um especial
carinho e atenção. Não sei quando será a minha partida, que é da
vontade de Deus e por esta razão quero que esta mensagem seja
considerada uma despedida e um agradecimento especial a todos
que me apoiaram e dedicaram atenção
Agradeço ao bom Deus por tudo que me foi oferecido, pelas
minhas vitórias e sucessos e pela maravilhosa família que me
concedeu.
Um até breve a todos os amigos ...
Joaquim Furtado.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
História das histórias de Manhuaçu
Por Devair G. Oliveira
Wantuil Ferreira, radialista
recordista de tempo de serviço
na Rádio Manhuaçu-AM 710.
Um homem que tem muita
história para contar, 24 de novembro completou um ano de
sua demissão da emissora, os
ouvintes sentem saudades da voz
marcante do radialista campeão
de audiência do horário do CANTA SERTÃO.
Por coincidência do destino,
esta foto foi tirada exatamente
no último dia de sua permanência na rádio Manhuaçu-AM710, ao
todo foram mais de meio século, exatamente 50 anos 2 meses e 16
dias. É complicado a análise de uma empresa, mas tenho certeza
se a emissora tivesse outra direção que não fosse uma fundação, os
bons profissionais continuariam, como a emissora pertence a uma
fundação da Igreja Católica, eles estão mais preocupados com a
religiosidade mariana católica do que audiência. A realidade é que
os meios de comunicação passam por uma transformação, televisão,
rádio e jornais perderam muito audiência nos últimos 10 anos por
conta da internet e rede sociais, meios mais democráticos que está
mudando o comportamento dos telespectadores, ouvinte e leitores. O
radialista Wantuil Ferreira, lembra que no horário outro apresentador e
sertanejo, porém com outro nome. “O CANTA SERTÃO fez história
ao longo de 34 anos, um lançamento meu em 6/9/1982. Neste período
levei a boa música sertaneja a milhares de pessoas, crianças, jovens,
adultos e idosos. Por onde passo ou converso com as pessoas, todos
comentam, porém quero lembrar, que CANTA SERTÃO continua em
outra emissora, com o mesmo nome e no mesmo horário, de segunda
a sexta-feira às 17 horas, Rádio Universitária de Reduto, 104.9 FM.
Som local em Reduto, mas também na Internet. Baixe o aplicativo,
computador ou celular, Rádios NET, Estado Minas Gerais, região
zona da mata mineira. Um abraço a todos e, vamos em frente, DEUS
no comando”. Diz o radialista.

1° Movimenta Manhuaçu. Parabéns a
Comissão Organizadora a PMMG.

1º Fome Zero para animais
de rua em Manhuaçu
Para a alegria da Isabelle, José Moreira e de
todos os amantes dos animais, já está funcionando o 1º Fome Zero para animais de rua, agua e
ração fresca.
Está instalado no Bairro Coqueiro, onde a
protetora e empresária Fabiana Teixeira abraçou
a ideia, sendo pioneira.
“Minha gratidão e respeito à você, que prontamente atendeu ao meu apelo.
Olha, Helio Van, sua ideia está conquistando o mundo!
Doação de ração pode ser entregue na Tabacaria do Coqueiro”.
Isabelle.

A desconfiança dos mineiros para 2018
O PSDB parece que se arruinou mesmo, não tem um nome
que possa empolgar e atrair os
aliados que andam com medo
do desgaste do tucano, Aécio
Neves se tornou um grande
peso para o partido. Do outro
lado o PT também desgastado
pela Lava jato, mas Pimentel
tem a máquina.
O senador Aécio Neves retornou a Minas, depois de um longo
período de afastamento, para participar da convenção estadual do
PSDB. O clima do encontro foi pesado. Houve, claro, apoio do

partido ao senador, que não sofreu embaraços. Mas o clima de
indefinição ficou claro. O PSDB não tem candidato natural para
tentar retomar o governo do petista Fernando Pimentel. Terá de
apostar suas fichas em um candidato de um partido aliado. Esse
nome também ainda não existe. Porém, ficou claro nas palavras
dos líderes tucanos de Minas que as dificuldades são grandes.
As legendas historicamente ligadas ao PSDB estão receosas e
ensaiam novos caminhos. Não querem herdar nas eleições do ano
que vem a crise que vem arruinando os tucanos. Minas poderá
experimentar uma nova liderança que não seja ligado aos petistas
e aos tucanos, mineiro sempre foi desconfiado, mas agora tem
a Lava Jato, mostrando toda a sujeira dos grandes partidos. Os
grandes partidos terão dificuldades em todo o país.
Aliança quase certa de Pimentel com o PMDB frustra
companheiros históricos do próprio partido e do PCdoB, a dependência do governador Fernando Pimentel (PT) do apoio do
PMDB para tentar a reeleição preocupa Reginaldo Lopes PT e
Jô Morais PCdoB. A tese da aliança entre PT e PMDB ganha
força a cada dia, mas o PSDB tem interesse também na aliança
com o PMDB. O que pode assegurar a reeleição de Pimentel,
também pode comprometer o futuro político de aliados do petista. A principal preocupação é o espaço na chapa encabeçada
por Pimentel. Para manter o PMDB no arco de alianças, o
governador deu preferência de escolha aos peemedebistas que
defendem o acordo. Portanto, o PMDB pode ficar com a vaga de
vice ou indicar nomes para o Senado. E aí nomes como os dos
deputados federais Reginaldo Lopes (PT) e Jô Moraes (PCdoB)
podem ficar fora da chapa.

Dia 15 teve protestos em SP e Brasília
A mídia brasileira é mesmo engraçada,
quando meia dúzia de baderneiros vão
para as ruas e quebram tudo, ou os Sem
Terra, quando invadem as propriedades
produtivas e estragam tudo, quebram
e danificam máquinas e lavouras a Tv
logo noticia tudo, mas quando brasileiros
honrados desacreditados da política vão
para as ruas e protestam contra o governo e
pedem intervenção cívica militar para acabar com a corrupção a mídia não mostram.
Sempre eles dão um jeitinho de colocar
alguém do sistema no poder, estão preparando Luciano Huck ou Dória para aí
sim a mídia cair em cima dizendo para os
brasileiros que são homens honestos, com
bons projetos, para depois continuar tudo
como antes. O Brasil é uma vergonha,
viram os três deputados no Rio que estão
sendo denunciados há mais de 10 anos, na Copa do Mundo deitaram e
rolaram nas propinas, foram presos com farta documentação e provas,
mas a Assembleia dos deputados que gozam de imunidade parlamentar
e mandou soltar e poucas horas depois eles já estavam soltos. E agora
cadê os STJ, e o STF será que vão dizer alguma coisa?

Coqueiro e as badernas
dos finais de semana
Dizem que a falta de educação de alguns frequentadores do Bairro Coqueiro virou
moda, é só chegar feriados e
fim de semana que os vândalos atacam as lixeiras e espalham todo o lixo na rua. Os
brasileiros sofrem de muitos
males, se não bastassem, o
desemprego, a falta de bons atendimentos médicos, a violência e o
que todos concordam que mais chateiam os brasileiros é a corrupção, mas ter que conviver com vandalismo em nossa cidade, em
nossa rua, é de deixar toda a população de Manhuaçu. Na Rússia
um desfile com mais de um milhão de pessoas comemorando a
independência, famílias inteiras e no finalzinho da tarde quando
terminaram, não tinha nem um papelzinho de bala no chão. Porque
somos tão mal educados?

Moraes dá mais 30 dias para PF
investigar Aécio sobre Odebrecht
O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes
prorrogou por mais 30 dias o prazo para a conclusão das investigações sobre o suposto pagamento de R$ 5,2 milhões em supostas
propinas da Odebrecht ao senador Aécio Neves (PSDB-MG) no
âmbito das obras de construção da Cidade Administrativa – nova
sede do governo do Estado, erguida na gestão do tucano.
“Com fundamento no artigo 230-C, caput e § 1.º do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro a prorrogação de prazo
para conclusão deste inquérito, por mais 30 dias, para conclusão das

diligências em andamento, tal como requerido pela digna Autoridade
Policial”, anotou o magistrado.

Lane Gavioli visita o CT do Boston
City FC - Brasil
Recebemos nesta semana a
ilustre presença do Sr. Lane
Gavioli, ex atleta de futebol
onde atuou na cidade de Manhuaçu MG pelo nosso querido Ipiranga Futebol Clube.,
hoje presidente do Tombense
Futebol Clube, equipe de
enorme respeito no interior
de Minas Gerais. e também no Brasil. Boston City FC - Brasil.
Na foto - Paulão (téc. infantil), Leandro, Lane Gavioli e Ademir
(téc. juvenil)

Baleia morre com estômago
cheio de lixo
A poluição é um dos grandes problemas atuais. Embora
tenhamos evoluído bastante
enquanto humanidade, ainda
temos imensas falhas. Os erros
de hoje serão pagos amanhã.
A falta de reciclagem é uma
daquelas contas gigantescas que
um dia mais tarde havemos de
pagar diretamente.
Os residentes de Naic Cative,
acordaram em uma quinta-feira com uma visão horrenda na praia.
Uma baleia azul em decomposição deu à costa. Da sua boca saia
algo que chocou todo o mundo, mais do que alguém pode imaginar.
A montanha de resíduos plásticos que saia da boca da baleia em
decomposição era tão grande que ninguém pode ficar indiferente.
Garrafas, recipientes de sorvete, cabides, caixotes de lixo e
sacos de plástico eram alguns dos detritos que emergiam da boca
do mamífero gigante.
Esse acontecimento fez a defesa ambiental Greenpeace do Sudeste Asiático nas Filipinas manifestar-se.
Em comunicado à imprensa, a Greenpeace disse que mais de 30
Cachalotes haviam dado à costa na Europa no primeiro trimestre
de 2016, com seus estômagos com quantidades gigantescas de
resíduos plásticos.

Não é só futebol
No vestiário da Associação
Chapecoense de Futebol, Jackson
Follmann e Alan Ruschel celebram
a permanência do clube na Série A
do #Brasileirão.
Depois de tudo o que essa dupla
enfrentou, Impossível não se emocionar - Foto: Sirli Freitas.

Carros sem motoristas na cidade
O futuro de carros circulando sem motorista está chegando para Londres, que autorizará a circulação dos veículos
com novas tecnologias.
Prefeitura prevê investir 160
milhões de libras esterlinas
para instalação da tecnologia
5G, considerada necessária
para carros autônomos.
Cidade de Londres, no Reino Unido, anunciará na próxima
quarta-feira (22) um plano que permitirá que os primeiros carros
sem motorista comecem a circular pelas ruas da cidade até 2021,
informou neste domingo (19) o ministério das Finanças.
Londres prevê também investir 160 milhões de libras esterlinas
para instalar a tecnologia 5G, considerada como necessária para a
fabricação de um carro sem motorista. Também será separado um
orçamento de 75 milhões de libras para financiar o desenvolvimento
da inteligência artificial.
O setor dos carros autônomos movimentará 28 bilhões de libras
esterlinas, cerca de 120 bilhões de reais, segundo estimativas.
O ministro também anunciará um fundo de 400 milhões de libras
destinados às empresas que queiram instalar pelo país pontos de
recarga elétrica para esses carros.
O Executivo prevê, por último, planos de financiamento para os
cidadãos que tiverem interesse em adquirir um veículo elétrico.
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"o Estado não tem direito de intervir na vida privada dos cidadãos"
A alegação do Supremo Tribunal Federal decidirá sobre a validade do artigo 28 da Lei Sobre Drogas,
que prevê punição do porte de drogas.

VERBA PARA CASAS PODE
TER PAGO ‘MORTADELAS’
Houve flagrantes de pagamentos em dinheiro para que
pessoas muito simples, chamados “mortadelas”, engrossassem manifestações lideradas por entidades como CUT
e MST. A suspeita agora é que, além de dinheiro fácil do
imposto sindical, pode ter sido usado verbas da modalidade “Entidades” do programa Minha Casa Minha Vida,
que nos governos do PT rendeu R$1,03 bilhão a essas
organizações.
NA MAIOR MOITA
Meio secreto, o Minha Casa Minha Vida “Entidades” foi
descoberto quando Bruno Araújo assumiu Cidades no início do governo Temer.
DINHEIRODUTO
O ex-ministro Bruno Araújo havia revogado o Minha Casa
Minha Vida “Entidades” em maio, mas depois recuou e reativou o dinheiroduto.
SANGRIA CONTINUA
Mantida, a versão “entidades” do Minha Casa Minha Vida
já custou ao País, só este ano, quase R$800 milhões (exatos R$797 milhões)
COMO FUNCIONA?

SENADOR MURCHOU
Ministro do PMDB muito ligado ao presidente Michel Temer
desdenha da sugestão de correligionários para expulsar
também o senador alagoano: “Renan perdeu importância,
virou um ‘não problema’”, diz.
LESA PÁTRIA
Assumindo o Terminal de Álcool de Maceió, as distribuidoras do Sudeste liquidariam a produção nordestina de álcool
de cana, como sempre quiseram, inundando a região com
álcool podre, de milho, importado dos Estados Unidos sem
pagar impostos.
É PARA SEMPRE
Ao desistir do ex-deputado João Henrique na Secretaria
de Governo, Michel Temer sabia que isso não mudaria a
relação com ele. São velhos amigos. E até as respectivas
viraram as melhores amigas.
GRANDES BRASILEIROS
Teotônio Vilela, o Menestrel das Alagoas, morreu há 34
anos e continua fazendo muita falta ao Brasil, tanto quanto o engaçadíssimo jornalista Apparício Torelly, o Barão de
Itararé, falecido há 46 anos.
DINHEIRO É VENDAVAL

Se uma “entidade” obtiver desapropriação de área invadida, a Caixa financia obras no local. Isso pode estar estimulando novas invasões.

Parlamentares têm R$4,5 bilhões no orçamento de 2018
em emendas de bancada. Antes, toda a grana era destinada a obras nos estados. Agora, R$1,35 bilhão (30%) serão
gastos na campanhas eleitorais.

BOLSA FAMÍLIA JÁ CUSTOU
R$21,7 BILHÕES SÓ ESTE ANO

PERGUNTA NA PAPUDA

O programa Bolsa Família custou ao País só este ano,
até o fim de outubro, R$21,6 bilhões. O maior valor ainda
é transferido para a Bahia: R$2,88 bilhões são distribuídos entre 6 milhões de beneficiados. São Paulo é 2º que
mais recebe, R$ 2,08 bilhões. O governo Temer já lançou
o “Progredir”, porta de saída, mas não tem pressa: o Bolsa
Família é, afinal, “o maior programa de compra de votos do
mundo”, conforme já o definiu o deputado Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE).
MUITA CALMA NESTA HORA
O Bolsa Família não pode parar de repente: além dos beneficiados, há toda uma economia, sobretudo no comércio, que depende dos valores.
ZONA DE CONFORTO
O “Progredir” prevê requalificação profissional com garantia de emprego, para estimular a saída da zona de conforto
do Bolsa Família.
METADE NA BAHIA
São mais de 13,4 milhões de famílias que têm no Bolsa
Família, na maioria dos casos, a única renda mensal. Quase metade é da Bahia.
MINAS SEM FORO
Minas Gerais é, do ponto de vista proporcional e absoluto,
o Estado que menos concede o foro privilegiado a autoridades. Apesar de seus mais de 850 municípios, apenas 26
autoridades têm a regalia.
NOSSOS BOLSOS A SALVO
Entidades sindicais quase não arrecadam de trabalhadores rurais. A contribuição deles representa apenas 0,44%
de toda a arrecadação dos sindicatos. A grana preta (que
embolsavam) é dos cofres públicos.
ARTÍFICE DO ENTENDIMENTO
Será realizado no próximo dia 5, às 18h30, na biblioteca
do Senado, o lançamento da biografia de Marco Maciel ex-senador e vice-presidente. O título é “Marco Maciel: Um
Artífice do Entendimento” (Ed. Cepe).

Reencontro: dez anos
de formatura em
Administração

A

s turmas de Administração e de Administração com Habilitação na Gestão do Agronegócio – ‘Formandos 2007’ – da
Facig (Faculdade de Ciências
Gerenciais de Manhuaçu)
organizaram animada tarde
de confraternização, para
reencontro dos colegas de

classe, dez anos depois.
O evento foi realizado no
último sábado, 18, no auditório da empresa Três Corações. Tudo foi muito bem
organizado, em verdadeiro
clima de amizade e com as
boas recordações do momento ímpar que é o período de
estudos na faculdade.

PADRE DEMERVAL ALVES
BOTELHO, SDN - comemorou
no domingo, dia 19/11/2017,
95 anos de nascimento.

Quem raios misturou com todos os outros aquele queijo
apreendido na cueca do deputado?
TCU ANTECIPA O ‘RECESSO’
E O ESTICA PARA 45 DIAS
O Tribunal de Contas da União (TCU) deve ter fechado
para balanço. Na mesma sessão em que arquivou a investigação sobre acusações como de tráfico de influência
contra os ministros Raimundo Carreiro, presidente, e seu
antecessor Aroldo Cedraz, o TCU deu outro tapa na cara
do cidadão: antecipou em duas semanas, para o dia 6, o
“recesso” de fim de ano. Só retornam ao trabalho 45 depois, em 24 de janeiro.
VEXAME A GALOPE
Após tentar proteger Carreiro e Cedraz, será um vexame
para o TCU assistir ao Ministério Público Federal denunciá-los à Justiça.
COISA DE ‘TRIBUNAL’
O TCU aproveitou a expressão “tribunal” e faz de conta que
integra o Judiciário, mas é do Legislativo. E na Justiça a
folga é de só 30 dias.
REGALIA DO TCU
O recesso de fim de ano da Justiça começa em 20 de dezembro e vai até 20 de janeiro. Quinze dias a menos que o
“recesso” do TCU.
IMPUNIDADE PREMIADA
A decisão de antecipar o recesso foi do presidente do TCU,
Raimundo Carreiro. Ele que se livrou da investigação da
corregedoria do órgão.
DEPUTADOS DISCUTEM LEILÃO
SUSPEITO DE TERMINAL
O suspeito leilão do Terminal de Álcool do Porto de Maceió,
previsto para o dia 7, será avaliado em reunião de parlamentares, nesta segunda-feira (27), convocada pelo coordenador da bancada de Alagoas, deputado Ronaldo Lessa
(PDT). A Transpetro, subsidiária da Petrobras, decidiu privatizar o Terminal sem avisar as autoridades do Estado e nem
mesmo os órgãos federais, como a Secretaria de Portos.

A

Padre Demerval - Santuário do Bom
Jesus - 100º Jubileu (Procissão)

CONGREGAÇÃO DOS
MISSIONÁRIOS SACRAMENTINOS DE
NOSSA SENHORA
- SDN
- do Seminário em Manhumirim – MG, está em festa com
seu historiador, Padre Demerval
Alves Botelho - SND - no sábado
11/11/2017, pelos sessenta e um
anos de sua sagração sacerdotal,
com várias solenidades a ele prestadas naquela cidade do leste de
Minas. Também, Mutum - MG sua cidade natal, lhe homenageou
no dia 19/11, pelos seus 95 anos
de nascimento. Autor de duas
dezenas de livros, Padre Demerval, acaba de lançar pela Editora
O Lutador, sua última obra, prefaciada pelo Superior Geral da

Congregação, Padre Aureliano de
Moura Lima - SDN - onde conta a
história da “Casa de Wakken”, situada na Bélgica, uma importante
obra realizada pelo carismático
Padre Júlio Maria De Lombaerde,
antes de se tornar missionário no
Brasil, numa perdida cidade da
Zona da Mata de Minas Gerais,
nos primeiros anos do Século
XX. Aportando em Manhumirim,
dentre outras obras construiu
a primeira igreja em concreto
armado na América Latina. Em
setembro último, ali foi realizado
o ‘’Centésimo Jubileu do Bom
Jesus’’, com a participação de
fieis de várias partes do Brasil.
Por Jornalista
Evandro Santiago
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Câmara Municipal de Lajinha homenageia professores
A Câmara Municipal de Lajinha, em 22 de novembro de 2017,
27ª Sessão Ordinária e Solene, alusivo ao dia do Professor

Por Devair Guimarães
Vereadora Neura,

S

enhoras e
senhores,
nós temos
a grata satisfação de receber
em nossa casa
de leis, alguns
professores,
que através da
indicação dos
vereadores receberão hoje
de nossas mãos
uma singela homenagem, mais que
merecida pelos trabalhos prestados
nas salas de aulas de onde trabalham, então, hoje pouco mais de
30 dias depois do dia do professor,
vamos prestar esta homenagem,
queremos dizer aos senhores que
a Câmara Municipal de Lajinha se
sente honrada com a presença de
todos aqui e neste instante daremos
início a nossa Sessão Solene com
uma oração do dia do professor:
Senhor, Tu me conheces.
Sabes onde nasci, sabes de onde
venho, quem sou.
Conheces minha profissão: sou
professor.
Desde criança, tinha em mim um
imenso desejo de ensinar.
Queria partilhar vida, sonhos.
Queria brincar de reger, reger
bonecos, plantas.
Reger as águas do mar que desde
cedo aprendi a namorar.
A todos ensinava, Senhor.
Criava e recriava histórias para
senti-las melhor, para reparti-las
com quem quisesse ouvi.
Eu era um professor.
Fui crescendo e percebi o quanto
o sonho era real.
Queria ensinar mesmo.
Estudei, concluí o curso universitário.

Hoje sou, de fato, um professor,
com diploma, certificado e emprego
estável.
Hoje não são bonecos que me
ouvem, são crianças.
Dependem tanto de mim, do meu
jeito, do meu toque, do meu olhar.
São crianças ávidas de aprender,
e de ensinar.
Cada uma tem um nome, uma
história.
Cada uma tem um ou mais medos, traumas, têm sonhos.
Todas elas, crianças queridas,
sonham.
E eu, senhor, sou um gerenciador
de sonhos. Sou um professor.
Respeito todas as profissões, cada
uma tem seu valor, sua formosura,
mas todas elas nascem da minha.
Ninguém é médico, advogado,
dentista, doutor, sem antes passar
pelo carinho, pela atenção, pelo
amor-Ágape de um professor.
Obrigado, Senhor. Escolhi a
profissão certa.
Escolhi a linda missão de partilhar, tenho meus problemas.
Sofro, choro, desiludo-me, nem
sempre dá certo o que programei.
Erro muito, aprendo errando
também, mas de uma coisa estou
certo: sou inteiro.
Inteiro nas lágrimas e no sorriso.
Inteiro no ensinar e no aprender.
Sei que meus alunos precisam de
mim, e eu preciso deles.
E por isso somos tão especiais.
E nesta nobre missão de educar,
nossa humanidade se enriquece
ainda mais. Sou professor.
Com muito orgulho, com muita
humildade e com muito amor, sou
professor, Amém!
“Parabéns para nós, eu fiquei
também 32 anos nas salas de aulas,
veja esta oração que ninguém se
torna um mestre, um médico, ou
qualquer outra profissão, sem passar pelas mãos dos professores”.
Comenta a vereadora.

Garotos de Lajinha no Cruzeiro Futebol Clube

A

Escola Comendador Leite através da professora Meire apresentou
um coral dos alunos que foi muito representativo, digno de aplausos de todos que tiveram a oportunidade de assistir, parabéns
professora Meire e alunos.
Você que é aluno ou pai de aluno, lembre-se de valorizar os professores. A
oração do professor é um lindo texto que nos leva a refletir sobre a verdadeira
importância destes profissionais que se dedica a educar e preparar aqueles
que serão o futuro de nosso país. É de grande importância que valorizemos
estes profissionais, tão esquecidos pelos governantes deste país.

Em nome dos professores homegeados, falou o professor
Luiz Carlos da Escola Estadual Dr Adalmario
“Boa noite senhora presidente, senhor vice-presidente, senhor secretário e a todos aqui presentes, bonita a iniciativa da Câmara Municipal
de Lajinha, ao homenagear o professor, profissão
esta, tão desvalorizada em nosso país, recebo esta
homenagem e estendo a todos os professores do
município de Lajinha da rede estadual, municipal
e rede privada, aos professores ativos, e aqueles
que já se aposentaram, e principalmente a nossa
tão amada Escola Estadual Dr. Adalmario José
dos Santos, muito obrigado”.

Após as homenagens aos professores, a vereadora Neura fala
de um outro professor, Rogério
Campos (Miquita) que é professor de futebol, “Rogério Campos
é um grande professor de futebol,
nós temos visto aí as conquistas
que ele tem alcançado, tem nos
dado o prazer e alegria de levar
nossos adolescentes para o time
do Cruzeiro, ele tem feito isso
muito bem, desta vez agora
o Galaicos ficou em 2º lugar
lá em Ubaporanga e no ano
passado foram campeões, e os
atletas convocados agora para
a seleção do Prossecar Cruzeiro
Futebol Clube irá se apresentar
dia 12 de janeiro, às 10 horas
em Ubaporanga para disputar
os jogos avaliativos da copa na
Toca da Raposa e na grande BH
nos dias, 21 a 28 de janeiro de
2018. Os convocados: Goleiro
Francisco Luiz, nascido em
2003, lateral direito Washington
Volante, Zagueiro João Vitor,
atacante João Lúcio, meia Rian
Silva, atacante Alan, Dione, meia

atacante Gabriel Miranda, foi
convocado também o professor
Rogerio Campos de Carvalho
(Miquita) que foi convidado para
integrar a Comissão Técnica do
Cruzeiro Futebol Clube, serão
duas seleções, uma com atletas
de 2003 e a outra de 2004, os
nossos cumprimentos a todos
os convocados e parabéns pelo
desempenho apresentado. Foram
da Comissão Avaliativa: Diretor
Técnico Carlos Alberto Firmino,
professor Gilmar Francisco foi
o profissional de avaliação técnica detentor da ideia, professor
Valdir Silva Diretor Geral de
Esportes e responsável pela
convocação.
A Câmara Municipal e a
Prefeitura Municipal de Lajinha
apoiam todo este trabalho do
Miquita e espera que todos os
convocados estejam lá em Ubaporanga, no dia 12/01/2017 para
fazer a pré seleção dos atletas
que irão jogar na Grande BH
nos dias 21 a 28 de janeiro de
2018, e pedimos a todos que in-

centive este esporte, que sempre
foi a preferência dos brasileiros,
estamos felizes por ver estes
garotos se esforçando, já temos
um adolescente lajinhense, o
Liédson jogando no Cruzeiro,
inclusive neste último jogo do

Cruzeiro ele foi um dos escalados para jogar, ele é de Lajinha
da Comunidade de São Manoel.
Parabéns Rogério pelo seu trabalho e continue, a câmara está
aqui para te apoiar naquilo que
for necessário.

Expediente: Ordem do dia

P

rojeto de Lei 052/2017 – de
autoria do executivo municipal, o prefeito solicitando
autorização, para ampliar e alterar
a redação do artigo 4 da Lei Municipal 1.508/2017 de 03/01/2017,
e o artigo 2º da Lei 1.521/2017 de
20/04/2017 e dá outras providencias. Justificativa do prefeito, o
Projeto de Lei que hora encaminho
para ampliar a abertura de crédito
orçamentário para o ano de 2017
e alterar a redação do artigo 4 da
Lei Municipal 1.508 e Lei 1.521.
Anote-se que os créditos adicionais
estão distribuídos em três categorias orçamentais: Suplementares,
Especiais e Extraordinárias, os de
natureza suplementar, não inova no

orçamento público, por quanto
estão distribuídos para as dotações já existentes, por sua vez
os demais créditos introduzem
dotações no orçamento que acrescenta despesas não previstas.
Dada a importância da matéria,
não haveria objeção do Poder
Legislativo pelo que aguarda a
sua aprovação.
Lajinha, 31/10/2017 – João
Rosendo Ambrósio de Medeiros
prefeito Municipal.
Aprovado por 6 votos favoráveis e 5 contrários
Foram aprovados também
três indicações, duas Moções de
Pesar e três Moções de Aplausos
e Congratulações.
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Acusados dos homicídios do médico cardiologista e
do filho, na comunidade Santa Rita, foram condenados

Médico cardiologista Fernando da Cruz, 57 anos, e seu filho dele Fernando Henrique Ribeiro Cruz, 22 anos, foram executados a tiros na comunidade Santa Rita, zona rural de
Mutum, em maio do ano passado
ois acusados dos homi- foram condenados na sexta- meses de reclusão. Já Arley Souza Monteiro Rodrigues, de Fernando da Cruz correu em região da cabeça, vindo a facídios do médico car- -feira, em julgamento pelo da Cruz Menezes e Edilson 22 anos também foi baleada. direção as pastagens no fundo lecer no local.
diologista Fernando da Tribunal do Júri da Comarca da Cruz Dias, que também Ela foi socorrida é levada para da residência tentando fugir,
O filho do médico, Fernando
Cruz, 57 anos, e do filho dele de Mutum. Marcos Menezes da foram a julgamento, foram o pronto socorro de Mutum, porém foi alcançado a aproxi- Henrique Ribeiro Cruz, tamFernando Henrique Ribeiro Cruz foi condenado a 38 anos absolvidos.
de onde foi transferida para madamente 250 metros da casa bém foi morto. Ele estava no
Cruz, 22 anos, na comunidade e oito meses de prisão.
O CRIME: Em 07 de maio o Hospital César Leite, em onde estava.
carro com a namorada, que foi
Santa Rita, zona rural de MuDionathan da Cruz Silva de 2016, à época, a namorada Manhuaçu. Relato de testeFoi executado por vários baleada e sobreviveu.
tum, em maio do ano passado, foi condenado a 42 anos e seis do filho do médico, Isabela munhas dá conta que o médico disparos de arma de fogo na
valadaresnatv.com.br

D

Mulher é acusada de exploração de trabalho infantil

U

ma mulher de 45 anos
recebeu voz de prisão
após denúncias de que
estaria explorando o trabalho
de sua sobrinha adolescente. O
caso foi registrado na tarde de
segunda-feira (20), em Espera
Feliz. A polícia tomou conhe-

cimento após ser acionada pelo
Conselho Tutelar. Segundo os
conselheiros, a queixa relatava
que uma adolescente de 15 anos
vinha sendo coagida a vender
doces na rua para a tia, além de
sofrer agressões e ameaças pela
mesma. A PM e os representantes

do Conselho Tutelar se deslocaram até a residência da suspeita,
mas sem sucesso em encontrá-la.
Mais tarde, a acusada entrou em
contato através de um celular,
onde ficou ciente da situação e foi
intimada a comparecer ao quartel.
Já no local, a suspeita recebeu voz

de prisão e foi encaminhada para
as autoridades, para a tomada das
providências cabíveis. A menor
foi levada para a Instituição Leleco, a fim de resguardá-la durante
as investigações.
Por Halana Moraes / Portal
Espera Feliz

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

Condenada por
latrocínios de taxistas
em Manhuaçu e BH

A

Polícia Civil apresentou Alaíde Sabino Ferreira de Souza, de 49
anos, que estava foragida da
Justiça há 18 anos. Ela foi
condenada a 50 anos e 200
dias de prisão por participação
em três latrocínios - roubos
seguidos de mortes - de taxistas em Belo Horizonte e
Manhuaçu, na Zona da Mata
mineira. A fujona só foi localizada depois que dois filhos
dela participaram de um homicídio.
No fim da década de 80, a
mulher, na época grávida, fez
parte de uma quadrilha que
roubava taxistas. “Ela fazia a
solicitação do serviço de táxi,
e, quando o taxista chegava,
era abordado por quatro homens. A Alaíde chegou a ficar
um mês presa, mas conseguiu
recorrer em liberdade. Desde
então, ninguém mais soube
do paradeiro dela”, contou o
investigador Andrey Oliveira.
A dona de casa foi julgada
à revelia e nunca chegou a
cumprir a pena. No entanto,
em agosto deste ano, Thiago
Ferreira Geremias, de 25 anos,
e Guilherme Sabino Ferreira,
de 31, filhos dela, começaram
a ser investigados em um homicídio em São Joaquim de
Bicas, na região metropolitana
da capital.
“Nós começamos a investigar também a família deles, e
descobrimos que a Alaíde estava como mandado de prisão
em aberto. Após o homicídio,
ela saiu da cidade. No entanto,
em outubro, a localizamos no
bairro Ribeiro de Abreu, em
Belo Horizonte”, explicou o
policial.
Após ser presa enquanto caminhava com o marido, que é
guarda municipal e afirma não

conhecer a mulher, foi encaminhada ao sistema prisional
de São Joaquim de Bicas. Em
conversa com a imprensa, a
condenada negou participação
nos latrocínios e afirmou que
não estava foragida.
Dos outros quatros condenados pelos crimes contra os
taxistas, entre eles o ex-companheiro e irmão da mulher,
dois morreram, um cumpre
pena e o quarto está foragido.
Filhos: Segundo a polícia,
os filhos da mulher que são
investigados pelo homicídio
confessaram o crime, mas alegaram legítima defesa. Como
o flagrante já havia passado,
a dupla foi ouvida e liberada.
Barraco: Ao ser presa,
Alaíde fez um barraco com os
policiais. Ela chegou a tentar
agredir e ofendeu os investigadores com palavras chulas.
“A Alaíde foi encaminhada
ao sistema prisional em São
Joaquim de Bicas mesmo. A
sentença já transitou em julgado e ela não pode recorrer.
O que pode acontecer depois
é, eventualmente, a análise
de progressão de regime”,
explicou o delegado Diego
Nolasco.
Ainda conforme o policial,
a princípio, ela não tem envolvimento no homicídio em
que os filhos são investigados.
Questionada pela imprensa
em relação aos insultos contra
os policiais, a mulher, que não
tem outros antecedentes criminais além dos latrocínios,
negou as ofensas. “Desde
quando uma mulher algemada
e indefesa vai conseguir agredir três policiais armados?
Eu não devo nada à Justiça”,
finalizou.
Carolina Caetano Jornal O Tempo
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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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No Restaurante
Um homem e uma bonita mulher estavam
jantando á luz de velas num restaurante de
luxo. De repente o garçom notou que o homem escorregava lentamente para debaixo
da mesa. A mulher parecia não reparar que o
companheiro tinha desaparecido. - Perdão, senhora - disse o garçom - mas eu acho que seu
marido está debaixo da mesa. - Não está não
- disse a mulher, olhando calmamente para
o garçom - Meu marido acabou de entrar no
restaurante.

Bêbado na Delegacia
Um bêbado chega na delegacia e o delegado pergunta:
- Você também estava na confusão?
E o bêbado responde:Não, senhor!
E o delegado pergunta:
- Então por que você está aqui?
O bêbado responde:- Os policiais chegaram
e gritaram: “Cana pra todo mundo”. Então eu
vim.

Informações Sobre a Casa
O sujeito em busca de uma casa para alugar,
pergunta a um caipira que passava na rua:
- Moço, você sabe quanto está o aluguel
dessa casa?
O caipira prontamente responde:- Está 750
reais.
O sujeito questiona:- Por acaso, você sabe
me dizer se passa ônibus aqui na porta?
E o caipira responde: - Rapaz! Já vi passar
geladeira, fogão, sofá... Mas ônibus, nunca vi
passar não.

Câmara de Manhuaçu aprova oito
projetos de lei e projetos de resolução

E

m reunião extraordinária presidida por Jorge Augusto Pereira
“Jorge do Ibéria”, na noite desta
quinta-feira, 23/11, a Câmara de Manhuaçu aprovou oito projetos de lei,
projeto de emenda à Lei Orgânica e
projetos de resolução.

APROVADOS: Projeto de lei de
autoria do Poder Executivo que altera
o artigo 3º da Lei nº 3.670/2017 que
visa prorrogar o prazo contratual até o
dia 31 de dezembro de 2018 de quatro
Orientadores Sociais e um técnico de
Referência.
Projeto de lei de autoria do Verea-

dor José Geraldo Damasceno que dispõe sobre denominação de Avenida,
Ruas, Viela e aglomeração urbana na
Vila Cachoeirinha.
Projeto de lei de autoria do Vereador Cleber da Matinha que altera a Lei
Municipal nº 3.478/15, adequando a
medição da Avenida Prefeito Eduardo
Xavier em razão da criação do Bairro
Alphaville.
Projeto de lei de autoria do Vereador Cleber da Matinha que dispõe
sobre denominação de ruas, avenidas
e dos Bairros Alphaville I e II e Estância da Lagoa.
Projeto de lei de autoria do Poder

Executivo que autoriza a concessão
de Subvenções Sociais, Auxílios e
Contribuições.
Projeto de lei de autoria do Poder
Executivo que autoriza o repasse de
recursos financeiros à Comunidade
Vilanovense - COMVILAN no valor
R$ 5.000,00 para a realização do 4º
Encontro de Trilheiros no Distrito de
Vilanova.
Projeto de lei de autoria do Poder
Executivo que dispõe sobre regime de
adiantamento e a concessão de diárias
aos agentes políticos e servidores da
prefeitura municipal que regula a
concessão de diárias na Prefeitura.

sete erros

Projeto de lei de autoria da Mesa
Diretora que dispõe sobre o pagamento e a prestação de contas de
diárias de viagens a agente político
e servidor público do Poder Legislativo do município de Manhuaçu que
regula a concessão de diárias no Poder
Legislativo.
PROPOSTA DE EMENDA À
LEI ORGÂNICA: Aprovada proposta de Emenda à Lei Orgânica nº
06/2017 que altera a redação do art.
184 da Lei Orgânica do Município de
Manhuaçu que ajusta a duração do
Ensino Fundamental para nove anos
nas escolas municipais.

Palestra sobre saúde
no B. Ponte da Aldeia

Curiosidade Sobre Aviões
Duas loiras conversando:
- Amiga, você sabia que as caixas-pretas
dos aviões... são laranjas?
A outra:
- O quê??? Não são caixas???

SABEDORIA
Se você apagasse todos os erros de seu passado,
você apagaria toda sabedoria do seu presente.
--------------------------------Um ser humano sem opinião é um humano inexistente
-------------------------------------Antes de fazer tudo para uma pessoa, descubra se
ela faria tudo por você.
-----------------------------------------Faça o que puder, com o que tiver, onde estiver
(Theodore Roosevelt)
------------------------------------A dificuldade tem isto de bom, faz nos conhecer
os verdadeiros amigos ( Honoré de Balzac)

DICAS
SUA PRÓPRIA HORTA
- Além de proporcionar prazer a todos que as
cultivam, as frutas e verduras colhidas no próprio
quintal, possuem grande riqueza de vitaminas e
minerais. Varie seus pratos do dia-a-dia com hortaliças e frutos de seu pomar, que constituem as
melhores sobremesas. Se você possui um terreno, sítio ou quintal pode plantar sua própria horta
e cultivar seu pomar. Aquelas frutas e hortaliças
que são plantadas por sua próprias mãos são
mais saborosas e nutritivas.
- Deve-se anualmente recorrer a adubações
para manter o solo em condições de satisfazer as
necessidades de suas plantações. Para as plantações o excesso de água no solo é tão prejudicial
ou mais do que a falta. Portanto equilíbrio ao
aguar suas hortaliças e plantas. Não exagere na
quantidade de água.

A

CURIOSIDADES
VÁLVULA ELETRÔNICA – As válvulas eletrônicas revolucionaram o uso
da eletricidade, principalmente na área
das comunicações. São dispositivos
constituídos por placas metálicas encapsuladas num tubo fechado a vácuo.
O diodo a vácuo foi inventado por John
Flemming, na Inglaterra, em 1904. A
válvula amplificadora eletrônica foi inventada por De Forest em 1906 e logo
ficou obsoleta, com a invenção do transistor, em 1947, devido ao tamanho e à
energia térmica dissipada; Hoje em dia
a válvula eletrônica é utilizada apenas
em aplicações muito específicas e é
um exemplo de um invento revolucionário com tempo de vida extremamente curto.
COMIDA CONGELADA – Clarence

Birdseye é considerado o pai da comida
congelada. Não porque tenha inventado
o congelamento dos alimentos para sua
preservação, mas por ter desenvolvido
um mecanismo de congelamento rápido que preservava o sabor da comida. Fundou um empresa de alimentos
congelados em 1924, que incluía entre
seus produtos peixes, frutas e vegetais.
VIDEOCASSETE – Os protótipos do
gravador de videocassete foram desenvolvidos nos anos de 60, mas o primeiro
aparelho de baixo custo foi criado pela
Sony, em 1969. Em 1970 a Sony introduziu no mercado o formato “Betamax” e a
“Matsushita”, o formato “VHS”, que se tornou o mais popular deles. Em 1985, um
sistema que utiliza fitas de 8 mm “High-8”
foi introduzido no mercado.

s recentes mobilizações
em Saúde desenvolvidas
em todo o país, direcionadas especialmente à mulher e
ao homem, com as campanhas
‘outubro rosa’ e ‘novembro
azul’, motivaram palestra especial no Bairro Ponte da Aldeia,
esta semana.
Na noite de segunda-feira, o
médico Dr. Fábio Araújo de Sá
esteve reunido com a comunidade, no salão da Igreja 1ª Assembleia de Deus, apresentando
informações importantes sobre
prevenção ao câncer de mama
e de colo de útero e ao câncer
de próstata.
O momento foi muito bem
aproveitado pelas famílias presentes que, na ocasião, esclareceram dúvidas e compreenderam ainda mais sobre os
benefícios da prevenção e da
busca pela qualidade de vida.
No encerramento, Dr. Fábio
Araújo foi homenageado, recebendo placa de agradecimento
das mãos do Pastor Jorge Gomes
e demais membros.
Prevenção: O câncer do colo
do útero, também chamado de
cervical, é causado pela infecção persistente por alguns tipos
(chamados oncogênicos) do
Papilomavírus Humano - HPV.

A infecção genital por este vírus
é muito frequente e não causa
doença na maioria das vezes.
Entretanto, em alguns casos, podem ocorrer alterações celulares
que poderão evoluir para o câncer, Estas alterações das células
são descobertas facilmente no
exame preventivo (conhecido
também como Papanicolaou), e
são curáveis na quase totalidade
dos casos. Por isso é importante
a realização periódica deste
exame. É o terceiro tumor mais
frequente na população feminina, atrás do câncer de mama e
do colorretal, e a quarta causa
de morte de mulheres por câncer
no Brasil.
No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum
entre os homens. Mais do que
qualquer outro tipo, é considerado um câncer da terceira idade,
já que cerca de três quartos dos
casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Alguns desses
tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se para
outros órgãos e podendo levar à
morte. A grande maioria, porém,
cresce de forma tão lenta, que
não chega a dar sinais durante
a vida e nem a ameaçar a saúde
do homem.
(Thomaz Júnior)
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Quem é Túlio Gadêlha,
namorado de Fátima Bernardes
Político recifense filiado ao PDT perdeu eleição para deputado, mas segue firme em sua oposição ao governo Temer nas redes
sociais
Com certeza na próxima eleição com tanta exposição poderá
ter bem mais votos do que os 3.495 que recebeu como candidato
a deputado federal em 2014, e não se elegeu. O novo namorado de Fátima Bernardes Tem sotaque pernambucano e pretensão
política. E gosto pelo surf. Natural do Recife, de onde escapa
para pegar onda no idílico
litoral de Pernambuco, Túlio Gadêlha — de 29 anos,
26 a menos que a jornalista
e apresentadora mais bem
paga da Rede Globo — é
formado em direito pela
Universidade Católica de
Pernambuco (UniCAP) e
atualmente filiado ao PDT, partido em que acumula as funções
de presidente da JSPDT (Juventude Socialista do PDT) estadual
e secretário geral da sigla em Pernambuco.
Mas já tem um cargo público assumiu o Instituto de Terras e
Reforma Agrária de Pernambuco (Iterpe) na gestão Paulo Câmara (PSB), atual governador do Estado.
Gadêlha, completou 30 anos no último dia 12, também abraça
causas minoritárias e nobres como o “Outubro Rosa”, campanha
global promovida para conscientizar as mulheres sobre a prevenção do câncer de mama e de colo do útero.
Os fãs perceberam que o rapaz já havia aparecido em público
com a jornalista antes. Em uma foto publicada por Fátima em seu
perfil no Instagram em 24 de setembro, ela aparece ao lado de
Gadêlha. Com informação de BLOGUE Veja Gente

"Fui escorraçada", revela Perlla sobre
igreja evangélica
De volta ao funk, Perlla não tem agradado
muito os religiosos de sua antiga igreja. A cantora revelou que, após retornar ao estilo musical que a tornou famosa nos anos 2000, foi
duramente criticada por um pastor evangélico.
"Fui escorraçada, muito humilhada e por
muito tempo machucada", contou a artista durante sua participação no "The Noite com Danilo", do SBT. "Foi muita hipocrisia me receberem porque eu era funkeira e agora dizerem
'não' porque eu voltei para o funk."
Além de ter se sentido ofendida, a morena
ainda relembrou um caso que a deixou bastante chateada. Após ser
convidada por um membro da igreja para fazer um show no local,
acabou duramente criticada por um dos devotos na web.
"Esse pastor mandou a secretária dele me ligar e remarcar a data.
Depois foi para as redes sociais me escrachar dizendo que eu não
ia pisar naquele altar santo dele", lamentou.
Vale lembrar que Perlla ganhou bastante destaque nacional com
o hit "Tremendo Vacilão", lançado por ela em 2005.

"Fábio de Melo faz show, eu sou
sacerdote", diz pe. Marcelo
Convidado do "Mariana Godoy Entrevista", da RedeTV!,
padre Marcelo Rossi comentou
a respeito das comparações que
costumam fazer entre seu trabalho e o do padre Fábio de Melo.
Para o religioso, está claro que
eles seguem por caminhos diferentes para conquistar os fiéis.
"Padre Fábio de Melo, antes
de ser padre, era um cantor que
se tornou sacerdote. [...] Então ele faz o show dele. Eu, não. Eu sou
padre. Não vou fazer e nunca fiz show, e as pessoas confundem.
Nunca recebi para isso, é minha missão. Na verdade, é o inverso:
vou doando", explicou.
E avaliou, destacando que não estava atacando o colega: "O padre Fábio de Melo faz show, eu sou sacerdote".
Ainda na entrevista, o veterano confessou que deixou de ter
paixão em divulgar sua religião durante o período em que estava
depressivo. "Ser padre se tornou uma profissão. Não deixei de ir a
nenhum compromisso, mas já não fazia com amor. Senti que algo
estava errado quando o Papa Francisco veio e não cantei para ele",
lembrou.
Considerado "Evangelizador do Novo Milênio" pelo Vaticano,
Rossi também contou que demorou a perceber que precisava de
ajuda. "Achava que era frescura. Durante 19 anos da minha vida,
e olha, tirei pessoas da depressão levando-as a Jesus, mas eu não
acreditava", detalhou.

acesse: www.jm1.com.br

Marieta Severo diz: 'dói saber que meu
neto passa por situações constrangedoras
só por ser negro'
Marieta Severo interpreta a atual vilã da
novela das 21h e é responsável por dar vida
e protagonizar cenas de preconceito na tela da
Globo. Em entrevista publicada no jornal Extra deste sábado, 25, a atriz falou sobre os temas espinhosos abordados pelo autor da trama
Walcyr Carrasco.
"Acho uma maravilha Walcyr estar tocando
em feridas tão expostas, mas que muita gente
finge não ver. Temos que ser inclementes com o racismo, não dá
para relativizar!", diz. Marieta revela que o racismo é um tema que
atinge sua família particularmente.
"Quando minha filha (Helena) se casou com aquele cara incrível
que é o [Carlinhos] Brown, eu me assustei com os olhares tortos
de gente muito próxima. Hoje, dói saber que Chiquinho, meu neto,
leva tapa de segurança, passa por situações constrangedoras só por
ser negro", contou a atriz.
Recentemente, Taís Araújo falou sobre o tema 'Como criar
crianças doces em um país ácido' no evento TEDxSãoPaulo. 'No
Brasil, a cor do meu filho faz com que as pessoas mudem de calçada', afirmou Taís na ocasião.

William Bonner ironiza em resposta a fã
sobre novela 'Apocalipse':'Perdeu tempo'
William Bonner voltou a usar suas redes sociais e surpreendeu com um comentário bem-humorado para uma seguidora nesta sexta-feira (24). Na noite de quinta (23), ele postou uma
foto do repórter Pedro Bassan nos bastidores
e legendou: "Ei! Bassan! Olha aqui pro tio!".
Nos comentários, uma fã mencionou a novela
"Apocalipse", exibida na Record no mesmo
horário do "Jornal Nacional". "Perdi alguma
coisa? Estava assistindo a novela 'Apocalipse'", escreveu a internauta. E o jornalista, que
marcou presença no musical sobre a vida de
Ayrton Senna com a namorada, Natasha Dantas, ironizou ao respondê-la: "(Perdeu) seu tempo. Muahahaha".
Bonner brinca sobre visual grisalho na TV: 'Branquinho':
Parabenizado pela filha Beatriz ao completar 54 anos de vida no
último dia 16, William Bonner mencionou a nova idade e fez piada
sobre seu cabelo grisalho na edição de terça-feira (21) no "Jornal Nacional". Depois que o VT sobre a participação da Globo no
Emmy Internacional 2017, que exibiu o prêmio vencido pelo jornalismo da Globo. "A única coisa ruim de relembrar isso é que eu
vejo como, a cada ano, eu estou ficando mais velhinho", brincou.
Ah, não, que isso!", tentou amenizar Renata Vasconcellos, colega
de bancada dele. "Cabelo branquinho, 54!", afirmou o global.

Internada, Claudia Rodrigues alivia fãs:
"Vou ter alta logo"
Após apresentar melhora no quadro médico,
nesta sexta-feira (25), Claudia Rodrigues tranquilizou os fãs a respeito de seu estado de saúde.
Internada há oito dias em São Paulo, a atriz revelou que logo deve receber alta.
"Quero dizer que os meus olhos desincharam e
já vão sair as cascas das feridas que estão aqui. Se
Deus quiser, eu vou ter alto logo, logo. Vou sair
daqui e volto feliz para a clínica Cevisa, e para
o tratamento Bemer, que eu vou fazer de novo,
mais 45 dias", declarou ao jornal "Extra".
De acordo com a empresária Adriana Bonato, a comediante teve
uma infecção em decorrência da herpes-zóster - o vírus da catapora - e corria o risco de perder a visão. Porém, já está fora de perigo.
Após deixar o hospital na capital paulista, Cláudia deve seguir
de volta à clínica no interior para dar continuidade ao método revolucionário que estava fazendo contra a esclerose múltipla. O tratamento estava previsto para ter fim em dezembro, mas por causa
do imprevisto a artista terá que iniciá-lo novamente.

Aguinaldo Silva sai em defesa de José
Mayer: ‘Todos cometem erros na vida’
O dramaturgo Aguinaldo Silva, da TV Globo, publicou mensagem nesta sexta-feira, 24, se pronunciando em defesa do ator José
Mayer, acusado de assédio sexual e afastado das telas em março,
desde o fim da novela A Lei do Amor.
Em seu perfil oficial no Facebook, o autor de novelas escreveu:
“Faço por valer o significado da palavra 'Amigo": jamais vou te
esquecer e ninguém vai me calar!”. A postagem foi acompanhada de uma imagem, que dizia: “Força Zé! Todos cometem erros
na vida… e não será um bando de oportunistas que vai apagar a
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sua estrela!”. A publicação
tem recebido comentários
favoráveis ao ator, pedindo
sua volta à TV.
Mayer foi colocado na
geladeira na TV Globo
após ser denunciado pela
figurinista Susllem Tonani, que escreveu um texto
relatando situação na qual
Mayer colocou sua mão esquerda na genitália dela. Atrizes e funcionárias da emissora fizeram uma campanha contra assédio, chamada “Mexeu com uma, mexeu com todas”.
No início do caso, o ator negou o ato: “As palavras e atitudes
que me atribuíram são próprias do machismo e da misoginia do
personagem Tião Bezerra [que interpretava na novela], não são
minhas!”. Dias depois, em carta, ele admitiu o erro: “Errei no que
fiz, no que falei, e no que pensava. A atitude correta é pedir desculpas. Mas isso só não basta. É preciso um reconhecimento público
que faço agora", dizia o texto da carta.

Rafael Ilha passa por
cirurgia em São Paulo
Rafael Ilha passou por uma cirurgia, na
última quarta-feira, 22, no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo (SP).
O ex-integrante do grupo Polegar, sucesso entre os anos 80 e 90, precisou ser submetido ao procedimento para retirar uma hérnia.
Sonia Abrão, que é madrinha de Laura, filha de Rafael com Aline Kezh, contou que o famoso passa bem e deve ter alta nesta
quinta-feira, 23. "A operação demorou duas horas, ele passa bem...
Aline está cuidando muito bem do maridão", escreveu a apresentadora da RedeTV! em seu perfil no Instagram. Já Ilha publicou uma
foto em que aparece na cama do hospital ao lado da esposa. "E
hoje o dia foi assim... Entrando na faca!", comentou.

Geraldo Luis ficou doente após morte de
Marcelo Rezende: 'Caí em depressão'
Amigo de Marcelo Rezende, Geraldo
Luis contou que teve depressão depois
da morte do jornalista, vítima de um câncer no pâncreas e no fígado. "Estou levantando agora. Tudo o que aconteceu é
aceitável, nós entendemos e inclusive ele
também. Mas quando você ama alguém,
é difícil. Eu mesmo fiquei doente, caí em
depressão. Não por ter perdido ele, porque foi algo consciente, mas ficamos doentes. Ele, de forma honrosa, cumpriu o
que tinha que cumprir e sofremos juntos por amor", disse ao "Uol".
Apresentador elogia viúva de Rezende: Ainda à publicação,
Geraldo falou a respeito do apoio que Luciana Lacerda deu ao âncora do "Cidade Alerta" durante o período em que ele lutou contra a doença. Antes de falecer, Marcelo chegou a ficar internado,
com um quadro de pneumonia grave, no Hospital Moriah, em São
Paulo. "Ela não foi mulher e não foi namorada, foi enfermeira de
alma. Ele só queria ela e isso é amor. Ninguém aguentaria o que ela
brilhantemente, da forma mais humana e dócil, por amor, aguentou", elogiou.

Clima tenso nos bastidores do 'Globo Esporte'
Isso porque são fortes os rumores de demissão no programa esportivo... O clima dos bastidores do 'Globo Esporte' é de tensão.
Isso porque são fortes os rumores de demissão no programa esportivo... Outras áreas da Globo também vão sofrer baixas: Erick
Brêtas, atualmente diretor de mídias digitais da Globo, deve mudar
de setor; e mais demissões devem ocorrer motivadas pela fusão da
Globo com a Globosat.

Vazam nudes de lateral do Palmeiras
Conhece Diogo Barbosa? O jogador, que já
vestiu as camisas do Vasco, Atlético Goianiense, Sport e Coritiba, é o novo lateral esquerdo
do Palmeiras. Ele foi vendido ao time paulista
no último dia 14 por nada menos do que R$
17 milhões! Pois bem. A coluna recebeu uma
série de nudes do rapaz. Nas imagens, ele aparece deitado na cama de um hotel, bem à vontade, se é que me faço entender. Diogo tem 25 anos, é solteiro
e as imagens foram feitas pelo aplicativo Snapchat. Em uma das
imagens, ele aparece de cueca com a inscrição "bom dia" (com um
emoji do macaquinho tapando os olhos em sinal de 'vergonha' e
outro emoji com dois corações nos olhos). Mas não é só o membro
do jogador que chama a atenção. a barriga trincada de músculos é
uma atração à parte. A coluna tem as fotos, mas não vai publicar.
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Centro de Treinamento do Boston City FC Manhuaçu

Por Devair G. Oliveira

C

omeça em Manhuaçu
um dos mais brilhantes
empreendimentos na área
esportiva e que muito contribuirá para a socialização, pois é
consenso no mundo inteiro que o
esporte muda a vida dos jovens,
é o melhor caminho para tirar a
juventude das drogas, do crime
e do álcool, temos vários exemplos no Brasil, de como o esporte é importante na área social.
Manhuaçu é uma cidade polo
com ótima estrutura: comercial,
hoteleira, educacional, hospitalar, porém na parte esportiva
estava carente, mas a visão de
um empresário manhuaçuense
Renato Valentim e Palhinha
esportista que fez sucesso como
jogador no Cruzeiro, natural
de Carangola cidade vizinha de
Manhuaçu, tiveram a iniciativa
de trazer dos EUA o Boston City
FC para Manhuaçu.
Em 2018, o clube intensifica os treinamentos visando
o Campeonato Mineiro.
Treinador Ademir

P

ara conhecer melhor os trabalhos de base do Boston
City, fomos ao Centro de
Treinamentos do Clube conversar com a Comissão Técnica,
na oportunidade falamos com o
treinador Ademir “Nós estamos
desde a semana passada em
atividade, com estes garotos que
foram selecionados nas seletivas
de Manhuaçu e de várias regiões
do país, fazendo as atividades
diárias usando bem os trabalhos técnicos de fundamentos e
usando bastante o lado intuitivo
de leitura de jogo, trabalho de
mobilidade do atleta para que
a gente venha detectar se esse
atleta está apto a participar
conosco na temporada de 2018.
Temos um planejamento desta
segunda etapa de avaliação até o
dia 1º de dezembro, esta semana
estamos entrando com a segunda
categoria que são garotos nascidos nos anos de 2001, 2002
e 2003, certificando mais uma
etapa, teremos mais duas semanas a frente com estas atividades
avaliando os critérios técnicas
e disciplinares dos atletas que
possamos detectar as qualidades
técnicas individual e coletiva de
cada um”. Pontua Ademir.
Segundo o treinador, a ideia é
intensificar os trabalhos para que
2018 possa estar pronta as três
categorias já formatadas com o
número de atletas que irá atender
o dia a dia dos treinamentos
para estar preparando estes
garotos para competir, disputar
campeonatos que está dentro
dos planejamentos e projetos de
competição do clube.
Ademir trabalha há muitos
anos nas categorias de base,
trabalhou também com profis-

sionais, mas sua paixão é trabalhar com a garotada que estão
começando, aprimorando, qualificando, socializando, acima de
tudo mostrando o objetivo de
vida, que é o sonho deles de se
transformar em atletas profissionais e também mostrando
para eles o cotidiano fora dos
gramados, pois a concorrência
é muito grande, as coisas vão
se afunilando e cada vez mais
difíceis. “Estamos neste procedimento de iniciação destes
garotos e temos que passar a
forma ideal, usando de nossas
experiências por onde passamos, aonde tivemos o mérito de
revelar vários atletas, tivemos a
felicidade e Deus nos abençoou
para que isso acontecesse, são
25 anos só na categoria de base,
aprendendo todo dia, mas lógico
que temos bastante coisa a
ensinar também nas longas temporadas que virão, acredito que
todos nós seremos abençoados e
com certeza colher muitos frutos aqui no trabalho do Boston
City”. Explica Ademir.
Em suas considerações finais
Ademir agradece a prefeita Cici
Magalhães que apoia o projeto,
dando condição juntamente com
o Renato e Palhinha, que são
empresários de visão e bem
sucedidos, que estão dando esta
oportunidade para os jovens e os
amantes do futebol de Manhuaçu e região, isso vai engrandecer
muito toda a região, e contamos
muito com essa gente para nos
apoiarem, estamos iniciando
este trabalho e sabemos que não
é fácil, principalmente se tratando de categoria de base. Pedimos
as pessoas que tenham um
pouquinho de paciência, acreditem, apoie, falem bem, estamos
de portas abertas para as pessoas
que desejam acompanhar, fazer
uma visita, nos conhecer mais de
perto e acima de tudo deixar um
convite para a cidade e região, o
Boston City está trazendo para
Manhuaçu essa marca, esporte,
lazer e socialização dando oportunidade educação tudo isso está
envolvido dentro do Boston City
FC Brasil.

do Palhinha e do Renato, tenho
a formação em Educação Física,
pós graduado em Treinamentos
Esportivos e pintou este convite,
eu fiquei muito feliz, embora, eu
não seja da cidade, mas vivo há
10 anos na cidade de Caratinga
que é próximo daqui, e para mim
foi bom, por estar na região e
acreditando muito no projeto.
Palhinha e Renato Valentin,
estão de parabéns e estou muito
satisfeito com o procedimento
e a tendência é de melhorar,
estamos no início e todos tem
que abraçar o projeto e torcer
para dar certo, pois Manhuaçu
merece”. Pontua o professor
Riani.
Vimos a alegria da garotada e
perguntamos ao professor com
sua experiência quantos deles
poderiam se tornar profissionais.
“Principalmente esta idade de 15
anos que os garotos estão num
processo de adaptação, é triste
dizer que hoje no Brasil, 5%
apenas dos atletas das categorias
de base viram profissionais, um
número muito pequeno, e hoje
este entusiasmo devido a televisão e à internet acelera o procedimento e o processo também
de adaptação e de treinamento
desse atleta, penso que o atleta
tem que ter mais foco, esquecer
um pouco as redes sociais, e
focar no trabalho igual antigamente para tentarmos quebrar
este número de 5%, vamos dizer
que vamos trabalhar com três
categoria, com 60 a 70 atletas
e 5% apenas virar profissionais
é um número muito pequeno,
pela estrutura que estamos oferecendo, então nós temos que
quebrar este paradigma, com
trabalho e profissionalismo, a
gente vai tentar fazer isso com
estes atletas”. Finaliza Riani.
Marcelo Giovane
Porto Castilho
treinador de
goleiros

de trabalhos, ele espera que
ano que vem eles possam voltar
para aprofundar mais técnicas
táticas para desenvolver um
bom trabalho como goleiros do
Boston City.
A Comissão Técnica do Boston City é de altíssima qualidade
Castilho treinou goleiros que
atuam em clubes do Brasil e
em outros países e alguns atualmente parados. Falando dos
empresários que estão lhe dando
a oportunidade ele diz: “o Palhinha, é uma pessoa exemplar, já
conheço há muitos anos, já tive
oportunidade de trabalhar com
ele no América, eu na base e ele
no profissional e recentemente
trabalhamos no Araxá, o Renato
eu conheci este ano é uma pessoa que conversei pouco, mas só
tem elogios, a estrutura que ele
montou no Boston City e o que
está trazendo para Manhuaçu,
prova sua capacidade”. Explica
Castilho.
Ouvimos também os três garotos que estão sendo preparados
para ser goleiros do Boston City,
Guilherme Augusto, 16 anos de
Belo Horizonte, espera ser um
bom atleta, se profissionalizar
no futebol do Boston City, ter
uma boa formação de homem
honrado e se tornar um atleta
profissional e ser uma pessoa
melhor para a sociedade.
Lucas Gomes, 15 anos de
Itabuna Bahia, atuou no Vitória
por um tempo e fez um teste no
Cruzeiro, que não deu certo.
“Meu sonho é virar um jogador
profissional, o difícil é sair na frente dos outros a competividade
é grande, mas vou trabalhar sério
e correr atrás para conquistar
meu lugar”. Disse Lucas.
Lucas Gabriel, 16 anos, de
Itabuna Bahia, segundo Lucas
Gabriel conheceu o Boston City
através do colégio de seu pai, divulgando para fazer a peneira, se
inscreveu fez o teste de avaliação na peneira na Bahia, passou
no teste e hoje está na segunda
etapa, ele vê o Boston como um
time grande e que pode crescer
muito mais.

estamos recebendo.
Está acontecendo a segunda
etapa, eles passaram pela primeira seletiva são jogadores que
nós vimos em várias seletivas
que fizemos e trouxemos eles
para o Centro de Treinamentos
do Boston City Manhuaçu para
a segunda etapa, uma semana de
segunda a sexta, na sexta-feira
selecionamos os jogadores que
irão voltar para o ano que vem,
semana passada fizemos com os
atletas de 1999 e 2000, começou
dia 6/11 e agora faremos com
os de 2001, 2002 e 2003 e dia
20/11 começa mais uma etapa
até dia primeiro de dezembro,
aí selecionaremos todos os atletas que voltarão em fevereiro,
todos são bons, mas jogadores
hoje tem que ser trabalhados,
a gente pega um jogador aí que
tem uma característica diferente,
uma batida de bola diferente, faz
algo diferente aí nós escolhemos
para voltar no próximo ano para

dar início ao nosso trabalho”.
Explica o treinador.
Segundo Paulão ele tem boas
recordações da vida esportiva,
atuou como jogador em vários
clubes, já participou junto com
o Rei Pelé de uma partida amistosa na seleção brasileira,
além de grandes clubes como
o Grêmio e outros, “passa um
filme em nossa memória, como
jogador que foi nossa profissão
que nos projetou e fico feliz, sei
que vou estar aqui trabalhando
em uma oportunidade que nos
foi dada, por um time que tem
três anos de fundação, com uma
estrutura muito boa para os atletas, é super importante trabalhar
na formação de jogadores, é uma
coisa que gosto. Pelos atletas
que vimos aqui e acompanhamos nas seletivas, vamos preparar o jogador com seriedade e
temos certeza que vamos revelar
vários jogadores para o cenário
nacional e mundial.

Paulo Cesar Paulão

Professor Danilo
Riani preparador
físico

C
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professor Riani é formado em educação física
pela UNEC de Caratinga,
pós graduado em Treinamentos
Esportivos, morou três anos
na Europa, fez um estágio de
seis (6) meses Chelsea Football
ClubFC, e seu último trabalho
foi no Vila Nova de Nova lima,
trabalhava na categoria de base
e no profissional e técnico do
infantil. Cursou Coordenação
Técnica na CBF, ao qual adquiriu bastante conhecimento,
estuda há 12 anos procurando
seu espaço e oportunidade no
mercado de trabalho.
“Minha chegada ao Boston
City, foi através de um convite

onversamos também com
o treinador de goleiros,
o experiente profissional
Marcelo Castilho com mais de
29 anos de experiência, com
passagem por vários clubes,
dentre eles, Cruzeiro, Atlético,
América, atuou fora do Brasil
em clubes da Coreia do Sul e
ultimamente estava no Guarani
de Campinas. “É uma satisfação
imensa trabalhar no Boston City,
nós viemos com o objetivo de
fazer futuros goleiros para o
futebol do Brasil e do mundo,
nosso projeto é fazer excelência
do profissional e do atleta, esperamos que num futuro próximo
possamos fazer com que alguns
goleiros do Boston City, cheguem aos grandes clubes e futuramente até na seleção brasileira”.
Pontua o treinador.
No momento Castilho trabalha com três jovens, dois da
Bahia e um de Belo Horizonte,
segundo o preparador são atletas
que estão semi prontos, na base
de fundamentos, metodologia

P

aulão é outro experiente
profissional, ex-jogador
do Cruzeiro onde começou
sua carreira em 1984 e se profissionalizou em 1988, disputou
campeonato mineiro ganhou
a Super Copa, e em 1992 saiu
do Cruzeiro, foi para o Grêmio,
Benfica de Portugal, Vasco da
Gama, Atlético Paranaense,
Atlético Mineiro Guarani de
Campinas Color Color do Chile
e o último clube que atuou foi
a Ponte Preta. “Graças a Deus
tivemos isso em nossa carreira
e a experiência que a gente teve
com várias personalidades,
estruturas excelentes por onde
passamos, e agora vamos tentar
passar isso para os jogadores que

Aconteceu mais uma etapa, desta vez foi a vez o Centro de Treinamento receber os atletas nascidos 2001,
2002 e 2003 nos dias 20 a 24 de novembro. “Tivemos
a alegria e simplicidade dos atletas baianos, a semana
foi de muita produtividade e aprendizado, com muito
profissionalismo e respeitando mais uma vez o sonho
de cada garoto que aqui passar. Responsabilidade e
compromisso! Boston City FC – Brasil.ss

