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Distribuição gratuita

Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Coocafé se destaca em Conselho de Segurança
Alimentar em Manhuaçu
premiação para as
cooperativas mais bem
geridas do Brasil
PÁG. 05
Deputado João Magalhães viabiliza
recursos de R$ 130 mil para APAE Manhuaçu

PÁG. 06

Manhuaçu elege delegados
para Conferência Estadual
de Educação PÁG. 07

PÁG. 07

Asilo recebe leite arrecadado na Feira da Paz

PÁG. 05
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EDITORIAL

Parlamento bilionário

CHARGE

O

Brasil é considerado uma nação desigual, enquanto boa parte
dos brasileiros precisa sobreviver com um salário mínimo de
R$ 937,00 por mês, o custo anual de um deputado federal é de
mais de R$ 1 bilhão. O pacote das mordomias brasilienses inclui salário
mensal de R$ 33.763, auxílio-moradia de R$ 4.253 ou apartamento de
graça para morar, verba de R$ 92 mil para contratar até 25 funcionários,
de R$ 30.416,80 a R$ 45.240,67 por mês para gastar com alimentação,
aluguel de veículo e escritório, divulgação do mandato, entre outras
despesas. Dois salários, um no primeiro e outro no último mês da
legislatura como ajuda de custo, ressarcimento de gastos com médicos.
Esses são os principais benefícios de um deputado federal brasileiro,
que somam R$ 168,6 mil por mês. Juntos, os 513 custam, em média,
R$ 86 milhões ao contribuinte todo mês. Ou R$ 1 bilhão por ano. Os
dados são do Congresso em Foco, com base nos valores atualizados
dos benefícios dos parlamentares na Câmara.
O que chama a atenção é que todo esse
Fale com a redação
dinheiro gasto com os parlamentares sai
contato@jm1.com.br do bolso dos contribuintes, que além de
(33)3331-8409
arcar com a boa vida reinante na Câmara
dos Deputados, padece todos os dias,
sem direito à saúde de qualidade, educação, lazer e segurança. É um investimento, que na realidade gera muito custo e pouquíssimo benefício.
Antes não era assim. Na década de 1960, por exemplo, cada parlamentar tinha direito a apenas um assessor. Atualmente, esse número
passa de 25. Além disso, os deputados recebem passagens aéreas para
os estados que representam e, também para qualquer parte do país.
Existem casos em que são fornecidos até bilhetes internacionais.
Enquanto o Brasil ainda se esforça para recuperar a credibilidade dos
investidores internacionais, os governantes devem demorar muito
tempo para resgatar a moral perdida. É o que mostra o Índice de
Competitividade Global, do Fórum Econômico Mundial, que apurou
que o país tem os piores políticos do mundo. Em relação à "Confiança
do público nos políticos", a nação brasileira aparece na 137ª posição,
o último lugar, já que são 137 os países que compõem o Índice. A
vergonhosa colocação amplia ainda mais o rastro de constrangimento
diante do cenário atual.
O levantamento do Fórum Econômico Mundial, como foi dito aqui
neste periódico, assemelha-se a um auto-retrato da realidade brasileira,
já que a operação Lava Jato escancara as entranhas da corrupção em
todas as esferas do poder público e mostra que as práticas ilícitas são
realizadas como se fossem atitudes banais, cotidianas. Basta lembrar
que, não temos tido boas respostas do judiciário, e o poder executivo,
e legislativo, estão no topo dos escândalos, já que o atual presidente da
República, os presidentes do Senado e também da Câmara são citados
em delações da operação Lava Jato.
Além de bancar os custos de deputados e senadores, o contribuinte
também terá que bancar as eleições do próximo ano, uma vez que a
Câmara dos Deputados também definiu as regras sobre acesso dos
partidos políticos aos recursos do Fundo Partidário, que serão de R$
1,7 bilhões e ao tempo de propaganda gratuito no rádio e na televisão.
Na avaliação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal
Federal, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral, a criação de um fundo público bilionário para financiar as campanhas
do ano que vem, pode não ser bem vista pela opinião pública.
Trata-se, na realidade, de um fundo bilionário, imoral e lesivo aos
cofres públicos.
O que serve de esperança é que, no próximo ano, a população tem
mais uma oportunidade de trocar as peças do tabuleiro político. Pelo
exercício do voto, cada cidadão tem condições de mudar as regras
do jogo e fazer a diferença. Entretanto, é necessário examinar bem
direitinho para não cometer erros. Caso contrário, terá que esperar mais
quatro anos revivendo as mesmas agruras dos tempos difíceis que se
abateram sobre a política nacional e que acaba refletindo diretamente
em todo o Brasil.
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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

Estudo mostra como a diabetes tipo 2 ocorre
em pessoas obesas
Pesquisa publicada na 'Nature Communications' demonstra que
processo é mediado por ação de proteína no fígado. Achado abre
caminho para novas terapias.
Campanhas de saúde pública já alertam a população acerca dos
riscos à saúde advindos da obesidade. Um dos mais citados é o
desenvolvimento da resistência à insulina (diabetes tipo 2), quando
o hormônio utilizado para metabolizar a glicose torna-se insuficiente.
No entanto, o porquê desse fenômeno acontecer não está muito
bem estabelecido pela ciência -- ainda mais quando se consideram
os complicados mecanismos moleculares envolvidos.
Em estudo publicado nesta terça-feira (28) na "Nature Communications", pesquisadores mostram como o fígado media esse processo -- o que abre caminho para novas terapias contra a diabetes
tipo 2 (a forma adquirida da doença).
A pesquisa foi realizada pela Universidade de Genebra, na Suíça,
e teve como coordenador o professor Roberto Coppari, da Faculdade
de Medicina da instituição.
Coppari e equipe demonstraram em cobaias que a obesidade faz
aumentar os níveis da proteína PTPR-γ. Essa substância inibe a
ação de receptores de insulina localizados na superfície do fígado.
Com isso, a presença do hormônio não é percebida.
A obesidade e a inflamação
A obesidade é um fator de risco para várias doenças pela ação
inflamatória generalizada que a condição deflagra no organismo.
Uma inflamação é a resposta do sistema imune a um agente

invasor.
Com o ganho de peso em excesso, todo o organismo ativa o
sistema imunológico, gerando uma constante inflamação e um
desequilíbrio metabólico generalizado. Situação leva, por exemplo,
à diabetes tipo 2.
Fonte: Lumeng, Carey; Saltiel, Alan. 'Inflammatory links between
obesity and metabolic disease'. Journal of Clinical Investigation
Como foi o estudo
Para chegar aos resultados, cientistas primeiro fizeram vários
testes em indivíduos portadores da condição e observaram que eles
apresentaram níveis aumentados da proteína (acredita-se que a
inflamação causada pela obesidade eleve os níveis do composto).
Depois, fizeram diversos experimentos em ratos que modificava
a expressão da substância; na presença da proteína, a resistência
à insulina ocorria; já na ausência, as cobaias não desenvolviam a
condição.
Em uma segunda fase do experimento, cientistas modificaram a
presença da proteína somente no fígado e observaram os mesmos
resultados descritos acima. Isso demonstrou, assim, o papel fundamental do órgão no processo.
O achado abre caminho para novas terapias que visem ao bloqueio da proteína no organismo; combatendo, dessa maneira, o
desenvolvimento da diabetes tipo 2.
Os cientistas salientam, ainda, que a proteína está presente na
membrana celular -- o que faz com que o acesso de drogas a essa
substância seja mais fácil. Pesquisadores agora vão testar drogas
capazes de bloquear o composto.
Silvia E. Soares
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Viçosa debate Pessoa com Deficiência
O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é comemorado
no dia 03 de dezembro e tem como objetivo ampliar a inclusão do
deficiente na sociedade. Para tanto, o Lions Clube de Viçosa, realiza, entre os dias 29 de novembro e 02 de dezembro, a 3ª Semana
Viçosense da Pessoa com Deficiência. Serão realizadas palestras,
todas no auditório do Centro Municipal de Educação Dr. Januário
de Andrade Fontes, tratando das diversas formas de deficiência e a
inclusão da criança e com deficiência na escola. No encerramento do
dia 02 de dezembro, será feita uma Caminhada pela Acessibilidade,
cruzando o Calçadão, da Praça do Rosário até a Câmara Municipal.
(Folha da Mata - Viçosa)

Novos vereadores mirins
tomam posse em Ipatinga

IPATINGA - O primeiro grupo de vereadores mirins eleitos em
outubro tomou posse no dia (22), às 19h, em solenidade na Câmara
Municipal de Ipatinga. Familiares e amigos foram convidados para
o evento.
Os 19 vereadores mirins farão parte do primeiro mandato da
nova legislatura, que vai até 4 de abril de 2018. Eles foram eleitos
no pleito realizado em outubro, com o envolvimento de quase 40
escolas públicas e privadas. Cerca de 10 mil alunos participaram,
numa das maiores Eleições Mirins do país.
Após a posse, os alunos aproveitaram para eleger a nova Mesa
Diretora, numa disputa entre duas chapas, nos mesmos moldes de
uma eleição adulta.
Para entender como funciona o processo legislativo, os novos
vereadores mirins tiveram que passar por um treinamento. Eles
receberam aula sobre temas ligados à legislatura parlamentar, como
o papel do Poder Legislativo e as atribuições do vereador. O treinamento foi dado por técnicos do Centro de Atenção ao Cidadão,
órgão do legislativo responsável pela condução dos trabalhos da
Câmara Mirim.
O primeiro grupo de vereadores mirins eleitos em outubro tomou
posse em solenidade na Câmara Municipal de Ipatinga. Os 19 vereadores mirins farão parte do primeiro mandato da nova legislatura,
que vai até 4 de abril de 2018. Eles foram eleitos no pleito realizado
em outubro, com o envolvimento de quase 40 escolas públicas e
privadas. Cerca de 10 mil alunos participaram, numa das maiores
Eleições Mirins do país. (Diário Popular - Ipatinga)

ano, elevando o acumulado desde janeiro para 302.189 novos postos de
trabalho. Também foi o melhor resultado do mês de outubro desde 2013,
quando o Caged registrou saldo de 94,8 mil empregos. “São números
que nos dão ainda mais certeza de que as medidas adotadas pelo governo
colocaram o Brasil de volta nos trilhos do crescimento econômico”,
afirmou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.

Saldo de empregos
de outubro é o maior do ano,
com 76,5 mil novas vagas
Comércio e Indústria da Transformação impulsionaram o oitavo
resultado positivo do Caged no ano. Saldo acumulado em 2017 já é de
302 mil novos postos de trabalho. O saldo de empregos formais no Brasil
atingiu o melhor resultado deste ano, com a abertura de 76.599 novas
vagas no mês de outubro. Segundo o Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), divulgado nesta segunda-feira (20) pelo
Ministério do Trabalho (MTb), foram registradas 1.187.819 admissões
e 1.111.220 demissões no mês passado.
Este foi o oitavo saldo positivo de 2017 e o sétimo consecutivo no

Bueiros entupidos da
Rua Manoel Barbosa

Galácticos (Real Madrid)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Zidane e Beckham, dois dos chamados galácticos.
Galácticos (ou estrelas) é um termo em espanhol usado nos
últimos anos para denominar os jogadores mundialmente famosos
adquiridos pelo Real Madrid CF.[1] O termo começou a ser utilizado durante o primeiro mandato do então presidente do clube
Florentino Pérez que comprava pelo menos um galáctico a cada
ano. Galácticos pode ser tanto a política de transferência adotada
por ele, quanto os jogadores que eram comprados por meio dela.
Todo esse investimento custou mais de £1 bilhão ao Real Madrid
somente em contratações em apenas 10 anos e ainda sim não trouxe
todos os resultados desejados.[2]
O termo em si carrega significados tanto negativos quanto positivos. Inicialmente, foi utilizado para enfatizar a grandeza dos
jogadores e o esforço em construir uma equipe de classe mundial.
Depois, começou a ter um significado mais pejorativo, utilizado
para ridicularizar a política que não trouxe os resultados esperados
para o time.
A primeira era galáctica começou durante o mandato de Florentino Pérez, com a contratação de Luís Figo em 2001 e terminou
com a partida de David Beckham no verão de 2007. Os principais
galácticos eram: Ronaldo, Robinho, Roberto Carlos e Cininho.

Manhumirim, quando chove, Moradores da Rua Manoel Barbosa
próximo ao campo do Biotônico fica sem condições de transitar
segundo os moradores a falta de bueiros. Quando chove, fica
complicado sair de casa, quando chove a água de lama e a sujeira
dificulta para os moradores. Fotos: Andrea Maria Duarte Moreira

Prefeito de Ibaporanga visita CT do
Boston City Manhuaçu

Presidente da República e ministro
do Trabalho lançam pacote de serviços
digitais para melhor atender e
qualificar o trabalhador
O presidente Michel Temer e o ministro do Trabalho, Ronaldo
Nogueira, lançaram em cerimônia no Palácio do Planalto, no dia
(21/11), às 11h30, um pacote com quatro ações para melhorar e
modernizar o atendimento e a qualificação dos trabalhadores: Carteira de trabalho Digital, Sine Fácil 2.0, Seguro-Desemprego Web
e Escola do Trabalhador. As iniciativas fazem parte do programa
Emprega Brasil. Local: Palácio do Planalto. Ministério do Trabalho

Ponte de Pirapetinga ao Rio Claro

Recebemos na segunda feira dia 27 de Novembro de 2017 em
nosso Centro de Treinamento, a ilustre presença do Prefeito Municipal de Ubaporanga MG, Gilmar Assis.
Gilmar veio nos falar um pouco do projeto social de futebol que
desenvolve na cidade onde cerca de 160 garotos são assistidos 3
vezes por semana com treinamentos da modalidade. O prefeito
também veio colocar as portas do município abertas para o Boston
City FC - Brasil.
Na foto: Danilo Riani (Diretor de Futebol), Gilmar (Prefeito
de Ubaporanga MG), Renam Valentim (Gerente Adiministrativo)

Óleo para fritura – Qual a hora certa
de substituí-lo?

PSDB aborta candidatura
de Dinis Pinheiro
Depois de percorrer mais de 80 cidades do interior neste ano
para lançar sua pré-candidatura ao Governo de Minas nas eleições de 2018, o ex-presidente da Assembleia Dinis Pinheiro (PP)
terá de rever seus planos. Interlocutores do próprio PP, além de
DEM, PTB e da ala do PMDB, que defende uma ruptura com o
governador Fernando Pimentel (PT) já avisaram a Pinheiro que
dificilmente ele terá o apoio desses partidos para concorrer ao
Governo. Nos bastidores, o recado chegou a Pinheiro a pedido
do senador Aécio Neves (PSDB). Pinheiro concorreu a vice-governador em 2014, numa chapa com o PSDB, e agora pleiteia
o direito de assumir o protagonismo de uma chapa apoiada pelos
tucanos. Porém, segundo seus aliados mais próximos, o ex-deputado já deu a candidatura ao Governo como assunto encerrado.

seria atingido, fixando as idades de 65 anos para homens e 62 para
mulheres.

Manhumirim :ponte de acesso ao Pirapetinga ao Rio Claro fica
alagada e causa transtorno aos condutores
em decorrência do grande volume de chuvas que caiu em
Manhumirim durante a manhã de sexta-feira, 01, a ponte que
dá acesso ao Rio Claro, Córrego Pirapetinga ficou totalmente
coberta pela água, um arriscado desafio aos condutores que se
arriscavam a fazer a travessia, seja para ter acesso a entrada ou a
saída nos dois sentidos, sem nenhuma identificação de guardas
mãos, motoristas arriscam a passagem.
Luiz Américo Teles

Regra de transição beneficia trabalhadores próximos da aposentadoria
Durante as discussões sobre a reforma da Previdência ouviu-se
falar muito da regra de transição. Mas você sabe do que exatamente esse ponto trata? Bom, a regra de transição é um item que
interessa principalmente às pessoas que já fazem a contribuição
previdenciária.
O objetivo é diminuir o impacto da reforma para os trabalhadores
que estariam perto de se aposentar. Portanto, caso a proposta seja
aprovada, inicialmente, a idade mínima seria de 55 anos para os
homens e 53 anos para as mulheres. Essa idade começa a subir a
partir de 2020, na proporção de um ano de idade a cada dois anos
que se passam. Dessa forma, em 2038, o piso para a aposentadoria

Será que em Manhuaçu há
monitoramento dos estabelecimentos?
Os óleos e gorduras para
fritura utilizados em Restaurantes, bares e pastelarias por
muitas vezes geram muitas
dúvidas referente ao momento certo de substituí-los. As
pessoas ficam tranquilas, onde há fiscalização. Para você ter uma
ideia, nenhuma pastelaria de Manhuaçu conseguiria estabelecer em
algumas cidades, na grande São Paulo e grande BH, eles exigem que
o local para manipular a massa, seja fechado com paredes de vidros
para não entrar poeira, outros rigores são feitos nas fritadeiras, para
ver se o óleo está em condições de uso.
Semana passada fui comer um pastel em uma pastelaria em Manhuaçu, não consegui, o sabor estava ruim e o pastel estava escuro,
dando a entender que o óleo estava muito queimado.
O que acontece com o alimento se a qualidade do óleo/gordura
de fritura estiver ruim?
O produto frito apresentará cheiro ransoso, cor escura, aparência
menos atrativa, ficará mais encharcado de gordura, sabor ruim,
menos crocante, pode ficar queimado por fora e cru por dentro além
de ocorrer uma diminuição na qualidade nutricional do alimento, .
O que acontece na gordura durante o processo de fritura?
Ocorre uma mudança na viscosidade, sabor, cor e produção de
fumaça devido às reações que químicas que ocorrem com os óleos
e gorduras durante a operação de fritura. Há ainda a redução do
poder de fritura proporcionando maior uso de energia para manter
a temperatura dos óleos e gorduras.
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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.

TEMER SABIA QUE RELATOR
VOTARIA CONTRA DENÚNCIA
O presidente Michel Temer disse a
esta coluna que estava informado
de que lhe seria favorável o parecer de Flávio Pansieri, no Conselho Federal da OAB, sobre as acusações da Procuradoria Geral. Por
isso, afirmou, o resultado final foi
para ele uma “surpresa enorme”.
Em áudio enviado a conselheiros da OAB e obtido pela
coluna, Pansieri isentava Temer e acusava “manipulação”
na gravação de Joesley, mas no dia seguinte, designado
relator pelo presidente da OAB, mudou de opinião.
FONTE FIDEDIGNA
Temer afirmou que soube da posição de Pansieri contrária
à denúncia por meio de um conselheiro da OAB, cuja identidade prefere preservar.
‘PROVA É ILÍCITA’
No áudio (disponível no site diariodopoder.com.br), Pansieri afirma categoricamente que a gravação de Joesley
Batista é “prova ilícita”.
POR QUE MUDOU?
O advogado diz que mudou de ideia após Temer dar “entrevista confirmando os fatos”. Na verdade, foi um pronunciamento em que Temer negou tudo, inclusive a intenção
de renunciar.
MUDOU POR QUÊ?
Pansieri destaca também que o relatório final, elaborado
por uma comissão, foi aprovado em decisão unânime. Incluindo seu voto, claro.

definida. Mas acha que o treinador Tite terá de dar um jeito
de encaixar três craques do Grêmio no time que vai à Copa
da Rússia: Geromel, Luan e principalmente Arthur, o maior
destaque do campeão das Américas.
COMPARE
Segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI),
o Qatar é proporcionalmente o país mais rico do mundo:
cada cidadão tem renda média de US$124,9 mil. No Brasil,
a média é US$ 10 mil.
SÓ VOANDO
Projeto do deputado Sandro Alex (PSD-PR) obriga acostamento em todas as rodovias federais. Poderia obrigar também estradas decentes: estudo da CNT mostra que 80%
das nossas estradas nem asfalto têm.
LADEIRA ACIMA
A Confederação Nacional da Indústria divulga nesta segunda-feira os resultados dos indicadores de outubro. Com o
crescimento de 0,1% no PIB no último trimestre, a expectativa é de aquecimento no setor.
PIRATARIA MÉDICA
Alvo de operação policial, a falsificação de equipamentos
médicos e odontológicos é tema do seminário “Combate à
Pirataria e Proteção à Saúde” realizado esta semana pela
Abimo no Ministério da Justiça.
PARA RECUPERAR O PREJUÍZO
A Agência Nacional do Petróleo iniciou processo de “oferta
permanente de áreas” em campos e blocos de exploração
de petróleo que foram devolvidos ao poder público após o
debacle da Petrobras e “amigões” da estatal como a OGX
de Eike Batista, que devolveu oito blocos.

SE FOR CANDIDATO, LULA
BATERÁ RECORDE DE TENTATIVAS

PENSANDO BEM...

No caso de confirmação da ainda improvável candidatura
em 2018, em razão das condenações e mais meia dúzia de
processos em curso, o ex-presidente Lula será candidato
a presidente pela sexta vez. É um um recorde no Brasil.
Desde a redemocratização, Lula só não foi candidato em
2010 e 2014. Nos EUA, por exemplo, apenas Harold Stassen, tentou mais vezes que Lula: foi nove vezes candidato.

ÁUDIO TORNA SUSPEITA
DECISÃO DA OAB CONTRA TEMER

CANDIDATURA DISTANTE
Já condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e à espera de novas condenações, dificilmente o ex-presidente disputará em 2018.
CONTRA O MUNDO
Presidentes longevos como François Miterrand (França),
Vladimir Putin (Rússia) e Evo Morales (Bolívia) se candidataram três vezes ao cargo.
PRESSÁGIO
Carlos Arthur Nuzman disputou e venceu a eleição para
presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) pela sexta
vez. Depois foi preso.
CHUPA, SUÍÇA!
A primeira vitória do Brasil contra a Suíça é, quem diria, na
economia. Nosso PIB cresceu 1,4% no terceiro trimestre
de 2017 em comparação ao mesmo período de 2016. Nosso adversário na Copa teve 1,2%.
CHUPA, BRASIL!
Segundo o Fundo Monetário Internacional, a renda per
capita Suíça encerrou outubro de 2017 em US$80.840
(R$263,2 mil). No Brasil, cresceu mais de 15% de 2016 a
2017 para US$10,2 mil (R$ 33, 2 mil).
MAIS TRÊS PARA TITE
Para o experiente treinador Murici Ramalho a Seleção está

Atletas da Gladiators de
Manhuaçu conquistam
medalhas e cinturão

...Rodrigo Maia diz que ser realista é melhor que ser muito
otimista. Assim como ser eleito é melhor que ser deputado.

Em mensagem de áudio a conselheiros federais da
OAB, obtida pela coluna, o advogado Flávio Pansieri
afirma, convicto, que o presidente Michel Temer era
inocente das acusações da Procuradoria Geral da República e atacou as gravações de Joesley. Após ter sido
designado relator do caso, horas depois, Pansieri mudou de ideia radicalmente. Enviou o áudio de 2m28s a
um grupo de conselheiros na véspera da decisão do
colegiado. Era mantido a sete chaves pela OAB, e vazou. A íntegra do áudio está disponível em www.diariodopoder.com.br.
SAIA JUSTA NA OAB
Pansieri deixa a OAB muito mal ao estranhar a pressa de
julgar Temer em 4 dias, quando a entidade consumiu 1 ano
e meio para julgar Dilma.
‘DECISÃO LEVIANA’
“É muito leviano nós tomarmos uma decisão agora”, diz o
relator do conselho da OAB que examinou a acusação da
PGR contra Temer.
ÁUDIO CONFIRMADO
O presidente da OAB,
Cláudio Lamacchia, confirmou a autenticidade do
áudio onde o conselheiro
se posiciona a favor do presidente Temer.
POR QUE MUDOU
Pansieri diz que mudou de ideia após entrevista (pronunciamento, na verdade) de Temer, duas horas antes da votação do seu relatório.

A

tletas da Gladiators
Fight Team de Manhuaçu conseguem
cinturão e medalhas em Campeonato de Muay Thai. Três
atletas da equipe Gladiators
Fight Team de Manhuaçu,
coordenada pelo professor
Felipe Fagundes conseguiram cinturão e medalhas no
Campeonato Brasileiro de
Muay Thai Seishinkaikan
Ring Sports, na cidade de Juiz
de Fora, no domingo, 26/11.
O lutador Adílio Santos, 24
anos, se tornou o campeão da
categoria peso-médio, após
vitória por nocaute técnico
no quinto round. Marco Túlio
Souza e Felipe Fernandes

ficaram com o vice-campeonato em suas respectivas
categorias até 18 anos, peso
meio-médio e peso-mosca.
Em todos os campeonatos
nacionais disputados a equipe sempre conseguiu formar
pelo menos um campeão,
além de sempre conquistar
posições de destaque no
pódio. “Gostaria de agradecer o empenho e a força
de vontade de cada um dos
alunos. Agradeço também a
todos que nos incentivaram
e vamos continuar o trabalho
em busca de levar o nome da
nossa cidade para todo país”,
comentou o professor Felipe
Fagundes.
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Conselho do Meio Ambiente define
entidades participantes em Manhuaçu

M

ais um importante
passo para o funcionamento do Conselho
Municipal de Meio Ambiente de
Manhuaçu foi dado, na manhã
desta sexta-feira, 24, com a realização de assembleia geral para
a composição da entidade. Já
neste primeiro ano de trabalhos
da Administração ‘Ouvir para
Governar’, a Prefeita Cici Magalhães realizou o ato de posse
de vários conselhos municipais,
tornando-as ativas, de modo a
possibilitar efetiva participação
da sociedade civil na elaboração
de políticas públicas para o bem-estar da população.
A convocação para a assembleia geral do CMA (Conselho
Municipal de Meio Ambiente)
foi realizada pela Prefeitura,

por meio da Secretaria M. de
Agricultura, e ocorreu em plena
conformidade com o Edital e a
Lei Municipal nº 3.714, de 26
de Junho de 2017.
As entidades que integrarão
o CMA são a Associação e
Ação Social do B. São Vicente,
Sindicato dos Trabalhadores
do Serviço Público Municipal, ONG Pró Rio Manhuaçu, ACIAM, Associação dos
Moradores do Bairro Centro,
Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu, Associação
Habitacional de Manhuaçu
e Região, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais e Fundação Espírita
Rodolfo Henriques. Na próxima reunião, estas instituições
indicarão as pessoas que lhes

representarão no CMA.
Presentes à assembleia, realizada no Centro Cultural (ao lado
da Igreja Matriz São Lourenço),
a Chefe de Gabinete, Sandra
Cerqueira; Secretários Municipais Flânio Alves (Agricultura),
Giuzaina Gregório (Trabalho e
Desenvolvimento Social) e Dr.
Bruno Spínola (Planejamento);
Procurador do Município, Dr.
Sander Resende; Coordenadora
de Defesa Civil, Vininha Nacif;
Rep. do IEF (Instituto Estadual
de Florestas), Ailton de Souza
Neto; Diretora de Vigilância em
Saúde, Maria Cristina Caldeira,
entre outros representantes de
segmentos sociais.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

Magalhães participou da entrega
de leite ao Asilo São Vicente de
Paulo, juntamente com a Secretária de Cultura e Turismo, Gena
Clara, e rep. do SAMAL, Diretor

Eron Elias e Romilson Barrozo,
além de membros da diretoria da
instituição filantrópica.
A Feira da Paz foi resgatada
este ano pela Administração

Asilo recebe leite arrecadado na Feira da Paz

C

omeçou a distribuição de
alimentos arrecadados
na 38ª Feira da Paz de
Manhuaçu. Na manhã desta
quarta-feira, 29, a Prefeita Cici

Ouvir para Governar, após dois
anos sem ocorrer, sendo marcada pelo sucesso de público e
o bom exemplo da população
que participou ativamente com

o gesto solidário da doação de
alimentos na troca por ingressos
para os shows.
A distribuição dos alimentos
prosseguirá nos próximos dias,

com a distribuição a outras entidades assistenciais do município.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

Conselho do M. de Trânsito discute composição
de conselheiros e conferência em Manhuaçu
N

a tarde desta sexta-feira,
17, a Prefeita Cici Magalhães participou da
reunião do recém-instalado
Conselho Municipal de Trânsito de Manhuaçu, ocorrida no
auditório da Secretaria M. de
Cultura, no centro da cidade.
Importantes questões foram discutidas, como a composição dos
conselheiros, por sua representatividade, a agenda de reuniões e
os preparativos para a realização
da 1ª Conferência Municipal de
Trânsito, entre outros assuntos.
O Conselho Municipal de
Trânsito foi instituído pela Lei
nº 3.766, de 10 de novembro
de 2017. Durante a reunião
foram mencionados os esforços
para a implantação do PMMU
(Plano Municipal de Mobilidade
Urbana) e a importância deste
conselho como instrumento de
formulação de políticas públicas
para o setor.
Na reunião, houve a leitura da
Lei com a discussão dos itens
relacionados à composição do
conselho e a organização das

reuniões ordinárias mensais,
além das sessões extraordinárias.
Esta formação do conselho valerá para os próximos dois anos.
Um dos principais desafios
observados em Manhuaçu, conforme ocorre em grande parte
das cidades brasileiras, é o
aumento da frota de veículos.
O Delegado Regional da Polícia
Civil, Dr. Carlos Souza, pontuou
que em dez anos, entre 2006 e
2016, o número de veículos emplacados no município aumentou 128%. São mais de 52 mil
veículos. Nas cidades vizinhas
também há maior quantidade de
veículos em circulação, e, considerando a que Manhuaçu se
consolida como polo regional,
há de se considerar também a
movimentação cotidiana destes
carros, motos e caminhões que
possuem placas das cidades da
região.
Também presentes à reunião,
os Secretários Municipais Dr.
Bruno Spínola (Planejamento),
João Amâncio (Obras) e Gena
Clara (Cultura e Turismo);

Presidente da Câmara, Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria);
Vereadores Adalto de Abreu e
Rodrigo Júlio dos Santos; Delegado Regional da 6ª DRPC, Dr.
Carlos Roberto Souza (representante do DETRAN); Comandante da 72ª Cia. PM, Capitão Jésus
Cássio; Comandante do Corpo
de Bombeiros, Tenente Flávio
Mota; representantes dos cadeirantes, Dr. Aguinaldo Alves dos
Santos e Priscila Donan Lopes;
Presidente do COAMMA, Marinês Bragança; Presidente da
SCAMG (Associação de Cafés
Especiais), Alexandre Leitão;
Presidente do Comsep, Flávio
Lacerda; Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Lino
da Costa e Silva, e do Coordenador do Setor de Convênios
da Prefeitura, Tarcísio Sathler,
entre outros representantes de
segmentos sociais. O conselho
ser reunirá novamente no próximo dia 27.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)
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Coocafé se destaca em premiação para as
cooperativas mais bem geridas do Brasil
A
palavra gestão tem muitos significados. Eles
vão desde conduzir e
cuidar até administrar e gerir
um negócio. No cooperativismo, além desses conceitos,
o vocábulo significa, ainda,
algo muito especial: a busca
incessante pela excelência!
Uma meta que faz parte do
processo de melhoria contínua
e que caracteriza o dia-a-dia de
uma cooperativa. Gerir, para o
movimento cooperativista, é o
mesmo que pavimentar uma
estrada rumo ao futuro.
É por isso o Sistema OCB
realizou, no dia (21/11), a
cerimônia do Prêmio Sescoop Excelência de Gestão,
reconhecendo o empenho das
cooperativas brasileiras em
implementar, constantemente,
as melhores práticas de gestão,
ampliando, assim, sua competividade e, como resultado
dessa busca, maximizando seus
resultados socioeconômicos.
Para o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de
Freitas, o processo de melhoria da gestão das cooperativas
tem acompanhado o ritmo
das mudanças que ocorrem
no mundo, evidenciando um
olhar atento e constante para a
profissionalização do negócio.
“O mundo e as pessoas
mudam o tempo todo e as cooperativas estão acompanhando
essa dinâmica. Elas veem para
onde o vento sopra e qual a
melhor forma de aproveitá-lo.
Isso, tanto no que diz respeito
a movimentações do cenário
externo, considerando o mercado propriamente dito e seus
consumidores, quanto no olhar
para dentro, investindo na
melhoria da gestão, para uma
administração cada vez mais
eficiente”, explica o anfitrião.
Segundo o líder cooperativista, a ideia é potencializar
a competitividade das cooperativas, objetivando sempre

os melhores resultados, não
só para o cooperado, que é
dono do negócio, mas para as
comunidades onde elas estão
presentes.
IDEOLOGIA

Ele explicou, também, que o
negócio cooperativo tem uma
outra particularidade: a gestão
é baseada nas necessidades de
um público exigente, que se
vincula à uma marca, serviço
ou produto não apenas pelo
uso em si, mas pela ideologia
transformadora que há por
traz.
“Essa é uma vantagem competitiva das cooperativas. Elas
são o único modelo econômico que faz negócio de um jeito
humanizado, fundamentado
em valores e princípios que
norteiam todas suas ações”,
enfatiza Márcio Freitas.
PREMIADAS
A cerimônia de premiação
contou com a presença de
mais de 250 pessoas, entre
representantes das 41 cooperativas vencedoras, das unidades
estaduais do Sistema OCB, e
convidados como parceiros e
profissionais da imprensa. O
Prêmio Sescoop Excelência
de Gestão utiliza os mesmos
instrumentos de avaliação do
Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas
(PDGC) e sua avaliação foi
feita de acordo com o nível de
maturidade escolhido.
As cooperativas que alcançaram a pontuação definida
pela Banca Julgadora são reconhecidas nas faixas em que
se enquadrarem, dentro dos
níveis de maturidade escolhidos no momento da inscrição
no PDGC, que são: Primeiros
Passos para a Excelência,
Compromisso com a Excelência ou Rumo à Excelência.

Dentre as mais de 6 mil
cooperativas brasileiras, a
Coocafé foi uma das 12 premiadas no nível de maturidade
Compromisso com a Excelência. Acima desse nível está o
Rumo à Excelência, no qual
apenas duas cooperativas
foram premiadas. A Coocafé
esteve representada na premiação pelo diretor Presidente
Fernando Romeiro Cerqueira, pelos superintendentes
Administrativo Financeiro e
Técnico Comercial, respectivamente Luciano Nunes e
Waldir Fracese Filho, e pelo
gerente de Marketing Luiz
Gustavo L. Souza. Fernando
Cerqueira ressaltou a importância do prêmio e fez questão
de ressaltar o papel de cada
agente para essa conquista:
"Esse prêmio é resultado do
esforço de nossos colaboradores e conselheiros, do
comprometimento de nossos
cooperados e do engajamento
de nossas comunidades. Portanto deve ser compartilhado e
comemorado por todos!"

Abaixo a lista completa
todas as premiadas:
Categoria: Primeiros Passos –
FAIXA BRONZE:
Coopanest (CE)
Coopmetro (MG)
Prouni (RJ)
Sicoob Cofal (MG)
Sicoob Coopemata (MG)
Sicoob Divicred (MG)
Unimed Curitiba (PR)
Unimed Goiânia (GO)
Unimed Juiz de Fora (MG)
Unimed Nordeste RS (RS)
Unimed Poços de Caldas (MG)
Categoria: Primeiros Passos
– FAIXA PRATA:
C.Vale (PR)
Cocamar (PR)
Coopama (MG)
Coopatos (MG)
Cooxupe (MG)
Sicoob Cosmipa (MG)
Sicoob Credicom (MG)
Sicoob União Centro-Oeste (MG)
Unimed Cascavel (PR)
Unimed Erechim (RS)
Unimed Uberaba (MG)
Unimed Vale do Aço (MG)
Categoria: Primeiros Passos
– FAIXA OURO:

Categoria: Compromisso com
a Excelência – FAIXA PRATA:
Castrolanda (PR)
Sicoob São Miguel SC (SC)
Sicredi Noroeste MT e Acre (MT)
Sicredi Norte RS/SC (RS)
Unimed Circuito das Águas (MG)
Viacredi (SC)
Categoria: Compromisso com
a Excelência – FAIXA OURO:
Sicredi Celeiro do MT (MT)
Sicredi Pioneira RS (RS)
Sicredi Serrana RS (RS)
Categoria: Rumo à
Excelência – FAIXA PRATA:
Unimed Vitória (ES)
Categoria: Rumo à
Excelência – FAIXA OURO:
Unimed BH (MG)
DESTAQUE: GOVERNANÇA
C.Vale (PR)
DESTAQUE: MELHORIA CONTÍNUA
– PRIMEIROS PASSOS
Sicredi Sudoeste MT/PA (MT)
DESTAQUE: MELHORIA
CONTÍNUA – COMPROMISSO
COM A EXCELÊNCIA

Sicoob Credialto (MG)
Sicoob Metropolitano (PR)
Sicredi Sudoeste MT/PA (MT)
Unimed Volta Redonda (RJ)

Viacredi (SC)

Categoria: Compromisso com a Excelência – FAIXA BRONZE:

DESTAQUE: MELHORIA CONTÍNUA
– RUMO À EXCELÊNCIA

Coocafe (MG)
Coopmil (SP)
Sicoob Unimais Bandeirante (SP)

Unimed BH (MG)
Com informações do Sistema OCB.
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Manhuaçu elege delegados para
Conferência Estadual de Educação

quipe de Manhuaçu
participou da Conferência de Educação - etapa
Territorial – realizada em Caratinga, neste sábado, 25/11.
O grupo foi eleito para a etapa
estadual que acontecerá em
Belo Horizonte.
Foram escolhidos delegados para o encontro estadual:
André Luiz Franciny, Kenia
Franciny, Silvana Moreira,
Shirley Santiago (suplente),
Adriana Dias, Eliane Faustino,
Neuza Marques, Cláudia e
Marcos Cabral.
O objetivo do grupo é defender políticas públicas voltadas para atender os alunos
com necessidades específicas,
como também a criação de
Centros de Desenvolvimento
dos Talentos.
A Conferência de Educação
de Minas Gerais, que tem
como tema ‘A Construção do
Sistema Integrado de Educação Pública de Minas Gerais
(SIEP/MG) e a implementação
dos Planos de Educação’, foi
realizada em doze cidades do
estado simultaneamente como
parte da etapa territorial.

Cerca de 500 pessoas, entre
representantes de profissionais
da educação básica, profissional e superior, movimentos sociais, gestores dos municipais
e da sociedade civil em geral
participaram das discussões
em Caratinga.
Etapa preparatória da Conferência Nacional de Educação (CONAE 2018) e da
Conferência Nacional Popular
de Educação (CONAPE), a
Conferência de Educação de
Minas Gerais vai acontecer
entre os dias 22 e 25 de março
do ano que vem.
De acordo com o Fórum
Estadual Permanente de Edu-

cação do Estado de Minas
Gerais, a Conferência de Educação de Minas Gerais vai
apresentar um conjunto de propostas relativas à implementação do Sistema Integrado de
Educação Pública de Minas
Gerais (SIEP/MG), ao monitoramento e à avaliação do Plano
Nacional de Educação (PNE).
A Conferência vai propor
ainda melhorias às políticas
nacional, estadual e municipais
de Educação e a pactuação
de responsabilidades entre os
entes federativos com vistas à
garantia do direito à educação
de qualidade social, pública,
gratuita e laica.

Prefeita Cici assegura mais
R$ 811 mil para o município

M

anhuaçu vai receber
R$ 811.814,15 como
auxílio financeiro ao
município (AFM) neste fim de
ano. Esse foi um dos resultados
da mobilização em Brasília (DF)
da qual a Prefeita Cici Magalhães
esteve presente na última semana.
O valor total de dois bilhões de
reais será distribuído entre os
mais de cinco mil municípios
brasileiros. A campanha foi intitulada ‘Não deixem os municípios
afundarem’. A Prefeita é Secretária da AMM (Associação Mineira
de Municípios).
O movimento municipalista
marcou presença maciça em
Brasília e mostrou a força que
a mobilização com a união dos
prefeitos tem gerado resultados.
Mais de 350 prefeitos mineiros
estiveram juntos com milhares
de prefeitos de todo o país na
capital federal nos dias 21 e
22 de novembro, em uma ação
orquestrada pela Confederação
Nacional dos Municípios (CNM).
A pressão foi grande em cima
dos parlamentares, o que resultou na aprovação de importantes pautas que vão garantir um
maior aporte de recursos para os
municípios, além de um auxílio
financeiro para o fechamento das
contas das prefeituras no final
desse ano. Foram três importantes
vitórias: a aprovação da Medida
Provisória (MP) 789/2017, que
trata da Compensação Financeira
pela Exploração Mineral (Cfem);
a derrubada do veto ao Encontro
de Contas, que permitirá que os
municípios saibam o valor total

Deputado João Magalhães viabiliza
recursos de R$ 130 mil para APAE Manhuaçu

R

ecursos da Secretaria de Estado de Governo da ordem de R$
130.000,00 foram assegurados
para a APAE Manhuaçu (Associação de Pais e Amigos
do Excepcional) a partir de
emenda do Deputado João
Magalhães. A Indicação parlamentar havia sido feita em
julho deste ano, e, a publicação
da Portaria referente ao repasse
ocorreu nesta quinta-feira, 30,
no DOE (Diário Oficial do
Estado).
O repasse prevê a aquisição
de equipamentos esportivos,
banco supino reto, 06 bicicletas ergométricas, 01 cadeira
flexor sentado, 01 cadeira
adutora e abdutora, 01 cadeira
extensora, cross over, 04 elip-

tica movement, 07 esteiras, 01
estação de musculação, 01 leg
press, 01 remada articulada e
01 supino reclinável.
Em visita ao Gabinete do
Deputado João Magalhães,

o Presidente da APAE Manhuaçu, Xérxes Albéfaro
Farini, assinou o convênio que
beneficia a instituição.
(Assessoria de
Comunicação)

Manhuaçu e região agora tem representante
Junto ao Conselho de Contabilidade de MG

A
de suas dívidas previdenciárias;
e o Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) de R$ 2 bilhões
até dezembro, por meio do Fundo
de Participação dos Municípios
(FPM).
‘Está sendo de grande alegria
pra nós a significativa participação
dos prefeitos mineiros em Brasília, mostrando que a AMM (Associação Mineira de Municípios)
está crescendo a cada dia, se fortalecendo mais e mostrando que
é pela força da união que estamos
vencendo e ainda vamos vencer
muitas outras lutas’, comemora o
presidente da AMM e prefeito de
Moema, Julvan Lacerda.
Na quarta-feira, 22 de novembro, os mais de dois mil prefeitos
presentes na mobilização em

Brasília estiveram reunidos no
gramado em frente ao Congresso
Nacional, quando fincaram barcos que representam a luta dos
municípios para superar a crise
financeira.
A Prefeita Cici Magalhães
enfatizou que a luta dos prefeitos
em Brasília é pra corrigir desigualdades. ‘Hoje os municípios
assumem programas federais e
os repasses são insuficientes para
banca-los, obrigando as prefeituras a complementar ou até a arcar
com a maior parte da despesa.
A mobilização foi importante e
trouxe resultados para todos os
municípios’, avaliou.
(Secretaria de Comunicação
Social – Prefeitura de Manhuaçu)

s eleições para a escolha de dois terços
dos conselheiros dos
Conselhos Regionais de Contabilidade de Minas Gerais
foram realizadas nos dias 21
e 22 de novembro.
A eleição para a escolha dos
novos conselheiros foi exclusivamente via internet, em
sistema específico, e o acesso
do profissional à votação foi
por meio de uma senha ou por
Certificado Digital tipo e-CPF.
Durante o processo eleitoral
houve uma ação que questionava a votação eletrônica e
até houve a suspensão dessa
votação on line, mas após
defesa do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) a eleição
eletrônica foi mantida.
Neste pleito concorreram
duas Chapas, sendo a “1”
composta pela situação e a
Chapa “2” que trouxe 70 % de
novos membros, com 47% de

representatividade da mulher
contabilista.
Concluída no dia de ontem,
por volta das 21:30 horas a
Chapa 2 consagrou-se vencedora com 15.840 votos contra
14.131 votos da chapa 1.
De acordo com a legislação
vigente, o voto era obrigatório
para todos os contadores e
técnicos em contabilidade,
com registro definitivo e com
idade de até 70 anos na data
do sufrágio. Quem não votou
e não justificou a ausência no
pleito eleitoral estará sujeito à
aplicação de multa.
Em nossa região o representante é o Contador Ms. Daniel
Gerhard Batista é professor,
consultor e auditor, natural de
Manhuaçu.
Daniel Gerhard, como é
conhecido, formou-se em
Belo Horizonte, pela UFMG,
onde enveredou no cenário
representativo de classe dos

contadores. Em nossa região
vem desenvolvendo inúmeros
trabalhos voluntários e muitos
cursos junto a ASCON - Associação dos Contabilistas
do Leste de Minas do qual
é presidente por mais de um
mandato.
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Homem é morto com 9 tiros em lanchonete
A
Polícia Militar registrou mais um homicídio na região.
O crime aconteceu neste
domingo(26/11) em uma
lanchonete na localidade de
São Pedro do Glória, distrito
da cidade de Fervedouro.
Joanete Alves Pereira, 28
anos, foi morto com nove
tiros por dois homens que
chegaram ao local em uma
motocicleta vermelha, traja-

vam roupas escuras e toucas.
Quatro tiros atingiram a
vítima na região do abdômen, um na perna esquerda
e outra na mão direita.
Populares acionaram uma
ambulância do Samu, mas a
vítima não resistiu os ferimentos vindo a óbito.
O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.
Jornal O Campeão / Fotos Paulo Roberto

Carro sai da pista da BR-116, cai em rio e três pessoas morrem

U

ma criança de seis anos
- Robert dos Santos
Moraes, a avó dela, Jucilene Moura dos Santos de 50
anos; e avô, José Lavaete dos
Santos de 57; foram encontrados mortos dentro de um carro
que caiu no Rio Glória, neste
sábado (2), em Miradouro, na
região de Muriaé. O veículo,
com placa de Simão Dias
(SE), saiu da pista no Km 679
da BR-116, despencou por um
barranco e caiu no rio.
As buscas foram iniciadas
no período da manhã, quando
um sitiante identificou vários pedaços de um veículo
e suspeitou que um carro
tinha caído dentro do rio. Ele
acionou os bombeiros, que

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

mergulharam no local indicado, mas não encontraram nada.
A suspeita inicial era de que
o veículo tivesse sido levado
pela correnteza.
A equipe dos bombeiros
convocou reforço e voltou
a mergulhar com roupas e
equipamentos especiais. No
período da tarde, o veículo foi
encontrado e, com o auxílio
de um guincho, foi retirado da
água. As três vítimas estavam
dentro do carro.
Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico
Legal (IML) de Muriaé.
Informações do G1 Zona
da Mata e Portal Miradouro - Fotos Paulo Roberto da
Rádio

Advogados
conseguem provar
inocência de moradora
em Simonésia

F

oragida da Justiça
de Visconde do Rio
Branco é presa em
Simonésia. No entanto,
advogados argumentam que
a mulher detida na quinta
30/11, na região de São
Vicente, zona rural, não
tinha qualquer relação com
o crime. Ela foi libertada no
ínicio da noite.
De acordo com o boletim
de ocorrência, Maria Imaculada de Oliveira cometeu o
crime de furto no dia 08 de
outubro de 2006 na cidade
de Visconde do Rio Branco,
tendo furtado seis mil reais
com dois comparsas – que
foram presos e processados.
Maria Imaculada estava
foragida desde essa data.
Nesta quinta-feira, ao procurar o setor de identificação
da delegacia de Simonésia,
a moradora da zona rural
acabou sendo detida e encaminhada ao presídio de
Manhuaçu.
Os advogados de Maria
Imaculada de Simonésia,

presa nesta quinta, afirmam
que ela é inocente. A verdadeira envolvida residiria em
São José do Mantimento.
Os advogados Geraldo
Terra e Iara Carvalho Terra
empenham todos os esforços
para que seja corrigido esse
erro, a Justiça seja feita e Maria Imaculada seja colocada
em liberdade.
A mulher que supostamente cometeu o crime tem 35
anos e a que foi presa tem
53 anos. “Prenderam uma
inocente aqui em Simonésia.
Elas têm nomes iguais, mas
essa daqui é uma pessoa
simples, humilde. Felizmente, no início da noite saiu
a confirmação da liberação
dela”, afirma o advogado
Geraldo Terra.
O pedido de revogação
de prisão foi protocolizado
na comarca de Visconde do
Rio Branco. Mesmo assim,
a mulher ficou mais de 24
horas detida
Divino Augusto - Portal
Simonésia - Giro 21
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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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A inteligência faz a diferença.
Uma Senhora muito distinta estava em um avião
vindo da Suíça.
Vendo que estava sentada ao lado de um padre simpático, perguntou:
- Desculpe-me, padre, posso pedir-lhe um favor?
- Claro, minha filha, o que posso fazer por você?
- É que eu comprei um novo secador de cabelo
sofisticado, muito caro. Eu realmente ultrapassei os
limites da declaração e estou preocupada com a Alfândega.
- Será que o Senhor poderia levá-lo debaixo de sua
batina?
- Claro que posso, minha filha, mas você deve saber
que eu não posso mentir!
- O Senhor tem um rosto tão honesto, Padre, que estou certa de que eles não lhe farão nenhuma pergunta.
E lhe deu o secador.
O chegou a seu destino.
Quando o padre se apresentou à Alfândega, lhe perguntaram:
- Padre, o senhor tem algo a declarar?
O padre prontamente respondeu:
- Do alto da minha cabeça até a faixa na minha cintura, não tenho nada a declarar, meu filho.
Achando a resposta estranha, o fiscal da Alfândega
perguntou:
- E da cintura para baixo, o que o Senhor tem?
- Eu tenho um equipamento maravilhoso, destinado
ao uso em especial para as mulheres, mas que nunca
foi usado.
Caindo na risada, o fiscal exclamou:
- Pode passar, Padre! O próximo..
A inteligência faz a diferença.

Conferência inédita estabelece Conselho
de Segurança Alimentar em Manhuaçu

A

sete erros

Vida de casado
Marido e mulher estão discutindo e ela manda o
cara sumir!
Ele sobe ao quarto para fazer as malas e quando está
abrindo a porta da casa para sair, ela se aproxima e diz:
– “Eu quero que você tenha uma morte horrível,
lenta e com muito sofrimento.”
Ele larga as malas no chão e responde:
– *“É pra ir embora ou pra ficar, caralho?”*

SABEDORIA
Os homens são criadores do seu próprio inferno.
--------------------------------------Demasiada modéstia é meia vaidade.
-----------------------------------------É bom ter esperança, mas é ruim depender dela.
--------------------------------------É melhor ir dormir sem jantar do que levantar com
dívidas.
------------------------------------Um inimigo já é um demais.
---------------------------------------Na tua cidade o que conta é a tua reputação; nas
outras as tuas roupas.
-------------------------------------------Elogiar-se a si mesmo é prova de ignorância.
----------------------------------------------

DICAS

PARA COMBATER O INCHAÇO
Chás, em geral, são diuréticos, assim como algumas
frutas (melão, melancia, abacaxi, morango, ameixa),
verduras (alface, agrião) e legumes (salsão, cenoura,
vagem, abobrinha). Combinados a uma hidratação
adequada (cerca de 1,5 litro de água por dia), eles previnem o inchaço e ainda colaboram para que seu intestino funcione com regularidade.
5 dicas para desinchar de vez
1. Diminua a ingestão de alimentos ricos em sódio,
como embutidos, conservas, picles e queijos amarelos;
2. Aumente a ingestão de frutas, legumes e verduras;
3. Beba, pelo menos, 1,5 litro de água por dia (8
copos);
4. Faça atividade física regularmente;
5. Se o inchaço persistir, procure um médico para
que sejam investigadas as causas da retenção hídrica.

CURIOSIDADES
FUTEBOL – Foi em 1895 que se
disputou a primeira partida oficial no
país, há 114 anos. Na oportunidade, São
Paulo Railway, primeira estrada de ferro
paulista, o time de Charles Miller, considerado por muitos como o precursor do
esporte em terras brasileiras, e a equipe da
Companhia de Gás, se enfrentaram num
campo na Várzea do Carmo. O confronto
terminou com a vitória dos Ferroviários
por 4 a 2. Inicialmente, apenas os brancos podiam praticar o esporte no Brasil de
forma profissional. Por isso, grande parte
dos primeiros clubes brasileiros foram
fundados por estrangeiros. Os negros só
começaram a ser aceitos em times brasileiros na década de 1920, tendo o Vasco

da Gama como agremiação pioneira.
VIDA EM MARTE - A rocha de
Allen Hills, fragmento encontrado em
1996, na Antártida, foi supostamente - de
acordo com cientistas - expelida do planeta Marte devido a uma explosão. Após
anos vagando pelo espaço, a pedra foi
capturada pela atmosfera terrestre, vindo
parar na superfície do planeta. A novidade, divulgada por um estudo das universidades de Caltech, Vanderbilt e McGill,
dos Estados Unidos, é que o objeto possui traços de bactérias. A ideia que vem
excitando a imaginação de muita gente é
a da possibilidade de toda ou pelo menos
parte da vida na Terra prover do planeta
vermelho.

gricultura familiar, soluções para a fome e
combate ao desperdício
de alimento foram alguns dos
assuntos tratados na 1ª Conferência Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional de
Manhuaçu, realizada nesta
segunda-feira, 27, pela Prefeitura, por meio da Secretaria de
Trabalho e Desenvolvimento
Social. Na abertura, Prefeita
Cici Magalhães parabenizou
aos conferencistas pela presença e destacou a premiação
conquistada por Manhuaçu,
já neste primeiro ano, junto
ao FNDE (Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação), por ‘Boas Práticas na
Agricultura Familiar na Merenda Escolar’ (2ª colocação em
MG e 14ª no Brasil), além dos
esforços para a busca de mais
recursos para o setor.
Realizada no salão da Igreja
Metodista, no centro, a conferência teve como tema ‘Segurança alimentar no campo e na
cidade’, tendo início às 13h e
prosseguindo até às 17h, com
a aprovação dos membros do
COMSEA (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional de Manhuaçu).
Logo após os pronunciamentos, foi aprovado o Regimento
Interno e realizada palestra
evidenciando o tema da conferência, a partir de três eixos:
‘Agroecologia’, ‘Ampliação
e comercialização da Agricultura Familiar’ e ‘Banco de
alimentos’.
A explanação foi conduzida
pelo Membro do Comitê Gestor
da RBBA (Rede Brasileira de
Banco de Alimentos) e Secretário Geral da RELBA (Rede
Leste de Banco de Alimentos),
João Paulo de Paiva Ramos, e
os Extensionistas da Emater,
Thiago Braga de Oliveira e
Edina Neves Teixeira Fialho
Gomes. A seguir, os conferencistas se dividiram em grupos
para debater e formular propostas para a elaboração de
políticas públicas para o setor.
A Coordenadora de Conselhos
Municipais da Sec. de Trabalho
e Desenvolvimento Social,
Glenda Miranda da Silva Costa,
conduziu os trabalhos de aprovação das propostas.
Crianças e adultos participantes do Projeto Arte Social da
Fumaph abrilhantaram o evento
com animada apresentação
musical. A EMATER também
montou stand e distribuiu boletins relacionados à produção

agrícola e sustentabilidade.
Além da Prefeita Cici, integraram a Mesa Diretora,
Giuzaina Gregório (Sec. M. de
Trabalho e Desenvolvimento
Social); Flânio Alves da Silva
(Sec. M. de Agricultura); João
Paulo de Paiva Ramos (RBBA
e RELBA); Isaura da Paixão
(SENAR); Raquel Rodrigues
Furtado (COMSEA/MG); Erci
Batista de Carvalho (Ass.
de Mulheres de Vila de Fátima), e Benoni da Paixão (rep.
Associações Comunitárias).
Também presentes, a Chefe de
Gabinete, Sandra Cerqueira;
Secretárias de Administração,
Cristina Miranda, e de Educação, Luizaura Januário; Marilza Damásio (Ass. Com. São
Geraldo Gavião); Marilene
Prachedes (Ass. São Domingos); Gabriel Guerra (Prefeitura de São João do Manhuaçu)
e rep. da ACEAS e FETRAF e
de outras instituições sociais,
além de nutricionistas que
atuam no município.
O representante da RBBD,
João Paiva, elogiou a organização e iniciativa de Manhuaçu
em aderir ao Sistema de Segurança Alimentar. Ele pontuou
que a cidade está na vanguarda
deste trabalho na zona da Mata,
juntamente com Juiz de Fora.
Conselho Municipal: Também foram apresentados os
conferencistas indicados para
integrar o COMSEA (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional),
conforme a Lei Municipal nº
3.705/2017. A plenária aprovou
os nomes, e, a partir de agora, a
entidade se estabelece, com os
seguintes componentes: Governamentais (Titulares e suplentes) – Flânio Alves da Silva
e Valéria Abneder Ferreira
(Agricultura), Tatiana de Castro
Martins Pires e Carla Geovana
de Oliveira (Educação), Karine
Mansur de Barros e Catarina da
Costa Oliveira (Trabalho e Desenvolvimento Social) e Karine
Cerqueira de Carvalho Garcia e
Karla Rosa Dornelas (Saúde);
Sociedade Civil (Titulares e
suplentes) – Tânia Maria Alves
e Xerxes Alves Albéfaro Farine
(APAE), Rachel Rodrigues
Furtado e Sérgio de Oliveira
Vieira (DAREI), Murilo da Silva Fernandes e Egilson da Silva
Praça (Fumaph) e Luiz Cláudio
Werner e Solange Ribeiro Silva
(PROIN).
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)
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Rafaella Justus leva as alianças no casamento de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli
Rafaella Justus teve um papel importante no casamento da
mãe, Ticiane Pinheiro, com Cesar
Tralli, que aconteceu no sábado
(2), em Campos do Jordão, São
Paulo. A menina levou as alianças
até o altar e encantou os convidados ao usar um vestido de mangas
rendadas, assim como a apresentadora. Para compor o look de daminha, Rafinha usou uma coroa de
flores brancas no cabelo.
Pai de Rafaella, Roberto Justus prestigia casamento da ex-mulher: Rafaella Justus entrou
na cerimônia sob os olhares também do pai, Roberto Justus, que marcou presença no casamento
de Ticiane Pinheiro. O empresário estava acompanhado da mulher, Ana Paula Siebert, que escolheu um look azul claro estilo
sereia da grife Samuel Cirnansck para a ocasião. Antes da cerimônia, Roberto Justus postou uma foto ao lado da mulher em seu
Instagram: "Esperando o casamento começar".

Lívia avalia demissão de Carlinhos:
"Esse meio é ingrato"
Lívia Andrade, ex-colega de Carlinhos Aguiar no "Programa Silvio Santos", do SBT, lamentou a demissão do
colega. A loira ainda avaliou que o meio
artístico é "ingrato".
"Era um time, com atacante, meio de
campo e o goleiro. Cada um com o seu
jeito, cada um fazendo o seu papel. Eu
gosto muito do Carlinhos, conheço toda
a sua família e sinto muito a falta dele.
O meio artístico é um meio ingrato.
Hoje foi ele, amanhã pode ser eu", disse
durante o "A Tarde é Sua", da RedeTV!.
E continuou: "Mas na vida a gente não pode contar com nenhuma TV. Eu, como artista, faço várias coisas paralelamente".
A bela ainda contou que o veterano a procurou pouco tempo
antes do desligamento. "Ele disse que sentiu que algo de ruim poderia acontecer com ele", destacou.
Carlinhos, para quem não sabe, foi demitido do SBT, no dia
13 de novembro, após três décadas de trabalho na emissora e há
nove anos integrando o elenco do quadro "Jogo dos Pontinhos", do
"Programa Silvio Santos".

Após boatos de rompimento,
noivo se declara a Zilu Camargo
Após levantarem suspeitas de um
possível rompimento, Zilu Camargo e Marco Antônio Teles fizeram
questão de por fim nos rumores. Na
última quinta-feira (30), o empresário postou uma declaração de amor
à amada nas redes sociais.
"Com meu amor", escreveu na legenda do registro, com as hashtags
"Blindado por Deus" e "Eu te amo".
O casal, para quem não sabe,
deixou seus fãs com a pulga atrás
da orelha. O motivo? Os pombinhos publicaram fotos, na última
quarta-feira (29), e ambos aparecem sem as alianças de compromisso.
Não demorou muito e seguidores começaram a questionar o casal sobre um possível término: "Mas já acabou? Cadê a aliança?",
disse uma. "Mal começou e já acabou... Não acredito", lamentou
outra. Já uma terceira postou: "Será que eles não estão mais juntos? Formavam um casal tão lindo".
Os empresários, para quem não sabe, assumiram a relação oficialmente no dia 22 de setembro. Cerca de um mês depois, Marco
anunciou o noivado por meio das redes sociais.

"Todas as mulheres são chifrudas", afirma
Antonia Fontenelle
Antonia Fontenelle revelou que foi traída em todos os relacionamentos que teve. Em entrevista ao “TV Fama”, da RedeTV!, a
apresentadora, que já foi casada com Fernando Almeida, Marcos
Paulo e Jonathan Costa, e namorou Emerson Sheik, disse que soube de todas vezes que seus parceiros foram infiéis, e ainda afirmou
que os homens são infiéis.
"Todas as mulheres são chifrudas sem exceção. Homem para ser
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homem, precisa trair. Traição é o descobrimento do combinado para mim", disse a artista.
Apesar de falar que nenhum de seus
amores foi fiel, a famosa afirmou que é
possível perdoar: "Nunca terminei um
casamento por causa de uma traição.
Descobri todas, mas nunca terminei por
isso. Claro que não é legal, mas dependendo da traição, você senta e conversa”.
A atriz ainda enfatizou que o diálogo é importantíssimo nessas situações.
“Quantas vezes eu fiz eles se sentirem
ridículos e me pedirem perdão. Quando
tem uma conversa séria a coisa melhora em um grau, mas depois rola tudo de
novo. Não tem jeito, homem é homem. Daí tem que ficar de olho
mesmo", explicou.
Apesar disso, Antonia afirma que nunca retribuiu um chifre:
"Não me achei no lixo. Me dou um trabalho para beijar na boca.
Acho muito sério. Sempre fui muito idiota. Agora eu costumo ficar
muito chateada com mulher que se envolve com homem casado
porque acho que mulher tem que se unir, ser aliada. Costumo ter
como inimiga uma mulher que se envolve com namorado ou marido de outra".

"Comemorar", diz Juju Salimeni sobre
fim do "Legendários"
Após 8 anos no ar, o "Legendários",
da Record TV, teve seu fim anunciado
nessa semana. Juju Salimeni, repórter
da atração, usou sua conta no Instagram nesta sexta-feira (1), para falar
sobre o assunto.
"Como disse meu amigo Marcos
Mion, é hora de comemorar o fim do
'Legendários'! Comemorar sim porque
foi um sucesso absoluto, uma grande
vitória!! Foi alegria, risada, emoção,
parceria e realização de sonhos, muitos
sonhos meus. Quando fui convidada
para entrar no programa, eu nem imaginava que viajaria o mundo, conheceria os lugares mais incríveis, viveria as maiores aventuras, seria
pedida em casamento nesse palco”, relembrou a musa fitness.
A famosa mostrou toda sua gratidão na publicação. “Foi um presente na minha vida que eu levarei com muito amor eternamente.
E como diz o vovô Mion, eu preciso escrever um livro contando
todas as loucuras e desafios que já fiz nessa vida porque eu acho
que devo ser uma das únicas pessoas nesse mundo com um currículo tão grande e inusitado. Eternamente grata e eternamente no
meu coração", escreveu a loira.
Para quem não sabe, Marcos Mion confirmou o fim da atração
em vídeo publicado nas redes sociais, na última quarta-feira (28).
O apresentador garantiu ser o momento de comemorar o fim do
da produção e agradecer a todos aqueles que contribuíram para o
“projeto mais bem-sucedido” de sua carreira.

Gugu não assina contrato e
deixa a Record após dois anos
Na última quinta-feira (30), Gugu Liberato informou aos diretores da Record
que não renovará contrato para 2018,
após dois anos na casa. O apresentador
ainda garantiu que não haverá mais nenhum tipo de negociação.
Segundo o colunista Ricardo Feltrin,
o veterano se recusou a comandar uma
atração de formato pronto como games
e realitys shows. O canal já havia até
oferecido o lugar de Roberto Justus no
comando do “Power Couple”. Sem nenhuma outra proposta, ele decidiu sair da Record.
Para quem não sabe, a emissora dos bispos informou que o programa comandado por Xuxa Meneghel será exibido às quartas-feiras e não mais às segundas como aconteceu em 2017. A loira,
assim, ocupará o horário que hoje é de Gugu
Fontes próximas ao apresentador disseram que ele não entendeu
o motivo do corte, já que o noturno gerava audiência e lucro por
parte de patrocinadores.
Apesar do desligamento, Liberato ainda não disse quais são seus
planos para 2018.

Casamento de Príncipe Harry deve passar
de R$ 2 milhões, afirma especialista...
Após o anúncio de que o Príncipe Harry e a atriz Meghan Markle estariam oficialmente noivos, o mercado casamenteiro já está
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em ebulição: como será o vestido?
Quem estará na lista de convidados? E a decoração?
Mesmo com os detalhes não divulgados, uma coisa é certa: o casamento será caro....
Em entrevista para a CNNMoney, a organizadora de casamentos
de luxo em Londres, Aimee Dunne,
revelou o que e quanto podemos esperar da cerimônia prevista para a
primavera de 2018.
“Não consigo imaginar que Harry e Meghan seriam capazes de conseguir o casamento que estariam imaginando sem pagar menos de £ 500,000 (cerca de R$ 2
milhões)”, afirmou. Diferentemente da tradição, pela qual o pai da
noiva é quem
Diferentemente da tradição, pela qual o pai da noiva é quem
paga a conta, o mais provável que é seja o Príncipe Charles o responsável por bancar a cerimônia e a recepção. “Tradicionalmente,
o custo do casamento cai sobre a família da noiva, mas certamente
esse não será o caso aqui”, disse Kate Williams, historiadora e especialista real....
Se comparado com o casamento de William e Kate, a família
da Duquesa de Cambridge chegou a “contribuir bastante”, mas foi
Charles quem pagou a maioria dos custos. “Teremos que ver o que
a família de Meghan vai decidir fazer”, afirmou Williams

Homem rouba carteira dentro da redação
do 'Jornal Nacional'
Na semana passada, os jornalistas da redação do "Jornal Nacional" passaram por uma situação
inusitada. Uma das funcionárias
teve sua carteira furtada enquanto
trabalhava.
Depois do acontecido, os seguranças conseguiram identificar o
gatuno pelas câmeras de segurança: tratava-se de um senhor de idade, com uma deficiência em uma das pernas.
Ele entrou pela garagem da Globo e permaneceu na redação do
"JN" por nada menos que quatro horas sem ser notado. Depois do
acontecido, a segurança do local foi reforçada.

Luana Piovani sobre
Hilbert: 'uma mentira'
Luana Piovani esteve no programa
'Morning Show', da rádio Jovem Pan de
São Paulo, e, como sempre, não deixou
nenhuma pergunta sem resposta. Perguntada se Pedro Scooby, seu marido, era um
"homão da porra", como Rodrigo Hilbert,
lembrado pela equipe da rádio paulistana
por ter habilidade diferenciadas como o
crochê. Luana foi direta: "Eu não gosto
desse perfil perfeito, acho isso uma mentira. Isso chama-se milhões investido
numa propaganda, para passar no intervalo da novela e para vocês acreditarem.
'Homão da porra' é outra coisa: é um cara
que está do seu lado, que fala que você
é bonita, que não exige quatro horas de
academia por dia". Você acha que Luana
parou por aí? Questionada sobre a quase
candidatura de Luciano Huck à presidência do Brasil, ela disparou:
"Ai, gente. Acho constrangedor. Acho um devaneio total".

Ex-nora procura a Justiça e Belo
pode ser obrigado a pagar pensão alimentícia
da neta; saiba o valor
A situação do cantor
Belo pode se complicar
com a justiça nos próximos meses. O pagodeiro
já passa uma situação
constrangedora
sobre
um imóvel que alugou
em São Paulo, mas que
não teria honrado com o
compromisso do pagamento. Agora é o filho de Belo, Paulo Arthur,
que está dando problemas. De acordo com informações do programa
Balanço Geral SP, exibido pela Record e apresentado por Reinaldo
Gottino, a nora de Belo acusa o ex-namorado de não pagar pensão há
cinco meses. Belo, caso seja comprovado que o pai da criança, uma
menina de oito anos, não possui condições financeiras para o pagamento, terá que arcar com a pensão alimentícia estipulada pela justiça.
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Prefeita Cici reúne-se com moradores do B. São Vicente

A

exemplo de outros bairros
e comunidades rurais
visitadas já no decorrer
deste primeiro ano de trabalho
da nova Administração Municipal de Manhuaçu, a Prefeita
Cici Magalhães reuniu-se com
moradores do B. São Vicente,
na noite desta quinta-feira, 16.
O encontro tratou de assuntos
importantes para as famílias
e contou também com a participação da Secretária M. de
Cultura e Turismo, Gena Clara;
Diretor M. de Obras, Jânio Sérvio (Catinga); Coordenadora de
Atenção Básica da Secretaria M.
de Saúde, Marizy Vasconcelos;
Vereadores Paulo César Altino,
Adalto de Abreu e Rodrigo Júlio
dos Santos, além de membros da
diretoria da associação.
Em pauta, questões relacio-

nadas à infraestrutura, como
limpeza urbana, iluminação e
manutenção de ruas, além de reivindicações nas áreas de Saúde
e de Esportes. A Presidente da
Associação e Ação Social do B.
São Vicente, Lúcia Maria Reis,
agradeceu a presença da Prefeita
Cici Magalhães no encontro.
Entre as melhorias solicitadas, a construção de muro de
contenção nas proximidades da
Viela Moacir de Castro e Rua
Mascarenhas de Morais – em
frente à APAE; serviços de
manutenção na parte alta da
Rua Alcino Salazar; iluminação
pública nas Ruas Pedro César da
Costa de Paula, Maria da Glória
e João Dias; construção de corrimão na R. José Ribeiro Sobrinho
(esquina com R. Antônio de
Pádua), e instalação de ponto

de ônibus próximo ao Colégio
Tiradentes. Na área de Saúde,
foram solicitados o término das
obras de construção do ESF São
Vicente, implantação de nova
equipe de Estratégia Saúde da
Família para atendimento à
comunidade e instalação de
academia ao ar livre no bairro,
entre outros assuntos manifestados durante o momento de
palavra franca.
Prefeita Cici Magalhães elogiou a organização da comunidade, e, juntamente com o Diretor de Obras Jânio (Catinga),
mencionou sobre o andamento
de cada uma das obras solicitadas e o planejamento para a
atender as novas reivindicações.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

Câmara de Manhuaçu sediou a premiação do Concurso de Qualidade de Café

O

evento aconteceu na
tarde de quinta-feira,
30/11 e reuniu autoridades, produtores rurais de toda
a região e representantes das
empresas parceiras e sindicatos
dos produtores e trabalhadores
rurais, além do Conselho das
Entidades do Café das Matas
de Minas.
O Presidente do Poder Legislativo, vereador Jorge do Ibéria,
cumprimentou a todos e parabenizou a Emater pelo sucesso do
concurso, além de reconhecer
o pioneirismo e qualidade dos
cafés dos produtores da região.

Os vencedores foram:
Categoria Natural
1º Celso Antônio de Oliveira – Manhuaçu
2º Matuzalém Rosa Viana – Sericita
3º Marcos da Silva – Alto Jequitibá
4º Lucas José dos Reis – Alto Jequitibá
5º Valdeir de Oliveira – Manhuaçu
Categoria Cereja Descascado
1º Reinaldo Garcia dos Santos – Luisburgo
2º Sérgio Viana Klen – Luisburgo
3º Horácio Antônio de Moura – Simonésia
A cerimônia também marcou a comemoração dos 69 anos
de existência da Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG).
Assessoria de Comunicação C.M.M.

