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Enchente na região foi devastadora
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EDITORIAL

Um ano do acidente
da Chapecoense

CHARGE

O

dia 29 de novembro está eternizado no calendário do futebol brasileiro. Não
por um jogo histórico, gol de placa, jogada incrível, tão pouco o nascimento
de algum gênio da bola, mas sim pelo sentimento de tristeza e comoção que
atingiu todos os brasileiros, não somente fãs de futebol. Na manhã do fatídico dia,
uma terça-feira, o Brasil acordava com a notícia de que o avião da empresa boliviana
LaMia, que levava a equipe da Chapecoense para a disputa da final da Sul-Americana,
havia caído. Na aeronave, além dos atletas, toda a diretoria da equipe, comissão técnica,
jornalistas e os tripulantes haviam sido vítimas de um erro que custou o sonho de um
time, de uma cidade, de um país. Era o ápice do sonho. Fundada em 1973, a equipe
alviverde de Chapecó, cidade do oeste de Santa Catarina, chegava ao ponto máximo
de sua história: a disputa de um título continental. Algo inimaginável para um clube
que em 2009 disputava a série D do campeonato brasileiro. Com uma administração
que montava equipes competitivas, mas sem comprometer a saúde financeira do clube, a Chape foi
Fale com a redação
acumulando vitórias e acessos, até que em 2014
contato@jm1.com.br chegou à elite do futebol nacional, onde se firmou.
Em 44 anos de história, o time não possui nenhum
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rebaixamento. Em 2016, depois de ser eliminada
na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, a
Chapecoense foi disputar a Sul-Americana, como previa o regulamento do mata-mata nacional. Começou a competição batendo o modesto Cuiabá Esporte Clube.
Depois, partiu para um desafio enorme, enfrentar o Independiente da Argentina, um
dos maiores campeões continentais da América do Sul. Conseguiu a classificação.
Passou pelo Júnior Barranquilla nas quartas de final e nas semis encarou o San Lorenzo, time do Papa Francisco.
Chegar até a final não foi fácil. Uma defesa monumental do goleiro Danilo, caprichosamente no último minuto da partida, deu a Chape a oportunidade de disputar
seu primeiro título internacional. Além dos quase 210 mil habitantes da cidade de
Chapecó, segundo o levantamento feito pelo IBGE este ano, a Chapecoense conquistava o Brasil com sua determinação, profissionalismo e carisma. Com a Arena Condá,
casa do Alviverde, sempre cheia, a equipe modesta, comparada a outros times da elite
nacional, dava uma aula de comprometimento e trabalho bem feito, dentro e fora
dos campos. Para conquistar a taça da Sul-Americana de 2016, a Chapecoense tinha
pela frente um time que até então parecia invencível: o Atlético Nacional, campeão
colombiano e da Libertadores daquele ano. Depois da classificação, a expectativa
para uma possível conquista histórica dominou o país. A equipe ganhava a torcida
de quase todos os brasileiros. A partida seria a primeira final que o clube disputaria
fora do Brasil. Seria. Depois de embarcar na segunda-feira, dia 28 de novembro, no
aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, a equipe parou na cidade de Santa
Cruz de La Sierra, onde a delegação enfim entrou no avião da empresa Lamia, com
destino a Medellín, onde disputaria a primeira partida. No entanto, o pouso na capital
colombiana nunca ocorreu. A aeronave, por falta de combustível, caiu em uma região
serrana, bem próxima a cidade colombiana.
O local de difícil acesso dificultou o resgate das equipes de busca. Ao todo, mais
de 70 pessoas morreram, entre atletas, comissão técnica, membros da diretoria do
clube, jornalistas que fariam a cobertura da partida e tripulantes. Apenas cinco
pessoas sobreviveram ao acidente. Entre os atletas, o goleiro, Jackson Follman, o
lateral, Alan Ruschel e o zagueiro Neto. Também resistiram a queda da aeronave, o
jornalista Raphael Henzel e a comissária Ximena Suarezs. O goleiro titular da Chape,
Danilo, foi resgatado com vida, mas não sobreviveu aos ferimentos. A final da Copa
Sul-Americana foi cancelada. No dia da partida, o Atlético Nacional, adversário da
Chape na ocasião, prestou a primeira homenagem às vítimas. Além da homenagem,
o Atlético Nacional abriu mão do título. A Chapecoense foi declarada campeã da
Copa Sul-Americana de 2016. Com o título, o clube ganhou a classificação para a
Libertadores da América de 2017. Chapecoense e Atlético Nacional, que utilizam as
cores verde e branca em seus uniformes, tornaram-se equipes irmãs. As homenagens
prestadas pelos colombianos aproximaram a população dos dois países, quebrando
todas as barreiras geográficas. O time foi reconstruído, mas como uma fênix, a
Chapecoense teve que perder tudo para renascer com uma força ainda maior do que
a que tinha, quando chegou a seu maior momento esportivo. A equipe deixou de ser
um time modesto do oeste catarinense para se tornar um time mundial, reconhecido
em qualquer lugar do mundo e respeitado por todos. Para a Chape, taças e tempo de
clube não são, necessariamente, sinônimos de grandeza. Na Arena Condá, cada dia
vivido, superado e renascido representa um novo título. Que o grito que ecoou na voz
de muitos torcedores permaneça no coração de todos os brasileiros: Vamos, vamos,
Chape! - O Verdão está na nona posição, classificado para Libertadores.
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FILHOS DE DEUS
"Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu:
que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos!
Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu.”
(1 João 3.1)
As Escrituras nos dizem que Deus amou o mundo e, de
tal maneira, que entregou seu Filho, Jesus, para que por
meio dele tivéssemos vida (Jo 3.16). Jamais entenderemos
a profundidade dessa declaração e seu completo significado.
Esse é o grande amor que o Pai nos concede, de modo que
por meio de Cristo somos feitos filhos de Deus (Jo 1.12-13).
Na linguagem do texto de hoje, somos "chamados filhos
de Deus". E João confirma, “o que de fato somos!”. Somos
filhos de Deus em Cristo, se confiamos a Cristo nossa vida e
nele cremos como nosso Senhor. Mas nem sempre agimos
como filhos de Deus. Nosso comportamento, ao contrário,
tantas vezes é o de pessoas que não conhecem a Deus
e nada sabem sobre Seu amor e graça. Somos filhos de
Deus, mas como seres falhos e desobedientes, agimos em
contradição a isto.
Não poderíamos fazer de nos mesmos filhos de Deus, e
sozinhos não temos condições de viver neste mundo como
filhos de Deus. Sozinhos não conseguiremos viver de maneira
agradável a Deus, agir conforme Sua vontade. Precisamos

ser aperfeiçoados, de dentro para fora, e somente com Deus
isso acontecerá. E como filhos de Deus não estamos sozinhos,
jamais estaremos! Deus nos dá o Seu Espírito para nos guiar,
aconselhar, fortalecer. Ele jamais nos deixa sozinhos. Mas
isso não significa que Ele assumirá nossas responsabilidades. Precisaremos lidar com nossos dilemas, enfrentar os
momentos de tentação e provação, e tomar nossas decisões.
Precisaremos lidar com nossas ambiguidades: num momento
desejando profundamente o que honra a Deus e em outro
desejando o que sabemos não se a vontade de Deus. Quem
somos afinal?
Ainda somos filhos de Deus e diante desses dilemas
temos a oportunidade de ser aperfeiçoados. É assim que
nos manifestaremos como filhos de Deus, sendo capazes
de fazer escolhas guiadas por nosso Pai Celeste e não
por nossa natureza material. Mas note que tudo isso se dá
porque Deus nos amou. E é no amor que a vida que Ele nos
propõe acontece. É inspirado por Seu amor que viveremos
de verdade segundo Sua vontade. Pode parecer a primeira
vista que estamos numa jornada pela moralidade que agrada
a Deus, mas na verdade trata-se de estar numa jornada para
aprendermos a amar como fomos amados. Pecamos porque
falhamos no amor. É amando que venceremos o pecado. Deus
nos amou e alimentados pelo amor de Deus poderemos viver
como filhos de Deus.
Ricardo Pereira Soares
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Os vereadores precisam pensar
nos manhuaçuenses do futuro
Graças ao trabalho antecipado do SAMAL, livrou Manhuaçu de muitos
transtornos, a limpeza do
Rio Manhuaçu foi feita e
toneladas de lixos de toda
natureza foram retiradas
do rio, para vergonha do
povo. É impressionante
como muitas pessoas não
aprendem a preservar a
natureza, o ser humano que
não se educa passa o tempo destruindo a natureza.
Manhuaçu já poderia ter leis mais eficientes e mais rigorosas no
tocante as propriedades beira rio, as próprias multas dadas aos que
desobedecessem as normas, pagariam os fiscais, ou câmeras de monitoramentos ao longo do rio dentro da cidade.
Os vereadores poderiam discutir estes e outros problemas dos
moradores das casas a beira rio. Porque os legisladores não pensam a
longo prazo, 50 a 100. Uma Lei que desestimulassem a permanência
infinita dos moradores, uma lei de impostos mais caros destinado a um
fundo de desapropriação de imóveis construídos de forma irregular a
beira rio. Conheço uma cidade que fizeram uma lei obrigando cada
prefeito a desapropriar no mínimo dois imóveis por ano, hoje ela
não tem nenhum imóvel mais a beira rio. Se não fizerem nada daqui
a 100 anos vai estar pior, ao contrário se fizer alguma coisa daqui
a 100 anos as marginais poderiam estar totalmente limpas de construções. Existem muitas cidades no Brasil e no exterior que fizeram
planejamento e hoje estão
livres das construções e nos
lugares das casas avenidas
contribuindo para o bom
desempenho do trânsito. Parabéns ao Secretário Eron e
os funcionários do SAMAL
por esta iniciativa da limpeza do rio contribuindo para
uma melhor vasão das águas
evitando transtornos para as
casas mais baixas.

Lula deve ser monitorado
para evitar fuga
A eventual confirmação da condenação Lula, com sua prisão
imediata, vai acionar o esquema de monitoramento das forças de
segurança, com o objetivo de frustrar qualquer tentativa de fuga do
País. As providências são adotadas sempre que há um réu nessas
condições, respondendo em liberdade a recurso de sentença que
determina sua prisão. Mas a possibilidade de tumulto reforça os
procedimentos. Rotas mapeadas. Órgãos de inteligência mapearam rotas de fuga para países latino-americanos cujos governantes
ofereceram refúgio a Lula. O Dia D é 24. O recurso de Lula será
julgado por três desembargadores do Tribunal Regional Federal da
4ª Região, em Porto Alegre, dia 24 de janeiro. Ameaças à justiça,
Lideranças petistas mobilizando filiados e sindicalistas para “invadir” e tocar o terror em Porto Alegre, para pressionar os magistrados.
Estratégia burra, tanto Lula quanto seus advogados e adoradores
insistem na estratégia pouco inteligente de desqualificar quem vai
julgar o ex-presidente.

Apoiar um político corrupto por causa dos seus programas
sociais, é a mesma coisa que aceitar apanhar do marido só porque
ele paga as contas.

Parábola judaica
Certo dia a mentira e a verdade se encontraram.
A mentira disse para a verdade:
- Bom dia, dona Verdade.
E a verdade foi conferir se realmente era um
bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens de
chuva, vários pássaros cantavam e vendo que realmente era um bom dia,
respondeu para a mentira:
- Bom dia, dona mentira.
- Está muito calor hoje, disse a mentira.
E a verdade vendo que a mentira falava a verdade, relaxou.
A mentira então convidou a verdade para se banhar no rio. Despiu-se
de suas vestes, pulou na água e disse:
-Venha dona Verdade, a água está uma delícia.
E assim que a verdade sem duvidar da mentira tirou suas vestes e
mergulhou, a mentira saiu da água e vestiu-se com as roupas da verdade e
foi embora. A verdade por sua vez recusou-se a vestir-se com as vestes da
mentira e por não ter do que se envergonhar, saiu nua a caminhar na rua.
E aos olhos de outras pessoas era mais fácil aceitar a mentira vestida
de verdade, do que a verdade nua e crua.

A oportunidade dos eleitores
O povo brasileiro tem nas
mãos o poder
de fazer justiça
contra os políticos corruptos
que tanto tem
defraudado
nossa nação,
impondo ao
povo brasileiro
todo tipo de sofrimento e miséria.
Todo Congressista Nacional que não for reeleito, perde o foro
privilegiado e, consequentemente será preso pela Polícia Federal,
exatamente como ocorreu com o Deputado Federal Eduardo Cunha.
Portanto povo brasileiro, você tem pela primeira vez na história
dessa nação, a oportunidade de colocar na CADEIA esses intocáveis bandidos de Colarinhos brancos. Não anule seu voto, vote em
candidato que tem a ficha limpa, tem bons políticos honestos, não
reeleja nenhum Deputado Federal e Senador que estejam sendo
investigados pela Lava jato, ajude
a Polícia Federal a passar a limpo
nosso BRASIL Divulgue a todas as
pessoas, em todo o Brasil.
Vamos colaborar com a justiça
fazendo a nossa parte, os políticos
são eleitos com os nossos votos,
se corrompeu, não votem mais
neles. Vamos ter esperança de dias
melhores para nossos filhos.

O Brasil precisa se reinventar

A era dos ladrões do Brasil
Pobre Brasil.
Não é à toa que estamos
em profunda crise econômica e com desemprego
na escala dos milhões.
Prisão é pouco para
esses corruptos malditos.
"Uma auditoria do Tribunal de Contas da União
(TCU) descobriu rombo
estimado em R$ 20 bilhões no Financiamento
Estudantil (FIES) entre 2009 e 2015, cifra que coloca em xeque
um dos principais programas do Ministério da Educação.
‘Não posso deixar de destacar minha indignação com o descalabro na gestão do FIES’, disse a relatora do processo no TCU,
ministra Ana Arraes, durante a sessão de análise do parecer
na última terça-feira (23). Em votação unânime, os ministros
do tribunal determinaram a intimação de oito autoridades dos
governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff para
depoimentos sobre o novo escândalo na Educação.

Por Devair G. Oliveira.
O Brasil depois dos governos militares foi drasticamente mudado
e implantado um ‘sistema’, e este continuou até os dias de hoje, é o
toma lá dá cá. O Lula para governar fez o mensalão distribuiu propina para a maioria dos parlamentares, para aprovar seus projetos.
Alguns, até dizem que o sistema presidencialismo não deu certo no
Brasil e isso precisa mudar. Estamos em péssima situação política e
econômica e todas as coisas têm que ser refeitas, inclusive algumas
leis, e a oportunidade é agora, precisamos mudar a cara do país.
Numa hipótese de vitória de Bolsonaro sem uma maioria como
ele iria governar? Seria muito difícil e para colocar um ponto final
nos políticos corruptos só tem duas soluções: uma seria a votação
em massa nos candidatos alinhados com Bolsonaro e a outra seria
uma intervenção cívica militar, que é bem diferente do que muitos
pensam: o Exército existem em todos os países do mundo para defender o povo, hoje o Brasil está desgovernado, o Rio de Janeiro está
cada dia mais tomado pelos criminosos que fazem o que querem,

no STF a justiça não julgam os políticos criminosos, pelo contrário
defendem. Na foto vemos os sucessores da Monarquia brasileira.
Aí o presidente Temer faz suas barganhas para ter votos com negociações vergonhosas, aprovações de todos os meios beneficiando
empresários e parlamentares para cortar despesas dos pobres, mas
nos privilégios dos políticos ninguém mexe.
E quando uma voz levanta em favor do povo, como foi a do General Mourão, uma tremenda covardia é feita tirando de seu cargo
após crítica a Temer revelada pela Gazeta. General havia afirmado
que o presidente se equilibra no cargo mediante um “balcão de
negócios”, é a mentira com vestes da verdade.
O comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, decidiu
retirar o general Antonio Hamilton Mourão do posto de secretário
de Economia e Finanças da instituição e designá-lo para o cargo
de adido na Secretaria-Geral do Exército. Segundo reportagem
de Evandro Éboli, jornalista da Gazeta do Povo em Brasília. Dia
(7) o oficial criticou o governo Michel Temer, dizendo que ele se
equilibra mediante um “balcão de negócios”. “Agora, temos os
cenários colocados pela imprensa. Não há dúvidas que vivemos a
‘Sarneyzação’. Nosso atual presidente vai aos trancos e barrancos,
buscando se equilibrar, e, mediante um balcão de negócios, chegar
ao final de seu mandato”, disse o general Mourão, na palestra intitulada “Uma visão daquilo que nos cerca”, no Clube do Exército,
em Brasília, a convite do grupo Ternuma (Terrorismo Nunca Mais).

Boston City é um dos destaques do
Prêmio do Esporte Mineiro 2017
O Governo de Minas Gerais,
por meio da Secretaria de Estado
de Esportes (Seesp) homenageou
atletas, técnicos e outras personalidades que contribuíram para a
visibilidade do esporte mineiro no
estado, no Brasil e no mundo.
A solenidade do "Prêmio do Esporte Mineiro 2017" ocorreu nesta
terça-feira (12/12), no auditório da
Escola Estadual Governador Milton Campos, em Belo Horizonte.
O Boston City F.C Brasil, com unidade em Manhuaçu, recebeu a
honraria na categoria Intercâmbio Esportivo. O clube foi representado na solenidade pelo presidente Renato Valentim, acompanhado
da prefeita de Manhuaçu Cici Magalhães, do Diretor de Futebol
Danilo Riani, Técnico da categoria U-15 Paulão e o Técnico da
categoria U-17 Ademir de Carvalho. “Esse reconhecimento tem
um enorme valor para mim pessoalmente e para o Boston City
também. Receber um prêmio desses no meu estado me deixa muito
feliz e motivado para seguir com esse projeto que tem recebido
muito apoio e certamente vai ser um diferencial na vida de muita
gente, especialmente dos jovens da região” – comemorou Renato
Valentim. Disse ainda que receber uma homenagem dessa natureza, no primeiro ano de clube no Brasil, não era esperado, mas foi
recebido como incentivo. “Já temos um trabalho sólido, apesar do
pouco tempo, e o apoio tem vindo de todos os lados. A imprensa
tem nos elogiado, o poder público nos apoiado e temos conseguido
avançar a cada dia” – concluiu o dirigente.

PDT elege diretório
municipal em Manhuaçu
Manhuaçu passa a ter o Diretório Municipal do PDT - Partido
Democrático Trabalhista. A convenção que elegeu a nova direção
do partido ocorreu no último sábado, 09, na Câmara de Vereadores.
Além dos filiados, prestigiam o evento várias lideranças, simpatizantes, populares e até o presidente do PDT de Minas Gerais, o
deputado federal Mário Heringer. Integram a nova executiva do
PDT de Manhuaçu: Marcelo Heringer, presidente; Anízio Gonçalves, vice-presidente; Elieser Ribeiro, 1º vice-presidente; Anízio
Gomes, secretário geral; Mariza Helena, 1ª secretária; e, Leiliane
Filgueiras, tesoureira. Depois das deliberações, alguns dos novos
diretores do partido se pronunciaram enfatizando a relevância histórica do momento. O ex-vereador Anízio Gonçalves conclamou os
militantes a contribuírem com o crescimento do partido. Também
se manifestaram o ex-prefeito de Manhuaçu, Nailton Heringer, o
diretor do PSOL - Partido Socialismo e Liberdade, Glauber Carvalho
Vidal, e o deputado Mário Heringer.

Atlantica Coffee: parceira do produtor
com equipe de boas práticas
Na rotina de Gilmar Nogueira Brinate, produtor de café nas Matas
de Minas, acordar cedo para cuidar da lavoura é, além de um ofício,
o trabalho de uma vida. “Sempre trabalhei com a cafeicultura. São
anos de dedicação na busca por boas colheitas”. Há algum tempo,
seu Gilmar ganhou reforço na busca por safras mais produtivas
e sustentáveis: a assessoria técnica do time de Boas Práticas da
Atlantica Coffee, empresa do Grupo Montesanto Tavares, um dos
mais importantes do setor cafeeiro do país.
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Asilo recebe mais
alimentos da Feira da Paz
"meu líder, meu irmão, meu ídolo"
O ex-ministro Antonio Palocci contou ao Ministério Público Federal, segundo Veja, que o ex-ditador Líbio Muamar Kadafi deu
US$1 milhão a Lula, na campanha de 2002. Agora dá para entender por que Lula se referia ao facínora

WALFRIDO SERIA VICE EM
IMPROVÁVEL CANDIDATURA LULA
Na hipótese remota de viabilizar sua candidatura a presidente, o petista Lula já definiu o vice: Walfrido dos Mares
Guida, que foi seu ministro do Turismo e também da Articulação Política. Eles estreitaram mais ainda as relações de
amizade após a Lava Jato, quando Walfrido colocou seu
jatinho permanentemente à disposição de Lula. Foi duas
vezes ministro de Lula: Turismo (2003 a 2007) e Relações
Institucionais (2007).
VIDA PRIVADA
Ex-deputado e ex-vice-governador de Minas, o engenheiro
Walfrido dos Mares Guia, 75, é empresário bem sucedido
na área de educação.
DEU PRA MIM
Mares Guia renunciou ao cargo de ministro de Relações
Institucionais após seu envolvimento no ruidoso escândalo
do “mensalão mineiro”.
REGRA TRÊS
A opção de Lula a Mares Guia seria o ministro José Múcio
(TCU), que, curiosamente, o substituiu como ministro das
Relações Institucionais.
MODELITO 2002

É A ECONOMIA, MANÉ
A pré-candidatura de Henrique Meirelles é ainda fraca, até
porque ele não a assume, mas já circula entre taxistas cariocas como opção para presidente. Sinal de que a retomada começa a chegar na ponta final.
ESTABILIDADE NA UNIÃO
Está na pauta do Senado projeto de lei de Marta Suplicy
(PMDB-SP) que altera o Código Civil para dar reconhecimento legal à união estável de pessoas do mesmo sexo.
Na prática, a Justiça já consagra isso.
ELEIÇÃO NAS REDES SOCIAIS
Segundo a consultoria digital Bites, o PSC de Jair Bolsonaro é o partido que tem a maior representação nas principais
redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube) no
Brasil: 23,8 milhões de seguidores. O PSDB tem 11,9 milhões, o Podemos, 8,3 milhões e o PT, 8,2 milhões.
AINDA FALTAM VOTOS
Segundo a contabilidade da liderança do governo, na Câmara dos Deputados ainda faltam entre 40 e 60 votos para
garantir uma margem confortável para aprovar o projeto da
reforma da Previdência.
DILMAS E LULAS

Experiente nas artes e manhas da política, Lula deseja repetir a fórmula de sua primeira eleição, em 2002: empresário mineiro como seu vice.

Há 133 servidoras no governo federal chamadas “Dilma”
que devem ter aguentado muitas piadas e trocadilhos.
Quem ainda atura poucas e boas são os trinta “Lulas” que
ainda estão empregados no governo.

PROPAGANDA DE SENADORES
JÁ CUSTOU R$26,1 MILHÕES

PENSANDO BEM...

O Senado gastou desde 2007 e até novembro deste ano
R$26,1 milhões com a “divulgação da atividade parlamentar” dos senadores, por meio da Cota para o Exercício da
Atividade Parlamentar (Ceap), o chamado “cotão”. Essa
verba também pode ser usada para bancar praticamente
qualquer despesa do senador: pagar consultorias e assessorias, pesquisas, passagens, panfletos, adesivos, faixas
etc.

LULA ADMITE O PT VICE DO
PMDB CONTRA ALCKMIN

SACO DE DINHEIRO
Cada senador (são 81) pode receber até R$ 45 mil por mês
para gastos com a cota a título de “verba indenizatória”.
FENÔMENOS PUBLICITÁRIOS
Valdir Raupp (PMDB-RO), R$1,26 milhão, e Sérgio Petecão (PSD-AC), R$ 1,22 milhão, são os senadores campeões de gastos em publicidade
GRANA NÃO FALTOU
Preso pela Operação Lava Jato, o ex-senador Gim Argello
(PTB-DF) é o sexto maior gastador no ranking da década.
Reembolsou R$ 714 mil.
BURRO NA SOMBRA
Levantamento Paraná Pesquisa põe o senador Ronaldo
Caiado (DEM) à frente, em qualquer cenário (e com mais
de 45%), nos dois turnos. Ele só não será eleito governador de Goiás em 2018 se não concorrer.
MUDANDO CRITÉRIOS
O partido Podemos, cujo candidato a
presidente é o senador Álvaro Dias,
pretende discutir no Supremo os critérios que definem o tempo de TV para
cada partido. Se não conseguir, serão
apenas 12 segundos.
IDOSOS COM TEMER
Os idosos são a parcela da população que menos desaprova o governo Michel Temer. Levantamento do Paraná
Pesquisa mostra que a média de 82% de desaprovação
cai a 70% entre os que têm mais de 65 anos.

...com os “grevistas” dormindo em casa, a greve de fome
contra a reforma da Previdência, na Câmara, foi apenas
“greve nutella”.

O ex-presidente Lula está motivado para as eleições de
2018, ainda que a condenação em segunda instância o
torne inelegível. Ocorrendo isso, ele admitiu a amigos de
Brasília que o PT indicaria o vice de outro candidato, até do
PMDB, desde que participe da escolha. De acordo com seu
“plano B”, Lula usará o palanque majoritário para ajudar a
eleger o maior número possível de deputados e senadores
do PT. Seu objetivo é derrotar Geraldo Alckmin (PSDB) na
disputa pelo Planalto.
NEM PENSAR
Não é uma opção para Lula outro petista candidato do PT a
presidente, tipo o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad.
Ele nem fala nisso.
PT É SÓ INSTRUMENTO
A conexão de Lula ao PT é menor do que se supõe. Ele
usa o partido e sua estrutura, mas não compartilha planos
e cenários com petistas.
CHAPA DO QUADRILHÃO
O ex-presidente deu uma piscadela em direção ao partido
de Temer ao não vetar a aliança PT-PMDB sob “costura”
em ao menos oito Estados.
FLERTE CORRESPONDIDO
Chefe da Casa Civil Eliseu Padilha retribuiu o flerte do PT
afirmando que o desembarque do PSDB liberou o governo
para outras alianças.
EM TEMPOS DE ESCÂNDALOS,
APENAS 283 DEMITIDOS
Dados do Ministério da Transparência mostram que em 2017,
em plena era dos escândalos envolvendo roubo do dinheiro
público, apenas 283 servidores federais, de um total de 2,2
milhões, foram punidos com demissão ou aposentadoria por
“ato relacionado à corrupção”.

N

a tarde desta quarta-feira, 13, a Secretaria
de Cultura e Turismo
da Prefeitura de Manhuaçu
procedeu com a entrega de
mais alimentos arrecadados
durante a 38ª Feira da Paz
de Manhuaçu. O asilo São
Vicente de Paulo recebeu
nova doação, desta vez, com
a entrega de feijão e de óleo.
O Asilo São Vicente de
Paulo foi a primeira entidade
atendida com estas doações
da Feira da Paz, quando, no
último dia 29, a Prefeita Cici
Magalhães visitou a instituição filantrópica e procedeu

com a entrega de 393 litros
de leite. Nesta quarta-feira,
foram entregues 180 quilos
de feijão e 100 litros de óleo
de cozinha.
Participaram do ato de
entrega, a Secretária de Cultura e Turismo, Gena Clara;
Diretor do SAMAL, Eron
Elias, e os representantes do
Asilo São Vicente de Paulo,
Daiana Aparecida dos Reis,
Humberto e José Fonseca,
além dos idosos presentes ao
momento.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

Veja aqui qual é o valor do
IPVA de seu carro em 2018

A

escala de pagamento começa dia 10 de
janeiro do próximo
ano, para as placas com
finais 1 e 2; veja a escala de
pagamentos.
O IPVA 2018 terá uma
redução média de 2,98%
da base de cálculo. A informação foi anunciada pelo
governo de Minas na manhã
de segunda-feira (4).
A escala de pagamento
começa dia 10 de janeiro do
próximo ano, para as placas
com finais 1 e 2. O contri-

buinte que pagar o imposto
à vista terá um desconto de
3%..
Você pode ver quanto vai
pagar de IPVA, o Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores, neste link:
Confira aqui
Durante a coletiva também
foi divulgado o valor da Taxa
de Renovação do Licenciamento Anual de Veículo
(TRLAV), que será de R$
92,66, mesmo valor de 2017.
O vencimento será no dia 2
de abril de 2018.
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Vereadores de Manhuaçu aprovam leis complementares
do Plano Diretor e mais dez projetos de lei

E

m reunião ordinária presidida por Jorge Augusto Pereira “Jorge do Ibéria”, na noite desta
quinta-feira, 07/12, a Câmara de Manhuaçu
aprovou quatro leis complementares do Plano Diretor, dez projetos de lei, requerimentos e indicações.
O Secretário de Fazenda, Claudinei Domingues,
participou da reunião e a representante do Conselho
Municipal de Saúde, Gláucia Rocha Mendes, também esteve no Legislativo para falar sobre projeto
de lei que dispõe sobre o trabalho em regime de
sobreaviso aos servidores da saúde.
Ainda na sessão, a Escola de Futebol Alfabol,
representada por Marcelo Alves Costa, recebeu
Moção de Reconhecimento pelos trabalhos prestados de autoria do vereador Giovanni Mageste.
APROVADOS
Aprovado com emenda projeto de lei de autoria
do Poder Executivo que dispõe sobre o trabalho
em regime de sobreaviso aos servidores da saúde.
O projeto visa pagar o plantão alcançável dos
funcionários.
Aprovado projeto de lei de autoria do Poder
Executivo que altera o artigo 4º da Lei nº 3.572,
de 27 de janeiro de 2016. Trata-se da prorrogação
de contratos até 31/12/2018 do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI.
Aprovado projeto de lei de autoria do Poder Executivo que altera o artigo 3º da Lei nº 3.327, de 14
de outubro de 2013, buscando adequar a legislação
municipal para aprimorar a forma de funcionamento e contratação dos profissionais do NASF.
Aprovado projeto de lei de autoria do Poder Executivo que altera o artigo 2º da Lei nº 2.817, de 04 de
dezembro de 2008, buscando adequar a legislação
municipal e possibilitar a contratação flutuante de
profissionais de saúde à medida do crescimento de
atendimento das demandas.
Aprovado projeto de lei de autoria do Poder
Executivo que altera o artigo 2º da lei nº 3.561, de
22 de dezembro de 2015. Trata-se da prorrogação de
contratos até 31/12/2018 de médicos clínico geral
do Programa de Agentes Comunitários – PACs.
Aprovado projeto de lei de autoria do Poder
Executivo que altera o artigo 2º da Lei nº 3.560,
de 22 de dezembro de. Trata-se da prorrogação de
contratos até 31/12/2018 de médicos e cirurgiões
buco-maxilo para UPA.
Aprovado projeto de lei de autoria da vereadora
Berenice Maria Ferreira que dispõe sobre denominação de Escadaria Maria Gomes Da Silva neste
município.
Aprovado projeto de lei de autoria do Poder Executivo que altera o artigo 1º da Lei nº 2.284/2001.
Trata-se da ajuda de custo para transporte de
enfermeiros.
Aprovado projeto de lei de autoria do Poder

A

Executivo que autoriza o repasse de recursos financeiros à Comunidade Vilanovense – COMVILAN.
Aprovado projeto de lei de autoria do Poder
Executivo que altera o caput do artigo 7º da Lei nº
3.380, de 21 de maio de 2014. Com a alteração, a
Ouvidoria do SUS passa a ser composta por servidor de carreira com curso superior.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Aprovado com emendas projeto de lei completar
de autoria do Poder Executivo que dispõe Sobre o
Código de Posturas do Município de Manhuaçu.
Aprovado com emendas projeto de lei completar
de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre o
sistema viário do município de Manhuaçu.
Aprovado com emendas projeto de lei completar
de autoria do Poder Executivo que institui o Plano
de Mobilidade Urbana do município de Manhuaçu.
Aprovado com emendas projeto de lei completar
de autoria do Poder Executivo que institui o Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
– PMGIRS, dispõe sobre a Política Municipal de
Resíduos Sólidos.
REQUERIMENTOS
Rodrigo Júlio dos Santos
Requer que a Prefeitura de Manhuaçu, através
da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento,
façam um estudo técnico e constatem a viabilidade
da adequação de todas as calçadas dentro das normas de acessibilidade no município de Manhuaçu
para garantir o caminhar livre, seguro e confortável
de todos os cidadãos, em especial pessoas cegas
ou com dificuldades de locomoção, buscando por
meio desse estudo atingir uma padronização das
calçadas no município.
Requer o contato entre a Prefeita Municipal
Cici Magalhães com o Deputado João Magalhães
para que o mesmo possa interceder junto ao DER/
MG para verificar a possibilidade de criação de
CICLOVIA à margem direita da Rodovia MG 111
entre os Municípios de Reduto e Manhumirim,
no trecho próximo à entrada da “PCH-Cachoeira
Alta”, visando dar maior segurança aos ciclistas e
pedestres que por ali trafegam diariamente.
MOÇÕES
Rodrigo Júlio dos Santos
Moção de Reconhecimento
Aos Professores, Diretoria e Alunos da Escola
Estadual Maria Lucca pela realização da Feira de
Ciências onde foram apresentados vários projetos
de sustentabilidade e projetos inovadores tudo
dentro de uma grande organização.
Ao Subtenente Idelson Carlos Pena pelos 30 anos

de serviços prestados à Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais, na cidade de Manhuaçu-MG, no
11º Batalhão de Polícia Militar.
João Gonçalves Linhares Júnior
Moção de Congratulações
Pela passagem do Dia do Delegado de Polícia,
comemorado em 03/12.
José Ferreira da Silva
Moção de Pesar
Pelo falecimento do Sr. Sebastião Schuencker
Lopes, Militar Reformado.
Pelo falecimento do jovem Breno da Silva Maria,
em 04/12/2017.
Pelo falecimento da Sra. Ermelina Ciconha da
Silva.
INDICAÇÕES
José Eugênio de Araújo Teixeira
Indica a canalização do córrego que percorre
a Rua Geraldo Euzébio Dutra, em São Pedro do
Avaí, considerando o esgoto despejado a céu aberto,
causando diversos transtornos pelo mau cheiro,
além de surgimento de doenças características de
falta de cuidados com esse serviço de saneamento
básico, que necessita, com urgência, de melhorias
nas instalações em estado ruim de conservação,
gerando insatisfação generalizada dos moradores.
Rodrigo Júlio dos Santos
Reivindica a inserção de Proteção para Pedestres
e Ciclistas no trecho que inicia na Escadaria que dá
acesso ao Posto Marília e terminando na proteção
já existente logo à frente e no mesmo sentido iniciando no Edificio Comercial Satler e terminando
na escadaria que dá acesso à Ponte dos Arcos.
Solicita a Prefeitura de Manhuaçu que fortaleça a
Defesa Civil no município de Manhuaçu haja vista
a importância deste órgão para o bom andamento da
cidade e para resguardar a segurança e integridade
dos munícipes.
Indica à Prefeitura de Manhuaçu, através da
Secretaria de Obras e SAAE, ampliação da rede
de esgoto e rede pluvial na Rua Vicente de Paula
Reis, no Bairro São Jorge.
Cléber da Penha Benfica
Indica a instalação de luminárias equipadas
na Rua 9 de Julho e Rua Santa Clara (as ruas se
encontram), com material e mão de obra padrão
Energisa, Bairro Matinha.
Solicita a modificação de rede para extensão de
poste equipado e instalação de luminária equipada
na Rua Pedra Bonita e Rua Fortaleza, com material
e mão de obra padrão Energisa, Bairro Matinha.
Reivindica a modificação de rede para extensão
de poste equipado e instalação de luminária equipada na Rua João Paulo II, com material e mão de

obra padrão Energisa, Bairro Matinha.
Adalto de Abreu Cavalcante
Indica a modificação de rede com intercalação
de poste e instalação de luminária equipada na Rua
Wilson Souza Santos, com material e mão de obra
padrão Energisa, Bairro São Vicente.
Solicita a instalação de luminárias equipadas na
Rua Pedro César de Paula, com material e mão de
obra padrão Energisa, Bairro São Vicente.
Reivindica a modificação de rede para extensão
de poste equipado e instalação de luminária equipada na Rua Maria da Glória Ribeiro, com material e
mão de obra padrão Energisa, Bairro São Vicente.
José Geraldo Damasceno
Indica a construção de rede pluvial na Avenida
Gésio Carlos da Silva, em frente à Dona Ilda do
Badroca, em Vila Formosa.
José Geraldo Damasceno e José Ferreira da Silva
Solicitam a construção de rede de esgoto na Rua
Vereador Eli de Abreu, na parte alta do logradouro
até a Avenida Niulda Garcia Hott Dutra, na Vila
Cachoerinha.
Reivindicam a construção de rede de esgoto
na Avenida Niulda Garcia Hott Dutra, na Vila
Cachoerinha.
Rogério Filgueiras Gomes e José Ferreira da
Silva
Sugerem à Prefeita Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura, realização de concurso
de decoração de natal em 2018, com a premiação
de residências e comércios que mais se destacarem.
Gílson César da Costa
Indica a colocação de calçamento na Rua Francisco Rodolfo, em Vilanova.
Solicita a colocação de calçamento na Rua do
Ipê, em Vilanova.
Solicita a colocação de calçamento no final da
Rua Francisco Camilo, onde será construída a Unidade Básica de Saúde (UBS) Tipo 2, em Vilanova.
EXTRAORDINÁRIA
Em seguida, de acordo com o regimento interno,
a Câmara iniciou reunião extraordinária a fim de
votar mais dois projetos de lei.
Foi aprovado projeto de lei de autoria do Poder
Executivo que institui o Plano Plurianual do município de Manhuaçu para o quadriênio 2018-2021.
Também foi aprovado projeto de lei de autoria
do Poder Executivo que estabelece proposta orçamentária, estimando a receita e fixando a despesa
do município de Manhuaçu para o exercício de
2018.

PARTIDO MILITAR BRASILEIRO - NOTA OFICIAL

criação do Partido Militar começou em 2010, fui o idealizador e
presidente nacional durante esse tempo. O sonho de ter um partido
genuinamente de direita, tendo como pilares o patriotismo, civismo,
ética, moral e honestidade fez com que rapidamente movimentasse milhares
de pessoas em todo Brasil. Hoje temos diretórios estruturados em todos
Estados do Brasil e mais de 1.000 diretórios municipais.
Nesse período passamos por diversas alterações da lei de criação de
partidos, tanto pelo Congresso quanto as normatizações do TSE. Isso gerou
inúmeras dúvidas e interpretações da legislação. Fato é que recentemente
aprovamos na Câmara o fim das coligações, fundo partidário e tempo
de rádio e tv para partidos sem representatividade. Isso inevitável fará o
TSE rever sua normatização, já que a criação de partidos deixou de ser
um "negócio".
A forma de dirimir todas essas dúvidas cabe ao próprio TSE, dessa

forma, estarei em janeiro finalizando a inserção das fichas de apoiamento
que temos, vou juntar a Ata da convenção nacional da criação do Partido
Militar, seu estatuto e programa, a publicação no diário oficial da união,
e darei entrada formalmente junto ao TSE para reconhecer oficialmente o
PARTIDO MILITAR BRASILEIRO.
Damos assim por encerrado nossos trabalhos de criação do nosso partido
e vamos aguardar a decisão final do TSE.
Porém, vamos manter ativa toda estrutura que já temos do Partido Militar,
seus diretórios e militantes, não ficaremos apenas assistindo o TSE proferir
sua decisão, que poderá ser contrária ao nosso entendimento, por isso já
iniciaremos paralelamente a criação do "novo" PARTIDO MILITAR já
sendo feito totalmente em cima das novas regras.
Nosso partido de direita não é bem-vindo nessa atual política podre brasileira, já estamos incomodando muita gente, ainda mais declarando apoio

a candidatura do Bolsonaro para Presidente do Brasil, e com isso farão de
tudo para que esse partido não seja realidade. Não podemos desistir em
momento algum, temos plenas condições de termos nosso Partido Militar já
para disputar as eleições do ano que vem, ou na pior das hipóteses, terminar
o novo Partido Militar para próxima eleições municipais.
Não adianta tentarem nos desarticular, pois nosso amor pelo Brasil é
maior do que a força dos nossos opositores.
Muito obrigado a todos pelo apoio que deram e dão até hoje para criação
do Partido Militar. Começa se agora a batalha jurídica para conseguir o
registro oficial junto ao TSE.
Brasília, 13 de dezembro de 2017.
CAPITÃO AUGUSTO
PRESIDENTE NACIONAL DO PARTIDO MILITAR
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Câmara de Manhuaçu
homenageia pessoas e
instituições em sessão solene

A

Câmara de Manhuaçu
entregou, na noite de
quinta-feira, 14/12, os
Diplomas de Honra ao Mérito
e de Cidadania Honorária do
Município a personalidades do
meio político, religiosos, esportistas, militares, professores, líderes comunitários, empresas
e entidades que se destacaram
no ano de 2017. A importância
da sessão solene se traduz no
reconhecimento do Poder Legislativo aos cidadãos e cidadãs
que colaboram com o desenvolvimento de Manhuaçu, são
exemplos éticos e de responsabilidade para com o próximo.
O Diploma de Honra ao Mérito
é prestado em reconhecimento

ao trabalho pessoal e profissional ou mesmo desenvolvido
por empresa ou instituição que
se destacaram, além de suas
obrigações, no desempenho de
ações sociais, educativas, empresariais e culturais, representando e valorizando o nome de
Manhuaçu.
O Título de Cidadão Honorário se equipara a pessoa homenageada a uma adoção oficial.
A pessoa agraciada passa a ser
um irmão, um conterrâneo,
uma pessoa da terra natal. Mesmo que um homenageado não
tenha nascido ou não resida
no município, para que se lhe
conceda tal homenagem, faz-se necessário que se apure o

que o homenageado fez, sem
visar lucros, interesses pessoais
ou profissionais, em defesa do
povo de Manhuaçu.
“É com grande satisfação
que a Câmara de Manhuaçu se
reuniu e recebeu cada um para
a cerimônia. As homenagens
que foram entregues representam as mais altas honrarias concedidas pelo Poder Legislativo
de Manhuaçu. Para chegar até
a escolha e aprovação desses
nomes, os vereadores reuniram
documentação, currículos e vários outros dados para elaborar
o projeto e justificar a homenagem a ser concedida”, comentou o Presidente Jorge Augusto
Pereira “Jorge do Ibéria”.
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Rapaz acusado de crimes é assassinado em Lajinha

P

aulo Henrique Vidal
Morais, 22 anos,
foi morto a tiros no
Córrego Rico, zona rural
de Lajinha, por volta de
20 horas desta sexta-feira, 15/12.
Segundo o registro da
P o l í c i a M i l i t a r, P a u l o

Henrique estava em um
bar quando chegaram
dois indivíduos em uma
motocicleta. Um deles
desembarcou e efetuou
alguns disparos de arma
de fogo em direção a
vítima.
Paulo ainda tentou cor-

rer para os fundos do
bar, mas foi perseguido
pelo autor. Que fez mais
disparos. O rapaz morreu
no local.
A equipe da Polícia
Militar fez rastreamento
na região, mas não identificou os autores.

Segundo a PM de Lajinha, Paulo Henrique é
envolvido em diversos
crimes na região, como:
homicídio, furtos, roubos, além de ser suspeito
de envolvimento em outros fatos.
Carlos Henrique Cruz

Encontrado corpo de morador que se afogou em Conceição de Ipanema

O

corpo de Marcos Rodrigues Sales, de 27
anos foi encontrado na
tarde de sexta-feira (15/12) no
rio José Pedro, aproximadamente a 300 metros de onde
se afogou.
Após 13 dias desaparecido,
o corpo foi encontrado por
um pescador. O Corpo de
Bombeiros de Caratinga foi
acionado no dia do desaparecimento e contou com ajuda das
Polícias Militares e Ambiental
nas buscas, que duraram seis
dias. Devido às fortes chuvas
daqueles dias e o volume de
água no rio, as buscas não
deram resultado.
Com a estiagem, o nível do
rio abaixou, sendo possível
a visualização do corpo que
ainda estava próximo da ponte

que o jovem teria se jogado
para tomar banho no último
dia 02 de Dezembro.
O Corpo de Bombeiros de
Caratinga foi acionado novamente, para fazer a retirada
do corpo, que estava preso em
galhos no leito do rio .
Aílton Venâncio/ Portal
Ipanema - Fotos Wenderson Ambrósio

Gerente de banco é morta pelo ex-namorado em Santa Margarida

A

gerente do Banco do
Brasil de Santa Margarida, Raquel Maria
Ribeiro Dias da Silva, foi
encontrada morta a facadas
na garagem de sua casa, no
Centro de Santa Margarida.
Equipes policiais com-

pareceram à residência da
vítima após serem acionados
pelo ex-namorado dela, o
principal suspeito do crime.
O homem alegou que a filha da vítima havia ligado
para ele dizendo que havia
encontrado a mãe, muito

ferida, caída na garagem da
residência.
Lucas Roberto de Almeida foi detido pela Polícia
Militar, pois figura como o
principal suspeito do crime,
uma vez que ele já havia
ameaçado a vítima de morte

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

e estava impedido judicialmente de se aproximar da
mulher com que manteve um
relacionamento por alguns
meses.
De acordo com os relatos
do Tenente Coronel Sérvio Túlio Mariano Salazar,
comandante do 11º Batalhão, que acompanhou todo
o trabalho da PM na casa
da vítima, “a perspicácia e
profissionalismo da equipe
policial militar foram fundamentais para a prisão do
suspeito, pois o indivíduo
esteve no local do crime e
simulou estar consternado
com a situação, sendo que
ele havia praticado tal ato
e depois ido para sua casa,
onde tomou banho, escondeu
as roupas ensanguentadas e
jogou a faca em um córrego”.
As roupas sujas de sangue
e a faca usada no crime foram
encontradas e apreendidas
pela PM.
O ex-namorado dela, Lucas Roberto de Almeida, foi
preso e cometeu o crime de
forma bárbara. Segundo o
delegado Dr. Felipe Ornelas,
o rapaz confessou que deu 36
golpes com a faca, deixou o
corpo na casa. Em seguida,
jogou a faca no rio e foi para
casa. A polícia foi acionada
e ele foi preso em flagrante

em sua residência.
“Raquel era casada, separou do marido e começou a
namorar com Lucas. Após
três meses namorando, ela
terminou, mas ele não aceitou
o término do relacionamento e passou a ameaça-la de
morte. Ela nos procurou, instauramos o inquérito e o juiz
estabeleceu medida protetiva.
Infelizmente, ele desrespeitou
a medida protetiva, entrou na
casa dela e efetuou 36 facadas
nela”, afirmou o Delegado Dr.
Felipe Ornelas Caldas.
Sobre a motivação, o delegado explicou que Lucas
Roberto afirmou que foi até
a casa dela pois não aceitava
o término do namoro. “O que
motivou a ida dele na casa
nessa segunda foi o fato de
que ela estava reatando o
relacionamento com o ex-marido. Ele não aceitou, foi
a casa dela, armado de uma
faca, tirar satisfação. É um
típico caso de feminicídio, ou
seja, matou por não aceitar
que a mulher seguisse com
sua vida que ela desejava”,
completou.
Raquel era gerente do Banco do Brasil e presidente
do Consep (Conselho de
Segurança Pública) de Santa
Margarida.
O campeão
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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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Enchente na região foi devastadora
Professora
A mulher desempregada estava consultando os classificados e decide ligar para
um anúncio de faxineira. No final da conversa, a senhora que a atendeu lhe pergunta: - E quanto a senhora espera ganhar por
dia? - Ah, por menos de sessenta Reais por
dia eu nem saio de casa! - a mulher responde, categórica. - Mas isso é um absurdo! Eu
sou professora e não ganho tudo isso! - E
por que a senhora acha que eu parei de dar
aula?

Militar

O major esta passeando com um amigo
pelas ruas da cidade pequena, sede de seu
regimento. Cada vez que um recruta faz
continência, ele diz: - O mesmo pra você.
Depois de muitas vezes, o amigo lhe pergunta: - Por que você diz sempre isso? - Já
fui recruta e sei o que eles desejam mentalmente quando batem em continência!

Lenhador

O sujeito se apresenta para um emprego
de lenhador numa empresa desmatadora
da Amazônia, se gabando de ser o melhor
lenhador do mundo. O entrevistador olha
para a sua figura meio franzina e pergunta
desconfiado: - Onde o senhor já trabalhou
como lenhador? - No Sahara! - Mas o Sahara é um deserto! - Agora é!
Reclamação
Muito nervoso, o cliente grita: - Garçom,
essa sopa está com gosto de inseticida! O
garçom responde, inconformado: - Cliente
nunca fica satisfeito! Quando tem mosca,
reclama. Quando a gente toma uma providência, reclama também!

A

Por Devair G. Oliveira

s cidades mais atingidas foram
Rio Casca, Santa Cruz do Escalvado, Lajinha, São Pedro
dos Ferros, Santo Antônio do Grama e
Urucânia. Pelo menos seis cidades da
Zona da Mata amanheceram debaixo
d'água no dia 4 de dezembro. Milhares de pessoas ficaram desalojadas
e centenas desabrigadas. A BR-262,
que passa por Rio Casca, foi interditada pela enchente. A situação que
ficou mais crítica no estado é na Região Leste do Estado. Em Rio Casca,
moradores ficaram estão ilhados. A
água do rio invadiu casas e desabou
um trecho da MG-329, ligação com
Ponte Nova. A ponte que corta Rio
Casca também foi interditada após
um desabamento parcial. De acordo
com o Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, os moradores que acionaram
a corporação relataram que, aproximadamente, 18 pessoas ficaram
ilhadas. Uma equipe dos bombeiros
se deslocou para retirar as vítimas. O
município ficou sem energia elétrica
e Internet.
Em Piedade de Ponte Nova, segundo
a Coordenadoria Estadual de Defesa
Civil (Cedec), o temporal provocou
inundação na cidade. As águas do Cór-

rego dos Martins saiu de sua calha e
atingiram diversas residências na parte
baixa da comunidade. Deslizamentos
também foram registrados e casas
foram atingidas por terras. Famílias
foram encaminhadas para as casas de
amigos e parentes. A distribuição de
água potável foi afetada.
Problemas também foram registrados em Santa Cruz do Escalvado.
A chuva provocou a inundação da
cidade. Segundo a Cedec, a água do
Ribeirão Escalvado saiu da sua calha
e atingiu 2,60 metros de altura. Casas
foram encobertas. Famílias ficaram
ilhadas e foram retiradas por funcionários da prefeitura local.
Outra cidade atingida pelo temporal
foi Urucrânia. Deslizamentos foram
registrados nas encostas. Não houve
registro de vítimas. Agentes da Defesa
Civil local percorreram o município
para contabilizar os prejuízos e os
danos causados.
Milhares de animais foram mortos
pela enchente em fazendas de Rio
Casca e outras cidades da região da
Zona da Mata.
Em Manhuaçu, graças a iniciativa
do SAMAL de limpar o Rio Manhuaçu, não houve transbordamento das
águas, toneladas de lixos de todas as
espécies foram retirada do rio.

sete erros

Núcleo do Câncer recebe
alimentos da Feira da Paz

SABEDORIA
Nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como
teus próprios pensamentos. (Buda)
-----------------------------------------------Uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio o
previne. (Albert Einstein)
-----------------------------------------------------Se você apagasse todos os erros do seu passado, você apagaria toda sabedoria do seu presente.
---------------------------------------------------------Lembre-se: sempre haverá outra chance, outra amizade,
outro amor ... mas nunca outra vida.
------------------------------------------------------------Tudo aquilo que é exagerado, desconfie. Inclusive bondade. (Jufras Menhal)
--------------------------------------------------------------Quem não tem quase nada, normalmente agradece por
tudo. Quem tem tudo, normalmente reclama por nada.

DICAS
NA SALA
1 - Estofados da mesma cor da parede
tornam os nambientes mais aconchegantes
e elegantes.
2 - Modismos de decoração devem ficar
restritos aos detalhes – peças pequenas
como almofadas, mantas e abajures. Assim, quando você enjoar ou o estilo sair de
moda, pode-se “reformar” a sala com baixo custo.
3 - Um sofá de frente para o outro facilita
a comunicação entre as pessoas.
4 - Um pouquinho de açúcar (ou 1 aspirina) na água do vaso de flores vai mantê-las
bonitas por muito mais tempo.

O
CURIOSIDADES
TINTA - Novidade da tecnologia: a
tinta eletrônica, que permitirá a reutilização do papel inúmeras vezes.
Simplificando, a tinta é feita de partículas de metal que se eletrizam e
adquirem cor quando soltos por uma
caneta especial. Para apagar um trecho, basta alterar a eletrização, assim a cor desaparece e a tinta torna-se transparente.
REMÉDIOS - Foi só a partir da metade do século 19, com as pesquisa
do fisiologista francês François Magendie, que a farmacologia, a ciência dos remédios, se desenvolveu.
Até então, os médicos costumavam
receitar coisas estranhas como urina

de égua grávida, pó de asa de morcego dissolvido em extrato de mandrágora colhida na lua cheia e por
aí afora. Havia doentes que conseguiam sobreviver.
INVESTIGAÇÃO - O valor da ciência na investigação de crimes foi demonstrado pelo médico inglês Bernard Spilsbury. Em 1910, provou que
o cadáver mutilado de uma mulher,
envenenada com arsênico, era o de
Belle Crippen. O marido alegava que
ela o abandonara e fugira com um
amante. A identificação foi possível
graças à cicatriz em um pequeno retalho de pele da barriga. Belle fora
operada alguns anos antes.

utra instituição atendida com a doação de alimentos também nesta
quarta-feira, 11, foi o Núcleo
do Câncer de Manhuaçu que
recebeu quarenta kits de alimentação – montados com os
alimentos arrecadados na 38ª
Feira da Paz.
Mais cedo, a Secretária
de Cultura e Turismo, Gena
Clara, e o Diretor do SAMAL,
Eron Elias, haviam entregado
uma segunda remessa de doação para o asilo São Vicente

de Paulo.
No Núcleo do Câncer de
Manhuaçu, as entregas das
doações foram acompanhadas pelos representantes da
instituição, Osmar Pinheiro,
Tereza e Carla.
A Prefeitura prosseguirá
com a distribuição dos alimentos nos próximos dias,
beneficiando mais famílias em
Manhuaçu.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)
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Roberta Miranda registra B.O
após perder show em Roraima
Roberta Miranda registrou
um boletim de ocorrência no 5º
Distrito Policial de Boa Vista,
Roraima, após perder o horário
para um show que faria na Festa
do Abacaxi, na vila Serra Grande
2, Cantá, no último sábado (16).
Acontece que a cantora foi
conduzida por uma pessoa que
não conhecia o caminho e acabou perdida. No Instagram, a famosa compartilhou um vídeo em
que mostra a estrada em condições precárias.
"Quase duas horas de estrada de novo, perdida em um mato.
Vocês não sabem como estou triste, chateada. Não vou fazer o
show, estou a caminho da delegacia para registar um B.O", contou.
A artista ainda usou a rede social para relatar que recorreu às
autoridades após ter sido ameaçada pelo irmão do contratante do
show. "Processar por eu passar mal?", questionou, visivelmente
abalada.
"Processar por eu ficar três horas e meia no mato?Processar
por eu estar com o psicológico abalado por estar aqui, que não
aguento. Mas já conversamos com o pessoal lá de São Paulo, os
advogados."
Mesmo cansada, a veterana gravou mensagem aos fãs, agradecendo o apoio nos 31 anos de carreira. "Meu coração está triste.
Eu sei, vocês me conhecem", lamentou.

Silvio Santos comenta demissões no SBT:
"Não é com alegria"
Silvio Santos surpreendeu seus funcionários ao aparecer na festa de confraternização
do SBT, na tarde desta sexta-feira (15), em
Osasco, São Paulo. O apresentador aproveitou o momento para comentar a 'onda' de demissões na emissora. "Ano passado e esse ano
foram anos muitos ruins. E, por essa razão, os
meus diretores me disseram que teríamos que
fazer dispensas. E não é com alegria. Mas eles
alegam que se não fizermos os cortes não vamos economizar essa
importância", explicou o veterano
E acrescentou: "Se não economizarmos, nós vamos ter que fechar a empresa. Então é preferível sacrificar 50, 100 ou 150 pessoas do que sacrificar essa multidão que está aqui"
Antes de deixar o palco do evento, o 'Homem do Baú' ainda
contou seus próximos planos para a firma. "Antes de dar adeus a
todos vocês, eu já coloquei todas as minhas empresas nas mãos
das filhas", revelou
Uma das herdeiras de Silvio, Patrícia Abravanel aproveitou a
deixa para fazer uma pregação evangélica após o anúncio do pai.
"Vamos abrir uma igreja no SBT e, assim como na Record, colocar
a Patrícia em um programa", brincou o famoso

Coxinha cara? Marca se manifesta após
reclamação de Gusttavo Lima
Depois do tão comentado desabafo de
Gusttavo Lima sobre
o preço da coxinha
no Aeroporto de Guarulhos, a empresa que
é dona da loja onde o
vídeo foi gravado resolveu dar sua versão
sobre o caso.
Na quinta (7), o sertanejo fez um vídeo
para o Instagram em frente a um café no aeroporto. Ele se surpreendeu com o valor do salgado, vendido a 9 reais, e reclamou em
alto e bom som. “Tô aqui no Aeroporto de Guarulhos, aguardando
pra decolar, fui comer uma coxinha e olha o preço. Tem base um
preço desse? Eu não dou conta! Aí eu quebro!“, protestou.
“Diga não à coxinha de 9 reais… Tá faltando bom senso! Pronto, falei“, completou. O nome e a fachada do lugar não foram mostrados, mas é possível ver a logomarca no canto da etiqueta dos
preços.
Em comunicado enviado à imprensa, a 365Deli afirmou que o
preço da coxinha “não é diferente dos praticados fora do aeroporto,
onde em uma pesquisa rápida encontramos coxinhas variando de
8 reais a 10,9 reais em lojas de rede” que teriam “custos de mão-de-obra inferiores aos nossos já que operamos 24 horas por dia,
365 dias no ano”
O texto ressalta ainda que a quantidade de lojas e quiosques espalhados no aeroporto “incentiva a livre concorrência e garante um
amplo leque de ofertas para que os clientes possam exercer o livre
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arbítrio na hora da compra”.
Por fim, a marca agradece a crítica do sertanejo (“por nos dar a
oportunidade de esclarecer a realidade que vivemos por aqui”), e
anuncia que vai oferecer coxinhas em dobro a todos os clientes até
o dia 31 de dezembro. Quem comprar uma unidade do salgado,
leva outra na hora.

Produtor recebe ameaças
após alfinetar Claudia Leitte
O produtor Péricles Martins, mais conhecido pelo
nome artístico Boss in Drama, revelou nesta sexta-feira
que recebeu ameaças dos fãs
de Claudia Leitte após comparar a nova música da cantora, Lacradora, com Lista VIP,
composição sua, que conta
com a participação de Karol
Conka.
Para a VEJA, Martins explicou que não tem intenção de entrar
na Justiça por eventual plágio: “Só iria conversar para buscar um
acordo sobre direitos autorais se a melodia fosse igual. Mas não
é”, explicou.
Em sua conta em rede social, Martins postou: “Alfinetei a Claudia Leitte num post no meu Facebook, porque a letra da música
nova dela tem uma parte bem parecida com a de Lista Vip, mas
isso não quer dizer que vou processar ou fazer qualquer coisa contra ela. Eu postei pra rir com meus amigos, pois se quisesse briga,
faria bem diferente”.
A polêmica começou quando, na segunda-feira, ele afirmou
também pelo Facebook: “Bati o olho e achei que estivesse lendo a
letra de ‘Lista Vip'”, com uma imagem da trecho da nova canção
de Claudia Leitte.

Zilu Camargo apaga fotos com ex-noivo e
ele não descarta volta: 'Ela é especial'
Zilu Camargo entrou para o time das famosas solteiras ao confirmar o fim de seu relacionamento com Marco Antonio Teles. A
socialite excluiu as fotos ao lado do ex-noivo em seu perfil do Instagram e, assim como ela, o empresário também deletou os registros românticos ao lado da apresentadora, incluindo o post no qual ironizava
os rumores de rompimento com a mãe
de Wanessa. Em entrevista ao "UOL", o
profissional do ramo esportivo elogiou
a ex: "Vamos dar um tempo por motivos particulares. É uma pessoa bacana,
por quem tenho muito respeito. O que
tiver que ser, será".
Empresário elogia Zilu após separação: 'Pessoa diferenciada': Ainda
no bate-papo, Marco, que se mostrava ansioso por casamento com
Zilu, não descartou a possibilidade de uma reconciliação com ela.
"Ela vai ser para sempre minha amiga, por quem tenho muito respeito. Ela é muito especial. Não sabemos o dia de amanhã. Ela
é bacana, gente boa. Uma pessoa diferenciada. O caráter dela, a
honestidade...", disse ele, sem concluir a frase.
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de outubro deste ano, Catra viajou aos EUA para tratar do câncer.
Isso porque tentou recorreu a outros métodos após ser tratado em
São Paulo.
Ainda em meio à recuperação, o funkeiro precisou passar por
uma angioplastia, onde colocou um stent no coração.

'Ele não vê a menina há 2 anos' , diz ex de
genro de Silvio Santos
Ana Arraes, mãe da filha de
Kleiton Pedroso de Abreu, genro de Silvio Santos que enfrenta
problemas na Justiça por conta de
pensão alimentícia, publicou um
vídeo em seu Facebook dando
seu lado sobre a situação nesta
quarta-feira, 6.
No vídeo, ela afirma que não é
a primeira vez que Kleiton é preso na vida, e também conta que
ficaram juntos por um mês há cerca de cinco anos.
"O que faz uma pessoa largar tudo, largar uma filha e usar a mídia a favor dele. Ele vai em programas de televisão falar que é um
pai presente, amoroso, o que é uma mentira. Ele não vê a menina
tem dois anos. Nunca ligou no Natal, nunca ligou no aniversário
e não faz realmente questão dela. Fico triste porque é uma coisa
que não precisaria chegar a esse ponto. Fiz esse vídeo para que
ele pense no que ele tá fazendo", disse. "Ela te ama. Sempre fala
de você. Ela fica esperando o pai ir na escola buscá-la. 'Ah, meu
pai apareceu na TV muito velho', porque sua própria família mostra o que tento suprir de falta, sua família faz questão de mostrar
e quem sofre sou eu. Mas não tem problema, porque um dia ela
vai olhar pra trás e ver tudo que fiz por ela. E você fica com seu
dinheiro, com sua esposa, com sua vida mascarada, sua mentira,
porque minha filha não precisa passar por esse constrangimento
em rede nacional. Você é uma pessoa suja, sem caráter e acho que
não ama nem a ti mesmo", finalizou. Na quarta-feira, um dia após a
prisão e liberação de Kleiton, Silvia Abravanel publicou um vídeo
em seu Instagram comemorando as bodas de flores e frutas com o
marido, além de uma foto em homenagem aos seus quatro anos de
casamento.

Ivete Sangalo homenageia Sandra,
babá que está há 30 anos em sua
família: ‘Minha mãe’
Há 30 anos em sua família, Ivete Sangalo decidiu homenagear
a babá que a acompanhou desde
sempre, Sandra. “Não bastasse
toda as alegrias que eu tenho nessa vida, Deus me presenteia com
essa luxuosa mulher. Uma mãe pra
mim, uma amiga inseparável, uma
mulher para ser admirada por todo
o sempre. A sua força me contagia.
A sua capacidade de sorrir sem motivos tão aparentes, e a sua vontade de estar viva e feliz. Você é a melhor vó que o meu filho poderia
ter. Como eu te amo minha linda . O que quero nesse dia tão especial
é lhe agradecer por ser você! Amamos você mais que as estrelas do
céu. Sandra, Vó, Xan, Linda, minha mãe!”, escreveu.

Carla Cecato é excluída de
amigo secreto da Record

Andressa Urach revela que vai
cursar faculdade de Enfermagem

Tradicional na programação de fim de ano
da Record, o "Especial de Natal" promove um
amigo secreto entre os contratados da emissora. Porém, neste ano, Carla Cecato foi excluída
da 'brincadeira'. Segundo o colunista Leo Dias,
a jornalista ficou furiosa com a atitude e tem
promovido uma 'caça às bruxas' para tentar
descobrir quem foi o responsável pela decisão
de retirá-la da atração.
A profissional, vale lembrar, também se envolveu em uma confusão com Luiz Bacci nos bastidores do canal.
Os apresentadores têm brigado pela vaga de estacionamento de
Marcelo Rezende - que morreu em setembro, vítima de um câncer
no fígado e no pâncreas - nos estúdios da Record.

A apresentadora e ex-vice-Miss Bumbum Andressa Urach revelou no Instagram
na sexta-feira, 15, que passou no vestibular
para cursar Enfermagem. Ela comemorou
a conquista e relembrou o período em que
ficou internada por conta de uma infecção
decorrente de aplicação de hidrogel nas
pernas. "No mesmo lugar que um dia eu
quase morri, no hospital, Deus vai me usar muitoooo para salvar
vidas e ganhar almas para Jesus", escreveu. Andressa agradeceu
aos profissionais que a ajudaram na época e afirmou que eles são
suas maiores influências na escolha da profissão.

Mr. Catra foi aos Estados Unidos tratar o
câncer há alguns meses, afirma site
Tudo indica que, apesar de seu assessor negar, Mr. Catra estaria lutando mesmo contra
um câncer no estômago. Nesta terça-feira, 5,
o funkeiro passou por mais um capítulo de sua
batalha contra a doença ao passar mal e ser internado às pressas na UTI.
De acordo com o jornal “Extra”, em meados

Ex-namorada de Marcelo Rezende nega que
lutará por herança
Luciana Lacerda, namorada do apresentador Marcelo Rezende até a morte dele, em setembro, apareceu em dois canais de
televisão nesta quinta-feira com depoimentos diferentes. Primeiro, ela deu a entender que lutaria pelos seus direito na herança. Mais tarde, desmentiu tudo, afirmou que foi vítima de
edição maldosa e referiu-se à equipe do outro programa como
“gente podre”.
Ao A Tarde É Sua, da RedeTV!, ela se disse “horrorizada” ao vir
no que sua participação no Fofocalizando, do SBT, se transformou.
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