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EDITORIAL

Q

Lixo eletrônico

uanto mais a sociedade consegue se desenvolver tecnologicamente, mais ela terá que enfrentar os desafios decorrentes desse
crescimento. A partir desse pressuposto, o crescente volume de
lixo eletrônico, incluindo produtos descartados com bateria ou tomada,
celulares, laptops, televisores, refrigeradores e brinquedos eletrônicos,
representa uma importante ameaça ao meio ambiente e à saúde humana. A projeção preocupante e que merece profundas reflexões faz parte
de um alerta feito pela Organização das Nações Unidas.
Segundo o estudo, em 2016 foram gerados 44,7 milhões de toneladas
métricas de resíduos eletrônicos, um aumento de 8% na comparação
com 2014. Especialistas preveem um crescimento de mais 17%, para
52,2 milhões de toneladas métricas, até 2021.Outro aspecto que chama
a atenção é que, em 2016, somente 20%, ou 8,9 milhões de toneladas
métricas, de todo o lixo eletrônico foram reciclados.
Entretanto, as baixas taxas de reciclagem podem ter impactos econômicos negativos. Em 2016, foi estimado
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era estimado em 55 bilhões de dólares.
Na avaliação dos especialistas, a proteção do meio ambiente é um dos três pilares do desenvolvimento
sustentável. E, nesse contexto, está a gestão do lixo eletrônico, que é
considerada uma questão urgente no mundo digitalmente dependente
de hoje, onde o uso de aparelhos eletrônicos está aumentando a cada
segundo.
O relatório "Global E-Waste Monitor 2017", lançado pela União
Internacional de Telecomunicações e por outras entidades ligadas à
Organização das Nações Unidas, como a Associação Internacional de
Resíduos Sólidos, enfatiza os crescentes volumes de lixo eletrônico
e seu descarte e tratamento impróprios por meio de queimadas ou
lançamento em lixões.
Na realidade, esse estudo, também serve como uma fonte valiosa
para governos desenvolverem suas necessárias estratégias políticas,
de gestão e padronização para reduzir os efeitos adversos do lixo
eletrônico para a saúde e o meio ambiente.
O levantamento da Organização das Nações Unidas também ressalta que, com 53,6% dos domicílios globais acessando à Internet,
as legislações e políticas nacionais de lixo eletrônico têm importante
papel em governar as ações dos atores envolvidos no tema.Além disso,
atualmente, 66% da população mundial, vivendo em 67 países, está
coberta por leis nacionais de gestão do lixo eletrônico, um aumento
significativo frente aos 44% de 2014.
O não aproveitamento do lixo do ponto de visto econômico também
requer uma análise. Em 2018, segundo os estudos da Organização
das Nações Unidas, os latino-americanos devem jogar "literalmente
no lixo" 4.800 toneladas de rejeitos eletrônicos, avaliados como um
mercado com potencial econômico milionário. O número é semelhante ao registrado em 2014, quando a América Latina produziu 3.900
toneladas de resíduos desse tipo. O que chama a atenção é o índice
de crescimento anual, 6%, maior do que os 5% do resto do mundo.
Na realidade, nos países em desenvolvimento, a coleta e a reciclagem
de resíduos sólidos emprega mais de 64 milhões de pessoas, aponta o
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. É uma atividade econômica que não só gera renda como ajuda a preservar o meio
ambiente, segundo esse e outros estudos da ONU sobre o tema. Mas
requer mais regulações e investimentos para se fortalecer, inclusive
na América Latina.
Sob a ótica da sustentabilidade, o lixo eletrônico ainda é visto como
um rescente risco ao meio ambiente. Mais do que problemas, poder
público e sociedade precisa enxergar soluções que impulsionem o
desenvolvimento, com alternativas voltadas para a geração de riqueza
e não de doenças.
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Antes de mais nada, gostaria de agradecer
a matéria publicada no mês de outubro intitulada “Lugares Inóspitos do Planeta” pela
riqueza de detalhes e das fotos acrescidas
ao texto.
Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais
que me interessam conhecer, uma vez que sou
antropólogo e um grande viajante e explorador
de lugares.
Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês, a inclusão de uma matéria sobre as ilhas
Fiji. Estive ali durante dois anos de minha vida e
pude contemplar belezas naturais estonteantes.
Parabéns pelo trabalho!
Agradeço a atenção!
João Ribeiro, Ipatinga (Minas Gerais)

Olá Pessoal do
Jornal das Montanhas,
Meu nome é Gisele e tenho 14 anos. Adorei a
matéria sobre o primeiro beijo e gostaria de sugerir
uma nova matéria sobre o namoro na adolescência. Sou uma fã do jornal, leio toda semana!!
Uma matéria que chamou minha atenção, certamente também destaque para outras pessoas da
minha faixa etária. Além dessas matérias importantes na adolescência adoro a seção de modas e
acessórios. Já pensaram em ter um espaço para
a reciclagem de artigos de moda? Tenho feito algumas adaptações nas roupas e acessórios que
tenho no guarda-roupa e tem sido um sucesso
com a galera. Abraços e até a próxima!
Gisele Matias Albuquerque,
Governador Valarares (Minas Gerais)
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Lorotas Políticas & Verdades Efêmeras
Já estamos no ano
das eleições. Agora é
tudo ou nada. A liberdade e a segurança ou
a Venezuelização do
Brasil. É nossa última
chance!
Já estamos em 2018.
Desejo a todos os leitores que possam ter
acesso aos alimentos
e possam se sentir seguros nas suas casas, nas ruas das cidades, no campo ou até mesmo
numa casinha de sapé.
Este, tenho certeza, não é apenas o meu desejo, mas de todos os
homens e mulheres de bem, que trabalham, que estudam e que fazem
o Brasil uma Nação. Ainda.
E este "ainda", ao final da minha alocução quer dizer que neste ano
de 2018 que se iniciou há poucos dias, significa uma advertência muito
séria. Quer dizer que neste 2018 a Nação brasileira terá sua última
chance para repelir a aventura socialista. A eleição presidencial deste
ano representa a derradeira oportunidade para impedir que o Brasil
se transforme num país como a Venezuela, onde povo caça animais
nas ruas para se alimentar ou aproveita cadáveres dos bichos dos
zoológicos mortos por inanição.
E eles têm de fazer isso calados. Lá as Forças Armadas já não
estão ao lado do povo há muito tempo, desde que o finado tiranete
comunista Hugo Chávez, um coronel do Exército, chegou ao poder.
Pensem bem! Lá os militares é que são os fiadores da dita "revolução
bolivariana". Os venezuelanos elegeram Chávez, uma espécie de Lula
cucaracha, e fizeram tábula rasa de todas as advertências como esta
que faço agora. Deu no que deu, ou seja, fome, opressão e miséria.
O modelito cubano foi aplicado com desvelo pelos comunistas
venezuelanos, títeres da ditadura cubana. E repito: com o apoio total
e irrestrito das Forças Armadas!
Ah, mas o Brasil é diferente. Não é! É rigorosamente igual. E, assim
sendo, já está no caminho da venezuelização. Falta o último empurrão
que pode ser dado este ano por meio de um "golpe eleitoral", se é que
as Forças Armadas já não estejam bichadas.

Mensagem muito importante
O Brasil vive uma crise institucional como não acontecia há gerações. Não há confiança nem credibilidade, estamos nos sentindo
sozinhos, não representados, e parece que a cada dia a situação
geral só piora. Independente da sua opinião política, você sabe
do que estou falando: estamos todos e todas começando 2018
muito ressabiados. E ainda vai ter Copa. E vai ter Eleições....

Iniciamos o ano com esperanças
Cada dia que passa é motivo de agradecer, já estamos no
primeiro mês do ano de 2018, celebramos e despedimos do ano
velho, devemos refletirmos em tudo o que passou, momento de
ponderação, pensamento positivo e principalmente de gratidão.
Agradecemos a Deus pela generosidade e misericórdia infinitas.
Recebemos o Ano Novo com a alma renovada de esperança
e alegria, carregando Jesus no coração, e que assim seja o ano
todo. Desejamos que seja um ano de muitas colheitas e vitórias
Que o Evangelho seja a nossa bússola em cada dia deste ano.
Que saibamos encontrar a felicidade na paz e no amor de Cristo.
Que Deus abençoe a todos e Sua luz ilumine os nossos caminhos.
Que a maior promessa deste ano seja o fortalecimento da nossa
fé, e que a saibamos cumprir em cada um dos 365 dias.

Presidente da ABENUTRI sobre
consulta pública para regulamentação
de suplementos/Anvisa
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) dia 09/01) uma
consulta pública para regulamentar o uso de suplementos alimentares.
A proposta de regulamento irá definir o que pode estar contido em um
suplemento, os limites mínimo e máximo de cada constituinte e as alegações que podem ser realizadas, por meio da adoção de listas positivas.
Gostaria de sugerir como fonte para futuras pautas sobre esta regulamentação da Anvisa, o Presidente da Associação Brasileira de Empresas
de Produtos (ABENUTRI) e CEO da Black Skull, Marcelo Bella.Ele
também pode falar sobre mercado de suplementação esportiva, marketing, tendências, esportes, consumo, projeção, desenvolvimento de
nutrição esportiva, entre outros.
Fundada em 2000, a Associação Brasileira de Empresas de Produtos
Nutricionais (ABENUTRI) reúne as maiores corporações brasileiras voltadas para o segmento da suplementação nutricional, no uso fitness para

a aquisição de massa muscular, força, perda de peso ou na busca de um
estilo de vida saudável com uma alimentação equilibrada e balanceada.
Entre seus objetivos está a ampliação de oferta desses produtos, lutar por
um mercado mais ético e promover treinamentos, palestras, seminários
e congressos relacionados à nutrição e a boa saúde. Todos os associados
da ABENUTRI comercializam produtos registrados nos órgãos públicos
competentes e atendem os requisitos exigidos pela legislação.
Nos últimos 10 anos, o mercado de nutrição esportiva cresce na casa
dos dois dígitos. Os EUA, que têm o maior mercado do mundo e fatura
US$ 7 milhões, cresce 5% já há muito tempo, porque já está saturado.
O mercado no Brasil é menor, gira em torno de US$ 270 milhões. No
entanto, o potencial de crescimento é grande, já que o país possui 200
milhões de habitantes, sendo que 28 milhões estão dentro das 34 mil
academias pelo país. Mesmo em meio à crise, o setor fitness é um dos
que mais cresce no Brasil. Em 2016, o crescimento foi de 10%.
O Brasil possui 250 marcas que pertencem a 100 empresas, sendo 60%
nacionais e 40% internacionais, em um total de 11 mil pontos de venda.
E no embalo da preocupação dos brasileiros com o corpo e a saúde, a
expectativa é de que em 2020, o faturamento do mercado fitness no
país ultrapasse R$ 1,1 bilhão. Pesquisa feita em 2015 em cerca de 1000
domicílios, em sete capitais brasileiras, mostrou que em 54% deles, ao
menos uma pessoa consumia suplementos.
Qualquer dúvida ou mais informações, estamos à disposição.
Abraços,

Imposto sindical passa a
ser facultativo em 2018
Reforma Trabalhista determina o fim da obrigatoriedade do
recolhimento da contribuição
Uma sensível mudança promovida pela Lei nº 13.467/2017,
popularmente conhecida como
Reforma Trabalhista, promoveu
o fim definitivo da obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical, também chamada
de imposto sindical.
Segundo Carolina Borcezzi Kunzle, advogada líder da
equipe trabalhista do Theon de
Moraes Advocacia Empresarial, o recolhimento dessa contribuição
era obrigatório para empregados e empregadores e destinava-se a
custear as atividades sindicais e integrar o Fundo de Amparo ao
Trabalhador.
“Contudo, com a nova redação do artigo 582 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), este recolhimento passou a ser facultativo; desta forma, agora cabe aos empregadores descontarem a
contribuição sindical apenas dos empregados que tiverem prévia e
expressamente autorizado o seu recolhimento”, explica.
No mesmo sentido, a nova previsão contida no artigo 578 da CLT,
também tornou facultativa a contribuição sindical das empresas aos
sindicatos patronais ao acrescentar ao final do artigo a expressão
“desde que prévia e expressamente autorizadas.”
O recolhimento da contribuição deve ser feito em Janeiro
O artigo 587 da CLT reitera que os empregadores que optarem
pelo recolhimento da contribuição sindical, deverão realizá-lo no
mês de janeiro de cada ano, ou, para os que empregados que iniciem
as suas atividades depois deste período, o recolhimento poderá ser
feito no momento do requerimento do registro ou da licença para
o exercício da atividade.

Lorotas Políticas &
Verdades Efêmeras II
Agora, já no silêncio da madrugada quando acabou o estoque
diminuto de fogos, sempre financiados com dinheiro público,
começa a hora da verdade. E depende de cada um dos brasileiros
escolher se querem o Brasil transformado numa grande cuba sob
o relho da bandalha comunista chefiada por Fernando Henrique
Cardoso e seus cupinchas do PMDB e do PT, ou a liberdade, o
progresso e a segurança.
Lembrem-se que Lula e seus sequazes sempre foram subordinados ao dito "príncipe (argh!) dos sociólogos", o elo brasileiro
com o movimento comuno-globalista internacional. FHC é o
titeriteiro das marionetes vermelhas que jogaram o Brasil no
vinagre. E não se esqueçam que o PMDB do qual fazia parte
FHC, foi o coiteiro dos comunistas do ex-PCB, hoje PPS, ao
qual é filiado o Raul Jungmann, justamente o Ministro da Defesa
ao qual está subordinada as Forças Armadas. Antes dele, desde
o governo de FHC que triturou as Forças Armadas criando o
Ministério da Defesa, todos os ministros dessa Pasta têm sido
políticos comunistas.
Portanto, todos os políticos - eu disse todos! - ligados ao
PSDB, PT, PMDB são os responsáveis pelo estado de insegurança, violência, roubalheira e anarquia generalizada que está
destruindo o Brasil, tática utilizada pelo golpismo comunista.
Já nem falo sobre os demais partidos nanicos, já que todos

eles representam as várias cabeças da hidra socialista. Não há
nenhuma dessas agremiações que não seja subordinada FHC e
sua gente. Isso sinaliza que o tecido político brasileiro já era,
está esgarçado e podre.
Por enquanto no rol de pré-candidatos à Presidência da
República escapa apenas Jair Messias Bolsonaro. No que diz
respeito ao Legislativo, vamos votar nos candidatos alinhado
com Bolsonaro.

Parabéns Dr. Hélio,
tem todo meu respeito!
Dr Hélio Martins
da comarca de São
João Del Rei recebe um convite do
deputado Reginaldo
Lopes do PT para o
lançamento de Lula
2018 e diz o que todos deveriam dizer.
Exmo. Senhor
Deputado Reginaldo Lopes, em que
pese o profundo respeito que tenho pela
atuação parlamentar
de V. Exa., não é
hora de lutar para
salvar pessoas, mas
sim o País, atolado
no caos econômico, na recessão, no desemprego, na violência
e na vergonha internacional onde agentes políticos e públicos
protagonizam o maior caso de corrupção de que se tem notícia
na história da humanidade.
Quero, como tantos outros brasileiros com capacidade de discernimento e compreensão, que se faça justiça!!!
Que todos aqueles que se apropriaram de recursos públicos
paguem por tão grave crime, além de devolver o que indevida e
criminosamente levaram, privando o cidadão de saúde, educação,
segurança, infraestrutura dentre outros. Todos, indistintamente,
como republicanamente deve ocorrer, sejam do PT, do PMDB,
do PSDB ou de qualquer outro partido político devem responder
pelos crimes cometidos. Lugar de ladrão é na cadeia!!!
Lula foi processado, julgado e condenado no primeiro processo,
sob a égide dos princípios constitucionais do devido processo
legal e da ampla defesa.
Sou juiz de primeira instância, ou de piso, como gostam de
dizer. Juiz de carreira, com muito orgulho! Submetido, como em
todos os concursos públicos para membros da Magistratura e do
Ministério Público, a provas de conhecimento de elevadíssimo
nível de dificuldade, além de exames psicológicos, e rigorosa
investigação social. Aqui não tem princípio de presunção de inocência não, senhor Deputado. Qualquer “derrapada” na vida social
tira o candidato do certame. Não somos escolhidos por agentes
políticos. Somos independentes, como manda a Constituição. A
Magistratura e o Ministério Público brasileiro, a que me refiro,
merece, pois, absoluto respeito!
.Desta forma, falar em “golpe” e envolver o judiciário nesta
trama é, no mínimo menosprezar inteligência das pessoas.
Me causa total estranheza ver V. Exa. se referir às “elites” como
posto em seu texto. Afinal o PT se aliou às “elites” para alcançar
o poder. Foram integrantes da ala da “elite” mais elevada deste
país que proporcionaram o desvio de dinheiro público em benéfico não só do partido, mas daqueles que já estão condenados ou
sendo processado. Basta verificar as doações para campanhas
eleitorais passadas. Então a “elite” que abastece de recursos, é
a mesma elite “golpista”? Não há uma gritante incoerência na
sua proposição? Não há uma incoerência ideológica por parte
daqueles agentes políticos e públicos já condenados ou processados, que pregam distribuição de renda, mas se enriquecem às
custas do trabalho alheio das “elites” através do achaque? Este
comportamento é moralmente aceitável? Para mim isso tem uma
definição: bandidagem!
Me desculpe a franqueza, senhor Deputado, mas Lula, assim
como aqueles que já estão condenados e aqueles que estão sendo
processados, não estão nem aí para o Estado Democrático! De
fato querem poder. Só poder. Poder eterno sobre tudo e todos.
E poder a todo custo é sinônimo de tirania! Basta! Basta! Basta!
Quem conhece realmente história sabe muito bem que os criminosos anistiados do passado, não praticaram ações violentas em
nome de democracia, mas para imporem o regime que entendiam
ideologicamente adequado. Ditadura! Igualmente ditadura!
Ainda que compreenda seu alinhamento político partidário,
senhor Deputado, não se permita, em homenagem à sua história
de vida, descer ao nível da excrescência das mentiras deslavadas,
como as protagonizadas publicamente pelo ex-presidente Lula, e
tantos outros, desprovidos de dignidade e decoro, sustentando o
insustentável.
Que sua luta seja de fato pelo povo e não por pessoas!
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OPINIÃO

"não trabalha com outra hipótese a não ser a absolvição"
Valeska Martins Teixeira, advogada (e mulher e filha dos advogados de Lula), atacou Sérgio Moro.
Convém trabalhar, doutora, convém trabalhar...

GOVERNO FEZ UM MILHÃO
DE VIAGENS DESDE 2015
O governo federal fez 1,089 milhão de viagens por meio da
compra direta (sem licitação) de passagens junto às companhias aéreas entre os anos 2015, 2016 e o primeiro semestre do ano passado. O número equivale a cerca de 1.200
viagens realizadas pelos servidores todos os dias, incluindo finais de semana. Articulada durante o governo Dilma, a
compra direta acabou em 2017, mas o governo quer retomar o modelo.
PASSA NO CARTÃO
A grande vantagem, segundo o governo, é que as passagens aéreas eram pagas por meio dos cartões corporativos
do governo federal.
FATURA ALTA
Latam, Gol, Azul e Avianca faturaram R$ 290 milhões apenas no ano passado com os serviços prestados ao poder
Executivo federal.
AINDA TEM AS DIÁRIAS
Além das passagens, o governo gastou mais R$ 2,1 bilhões,
no mesmo período, com as diárias pagas aos servidores e
convidados ilustres.
É MAIS BARATO
Em nota, o Ministério do Planejamento afirma que a compra
direta, sem licitação, gera economia para o governo e estuda retomar o esquema.
RESSARCIMENTO A SENADORES
QUASE BATE RECORDE
Dezembro é o mês para parlamentares “rasparem o tacho”
do “cotão parlamentar”, como chamam a verba usada para
ressarcir suas excelências das despesas que faz, inclusive
pessoais. Dados da ONG Operação Política Supervisionada mostram o recorde histórico ainda é do ano de 2016, no
Senado (R$ 25,2 milhões), mas este ano os senadores se
aproximaram do maior gasto da história: R$24,9 milhões)
SACO SEM FUNDO
Desde a posse, em fevereiro, os 513 deputados e 81 senadores já tiveram R$ 680 milhões reembolsados pela cota
parlamentar.
MÊS DO EMPURRA
Dezembro é o mês preferido para reembolso de consultorias, estudos, divulgação da atividade parlamentar e outros
serviços genéricos.

ILUSÃO SOCIALISTA
O PSB alardeou que o ín dice de mortes no trânsito vai cair
à metade em dez anos. Por quê? Foi aprovada uma lei (de
deputados do partido, claro) que inclui “metas anuais” no
Código de Trânsito. Doce ilusão.
VOTO IMPRESSO. E CARO
Servidores do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmam que
as impressoras de “comprovantes de voto”, a serem instaladas em 30 mil das 600 mil urnas, este ano, terão custo
estimado em R$ 2,5 bilhões.
NO SUL, PIOROU
Apenas a região Sul piorou no quesito inadimplência em
2017, em todo o Brasil, segundo dados da Boa Vista SCPC.
Na média, a inadimplência do brasileiro recuou 6% no ano,
em relação a 2016.
LOBBY SEM LIMITES
O lobby dos distribuidores fez a Transpetro vender por leilão
o Terminal de Álcool de Maceió, e a Secretaria de Portos
nem avisou o ministro Maurício Quintella (Transportes)
desse negócio em sua cidade natal.
PRIMEIRO TRI
Há exatos 26 anos o tri-campeão mundial Nelson Piquet se
despedia da Fórmula 1. Campeão de 81, 83 e 87, ele anunciou o fim da carreira em 1992, quando não avançaram as
tratativas com a Ferrari.
PENSANDO BEM...
...a PF bateu recorde de apreensão de drogas, em 2017,
mas para muita gente a apreensão da maior droga ficou
para o dia 24.
LOBBY FAZ O GOVERNO
MENTIR SOBRE PASSAGENS
O lobby das empresas fez a cúpula do Ministério do Planejamento divulgar nota em defesa da medida indecorosa do
governo Dilma que permitiu a compra de passagens sem
licitação ou redução de preços. E ainda fez o governo contar
a lorota da “economia”, uma verdade: além dos R$41 milhões que as aéreas foram dispensadas de reter na fonte,
configurando custo tributário, o Serpro ainda paga R$4,7
milhões por ano à Envision Informática Ltda pelo sistema de
compra de passagens.
ECONOMIA LUSITANA
A compra direta, além de não obter a menor tarifa, onera o
governo com o pagamento de sistemas da Envision.

EXEMPLO CLÁSSICO

AÍ TEM COISA...

Augusto Carvalho (SD-DF)
gastou, em dezembro de 2016,
R$ 81.030. É quase o triplo do
que um deputado federal do DF
tem direito por mês.

O Serpro paga pelo uso do sistema da Envision e o custo
de centenas de servidores da estrutura montada na Central
de Compras.

DEMAGOGIA

Outro efeito colateral da negociata do Planejamento com as
aéreas foi o desemprego decorrente do fim de muitas agências de viagem.

Conhecida pela religiosidade que nunca teve, Dilma fez
uma postagem no Instagram para saudar a lavagem do
Bonfim, em Salvador, capital do estado da Bahia, um dos
últimos redutos do PT no país.
SEM O PSDB
O deputado Danilo Forte (DEM-PB) decidiu liderar a articulação para emplacar a renegociação de dívidas tributárias
com a União, o Refis, também para pequenas e microempresas, vetado por Michel Temer.
A DESPEDIDA
A última vez que o ex-deputado cassado Eduardo Cunha
(PMDB-RJ) usou sua conta no Twitter foi em 16 de outubro,
primeiro para atacar jornalistas da Globo e depois para comentar... Flamengo x Palmeiras.

EFEITO COLATERAL

GOOGLE DO MENOR PREÇO
Agências disponibilizavam, sem custo, sistemas de pesquisa de melhor preço para compra de passagens, e isso não
interessava às aéreas.
ACORDO DA PETROBRAS
EVITA ROMBO DE R$316 BILHÕES
O acordo de US$ 2,95 bilhões (R$ 9,5 bilhões), fechado pela
Petrobras junto a justiça dos Estados Unidos na class action
lawsuit movida pelos acionistas prejudicados pela roubalheira
na estatal evitou o pagamento dos US$ 98 bilhões (R$ 316,5
bilhões) exigidos no processo. O pedido de indenização é alto
nesse tipo de ação porque enganar acionistas por lá é crime
grave, mas o acordo é normal nesse tipo de ação coletiva.

O DIA DA
CONSCIENCIA
HUMANA!

O

Planeta Terra tem cinco continentes com etnias humanas diferentes! Há muitos anos atrás quando os europeus começaram a viajar em suas grandes expedições
pelas mais variadas partes do mundo, começou a inter-relação
dos povos que deu início à integração das Nações.
Nos primórdios do desenvolvimento da humanidade os
europeus foram os primeiros a se lançar ao mar em busca de
novas experiências, contatos e produtos. Foi quando os portugueses e espanhóis, na intenção de chegar às índias chegaram
as Américas deixando as suas marcas até os dias de hoje!
Essa integração não foi algo que tenha acontecido de forma
espontânea, natural devido ao fato de que os europeus, a cada
continente que chegavam se impunham aos nativos com tanta
veemência sobre os habitantes locais, especialmente os fazendo
ver que eram seres inferiores e, por isso, desprezíveis.
Foi assim que agiram ao chegar, especialmente, aos Continentes africano e americano! Nas Américas o desprezo pela
civilização local, Inca e Asteca foi, de tal ordem desprezante,
que os espanhóis dizimaram todos os habitantes daquela região,
sobrando, de todos eles, apenas a história da vida daqueles
povos. No Continente africano, os forasteiros, se serviram de
suas forças para pôr os seus semelhantes de outra cor da pele a
trabalhar em suas necessidades tanto domésticas como outras
atividades que se fizessem necessário.
Desses confrontos nasceram os reconhecimentos das diferenças raciais. Os europeus como representantes dos brancos
se impuseram sobre os demais a ferro e fogo a fim de lhes
extraírem o que pudessem! No continente americano o embate
com os indígenas com os quais tiveram um relacionamento
recheados de violência, mentiras e atrocidades. Na África foi
com os negros e os maltrataram de todas as formas. Na Ásia
o embate foi com os povos amarelos com quem tiveram um
relacionamento nada elogiável!
De todos os povos confrontados, os negros, por sobreviverem a todas as formas de crueldades sofridas, ainda mantém as
suas almas muito machucadas e doridas, com marcas profundas
que o tempo não consegue apagar.
No Brasil foi estabelecido o dia 20 de novembro como sendo
o dia da Consciência Negra, o dia em que as pessoas não brancas procuram chamar a atenção para as suas histórias, as suas
deficiências os seus anseios e muitos outras formas de atenção!
Apesar de muito já ter sido feito, muito ainda há a fazer!
artigosbsb@gmail.com – 20112017.

Quem poderá
endireitar o Brasil?

A

legislação é a forma de coibir crimes. Há países que existem leis bem mais severa, que pune até com pena de morte
políticos que descumprem as leis. Talvez você pense neste
momento, e porque no Brasil, não temos leis mais rigorosas para
coibir os abusos dos políticos? Esta é uma ótima pergunta e um tema
para ser discutido com a sociedade. Infelizmente a maioria absoluta
dos nossos parlamentares são empresários bem sucedidos, que vão
para a Câmara para se beneficiar das leis que são elaboradas sobre
medida. Parlamentares legislam em causa própria para escapar de
dívidas com a União. Newton Cardoso Jr., devedor de R$ 67 milhões ao Estado, foi relator da MP que concedeu perdão aos grandes
devedores: legislação em causa própria, com recursos públicos.
Programa de refinanciamento concede descontos, parcelamentos
e prazos alongados e acaba com garantias anteriormente exigidas.
Deputados e senadores devem cerca de R$ 3 bi em impostos federais. Depois dos governos militares, um grupo de políticos mal
intencionados, formaram uma verdadeira quadrilha se espalhando
para todos os poderes. O correto então seria a convocação de uma
nova constituinte com novos integrantes que seria apenas para a
elaboração da nova ‘Carta Mágna’, mas com os atuais parlamentares, o STF e o executivo, isso é totalmente descartado, pois eles
caminham para deixar a legislação favorável a seus desmandos.
Quando não podem cumprir a meta, muda-se a meta, é o caso agora
do Presidente Temer querer mudar a Regra de Ouro.
A MP da renegociação concede desconto em multas e nos juros
das dívidas parceladas, dobra o prazo máximo de parcelamento, de
120 meses (10 anos) para 240 meses (20 anos) e permite que empresas já em recuperação judicial também participem do programa.
Na quinta-feira (4) o Sinprofaz distribuiu uma lista dos parlamentares em débito com a União, publicada pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional. A lista, antes disponível no site do sindicato, foi
retirada por pressão política, mas a RBA teve acesso ao documento.
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Deputado João Magalhães viabiliza
carro para Asilo São Vicente de Paulo

C

om mais de cinquenta idosos residentes, o
Asilo São Vicente de
Paulo, em Manhuaçu, recebeu
um novo veículo, viabilizado
por meio de emenda parlamentar do Deputado João
Magalhães junto ao SEGOV-MG (Secretaria de Estado de
Governo de Minas Gerais).
A entrega do carro foi realizada na tarde do dia 28, em
Belo Horizonte, quando o Presidente do Asilo São Vicente
de Paulo, Clabson Lanna da
Costa, e funcionários da entidade receberam as chaves do

Toyota Etios hatch, motor 1.3,
no valor de R$ 51 mil.
Atualmente, o asilo possui,
em circulação, somente uma
VW Kombi usada, que necessita de manutenção em razão
da ampla utilização.
De acordo com Clabson,
o novo veículo contribuirá
muito para a execução das
atividades do cotidiano, como
o transporte de idosos para
consultas médicas; atendimentos nas áreas de ortopedia
e de fisioterapia da Secretaria
Municipal de Saúde, no B.
Todos os Santos, e visitas da

equipe aos futuros residentes
da instituição, entre outras
tarefas.
‘Graças a Deus, este carro
veio para o asilo. Fico muito
feliz e agradecido ao Deputado João Magalhães. Rezo
por ele e sua família para que
Deus ilumine a todos, pois,
este veículo veio em uma
hora que precisamos muito.
É um carro para o asilo e
que ajudará muito nosso
atendimento aos idosos que
aqui moram’, afirmou o Presidente Clabson.
(Thomaz Júnior)

Governo de Minas sanciona
Lei de doação do prédio do
fórum para Manhuaçu

Prefeitura de Manhuaçu
entrega mais de 1,3 mil
cestas básicas

A

J

á neste primeiro ano da
Administração Ouvir
para Governar, um importante esforço da Prefeita
Cici e do Deputado Estadual João Magalhães junto
ao Governo do Estado foi
consolidado: o prédio que
abrigou durante décadas
o Fórum Desembargador
Alonso Starling, na Praça
Cinco de Novembro, agora
é oficialmente do município
de Manhuaçu. A boa notícia
foi confirmada com a publicação da Lei nº 22.809,
de 29/12/2017, sancionada
pelo Governador Fernando
Damata Pimentel, no Diário
Oficial de Minas Gerais deste
sábado, 30 de dezembro.
Com 852 m² de área, o
prédio possibilitará economia para o município, com
a redução de gastos com
aluguéis de imóveis para o
funcionamento de setores da
Administração. Em breve, o

Paço Municipal será transferido para o referido prédio,
juntamente com outros departamentos do Poder Executivo.
O mesmo acontecerá com
o prédio atual da Prefeitura
(Praça Cordovil Pinto Coelho), que sediará outras
secretarias e departamentos.
Além da economia com aluguéis, haverá maior eficiência
administrativa, com redução
de gastos de combustível e de
tempo, por parte de veículos
da administração, considerando a proximidade dos dois
prédios - situados a poucos
metros um do outro.
Determinação
Logo no início do mandato,
a Prefeita Cici Magalhães,
que também é Secretária da
AMM (Associação Mineira
de Municípios), reivindicou o
prédio para o município, tendo
em vistas a inauguração da

nova sede do Poder Judiciário,
no B. Bom Pastor, conforme
ocorreu.
Em junho, durante sua visita à Manhuaçu, Fernando
Pimentel se prontificou a
atender a Prefeita Cici e ao
Deputado João Magalhães. O
Governador assinou mensagem encaminhando à ALMG
(Assembleia Legislativa de
Minas Gerais) um projeto de
Lei que autoriza a doação do
imóvel - que até então abrigava o Fórum de Comarca - para
a prefeitura.
A partir daí, o Deputado
João Magalhães apresentou
e acompanhou todo o trâmite
para que o Projeto de Lei fosse
apreciado, votado e aprovado
no plenário da Assembleia.
Agora, o Governador sancionou a Lei, e o prédio oficialmente pertence ao município.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

campanha de arrecadação de alimentos,
em troca da entrada
nos show da Feira da Paz
2017, foi um verdadeiro
sucesso. Com isso, a administração “Ouvir para Governar” conseguiu contribuir
para um fim de ano mais
humano em várias famílias
manhuaçuense.
Até o fim de 2017, várias
cestas básicas ainda estavam
sendo entregues. O balanço
final é de que mais de 1,3
mil foram distribuídas para
famílias de Manhuaçu. Foram mais de 33 toneladas de
alimentos.
A prefeita Cici Magalhães
comemorou os resultados.
“Sem dúvida, contribuímos
para um Natal e Ano Novo
melhor para muitas famílias
da nossa cidade. Quero agradecer a cada manhuaçuense
que doou alimentos durante
a Feira da Paz. Sua contribuição ajudou pessoas que
precisavam muito da nossa
atenção. Sem o povo de Ma-

nhuaçu, nada disso seria
possível”, avaliou a prefeita.
Uma das entidades a receber cestas básicas foi o Clube
de Desbravadores Asas da
Alva, da Igreja Adventista
do 7º Dia de Manhuaçu.
O representante da entidade, José Rodrigues Garcia,
agradeceu a parceria com
a Prefeitura. “Dessa forma,
pudemos ajudar pessoas
que conhecemos e que estão
realmente precisando. Ações
como esta deveriam ser se-

guidas em outros municípios
para atendermos o máximo
de pessoas. Parabéns à prefeita Cici Magalhães pela
iniciativa”, comemorou José.
Outras entidades, como
Demolay, Projeto Caminhar
e Comunidade Terapêutica,
além de associações de moradores de bairros e distritos
de Manhuaçu, também receberam as cestas básicas.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu
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Junta Reguladora se
reúne com profissionais
da atenção primária

A

reunião teve como
objetivo esclarecer
detalhes sobre o novo
fluxo de encaminhamento
de usuários com deficiência
intelectual, múltipla, autistas,
deficiência física, ostomizados e deficientes auditivos à
Junta Reguladora, que será
implantada a partir de janeiro.
A reunião contou com a
presença de médicos, odontólogos, enfermeiros das
Unidades Básicas de Saúde,
profissionais dos Núcleos de
Apoio a Saúde da Família
(NASF) e coordenação da
Atenção Primária.
A Junta Reguladora da
Rede de Cuidados da Pessoa
com Deficiência é uma comissão intersetorial, formada
por profissionais da área da
saúde, assistência social e
educação, que tem como
objetivo a regulação do acesso, o acompanhamento e a
fiscalização dos serviços que
integram a rede de cuidado,
numa dada localidade.
No município de Manhuaçu, estes serviços compreendem: o Serviço Especializado
em Reabilitação da Deficiên-

cia Intelectual (SERDI), Serviço de Reabilitação Física
(SRF), Serviço de Atenção a
Saúde da Pessoa Ostomizada
(SASPO) e Fonoaudiologia
Descentralizada.
Segundo os membros da
Junta Reguladora, a capacitação dos profissionais das
Unidades Básicas de Saúde
é de suma importância, visto
que, a Atenção Primária é a
porta de entrada no Sistema
Único de Saúde – SUS.
É na comunidade, coberta
pelas equipes de Atenção
Primária, que residem os
usuários que demandam os
serviços especializados. “De
forma que, recebendo um
atendimento multiprofissional de qualidade, resolutivo
e integral, poderem superar
suas dificuldades, adquirir
autonomia e independência
nas atividades da vida diária e
social”, explica Márcia Maria
Henrique.
Os membros da Junta Reguladora ressaltam ainda que,
quanto mais precocemente
for detectada uma deficiência, maior a chance de uma
reabilitação exitosa e garanti-

dora da autonomia e inserção
social do usuário deficiente,
seja na família, na escola, no
trabalho ou na comunidade.
A partir daí, a importância
da atenção primária dentro
da rede.
Cabe à atenção primária
dentre outras atribuições,
conhecer a realidade dos
usuários com deficiência
de seu território, realizar o
diagnóstico inicial e proceder
às orientações, os encaminhamentos necessários e o
acompanhamento, sempre na
perspectiva da integralidade e
intersetorialidade.
Segundo a coordenadora
da Atenção Primária, Marizy
Vasconcelos, o foco de todo
trabalho e a razão de ser da
atuação de cada profissional,
seja da atenção primária, seja
dos serviços especializados é
usuário.
Trabalhando em rede de
forma articulada, responsável e resolutiva quem sai
beneficiada é a pessoa com
deficiência, recebendo o cuidado adequado em tempo
oportuno.
(Ass. Com. SMS)

SAMAL realiza limpeza em
rodovia de acesso a São
Sebastião do Sacramento

A

equipe do SAMAL, coordenada pelo Diretor
Eron Elias, iniciou os
trabalhos de limpeza das margens da rodovia que interliga
a BR-116 a São Sebastião do
Sacramento. Em atendimento
à Prefeita Cici Magalhães, a
operação de limpeza se estenderá também ao ribeirão que
permeia o distrito.
Os trabalhadores retiram
galhadas, lixo e outros materiais que obstruem ou comprometem a visibilidade de
quem transita no local.
Eron Elias destaca que os
trabalhos em andamento na
comunidade possibilitarão
mais segurança no trânsito,
especialmente para moradores
das imediações que passam
pelo local a pé, a cavalo ou

bicicleta, durante o dia e à
noite, disputando espaço com
carros, ônibus e caminhões
no estreito asfalto, que não

possui estacionamento.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

Prefeita Cici convoca mais 82
aprovados em concurso público

A

Prefeita Cici Magalhães assinou o Decreto nº 110, de 02 de
Janeiro de 2018, que dispõe
sobre a convocação de 82
pessoas aprovadas no Concurso Público nº 01/2014 nos
cargos de pedagogo, vigia,
auxiliar de biblioteca, professor I e II, servente escolar e
auxiliar de enfermagem.
O Decreto foi publicado
na edição do Diário Oficial
do Município desta quarta-feira, 03.
Os convocados devem
comparecer à Secretaria Municipal de Administração,
no setor de RH (Recursos
Humanos), da Prefeitura de
Manhuaçu, na Praça Cordovil Pinto Coelho, no centro,
durante o horário de expediente (9h às 17h) e apresentar os documentos requeridos
no Decreto.
Cumpridas as exigências
do edital, o candidato recebe-

Secretária M. de Administração, Cristina
Miranda, e Prefeita Cici Magalhães

rá o agendamento para a realização da Perícia Médica.
Acesse o Decreto com a lista
dos aprovados e referidos
cargos, além de instruções

aos convocados, clicando
em https://goo.gl/XV9Gbv
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

16 de janeiro / 2018

acesse: www.jm1.com.br

7

Governo muda regras para
empréstimo a agricultores familiares

O

governo federal editou, nesta semana,
decreto mudando as
regras do Programa Nacional de Crédito Fundiário
(PNCF). As alterações ampliaram os limites de renda
e patrimônio exigidos para
acesso às linhas de financiamento.
Para agricultores inscritos
no Cadastro Único dos programas sociais, a exigência
de renda máxima saiu de
R$ 9 mil para R$ 20 mil,
enquanto a de patrimônio foi
de R$ 30 mil para R$ 40 mil.
Na faixa intermediária, os
ganhos máximos permitidos passaram de R$ 30 mil
para R$ 40 mil. Para esses
produtores, o patrimônio
deixou de ser R$ 60 mil e
passou para R$ 80 mil. Foi
criada uma nova linha para
famílias com renda de até
R$ 216 mil e patrimônio de
até R$ 500 mil. Para todos
os casos, o valor máximo a
ser financiado é R$ 140 mil.
O produtor deve comprovar
experiência de pelo menos
cinco anos no campo para
ter acesso ao financiamento.

A

Segundo a subsecretária
de Reordenamento Agrário
da Secretaria Especial de
Agricultura e Familiar e do
Desenvolvimento Agrário
(Sead), Raquel Santori, a
atualização foi motivada pela
defasagem dos tetos, uma
vez que estes haviam sido
reajustados pela última vez
há cinco anos.
Como não houve recomposição, os financiamentos
do programa se tornaram
insuficientes para a aquisição
de imóveis. Em razão disso,
o PNCF beneficiou apenas
985 famílias em 2016, segundo dados da Sead. No ano
passado, o número foi mais
reduzido: 289. Essa baixa
deveu-se ao encerramento
dos acordos com bancos que
oferecem os empréstimos.
Com as novas regras, a secretaria espera chegar em 2018
a 2 mil famílias.

e da Reforma Agrária. As
verbas podem ser utilizadas
para a compra de imóveis
rurais ou de infraestrutura
voltada à produção agrícola.
As taxas de juros variam de
0,5% a 2% ao ano.
Ao longo da existência do
PNCF, foram beneficiadas
agricultores de 2.300 municípios de 21 estados. Já
foram disponibilizados R$
3,4 bilhões para aquisição
de terras e R$ 600 milhões
para investimentos. O saldo
disponível do Fundo está em
R$ 730 milhões.
Mais recursos

O Programa Nacional de
Crédito Fundiário envolve a
gestão de empréstimos com
recursos do Fundo de Terras

Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Agricultura (Contag), as
novas regras representam um
avanço por ampliar o escopo
do financiamento, mas ainda
há problemas. Um deles é o
fato de o valor máximo do
empréstimo ainda ser baixo
para algumas regiões, como
Sul e Sudeste.
Outra questão é o montante
aportado pelo Executivo no
Fundo de Terras. “O governo

não está colocando recurso
dentro do programa, e isso
é preocupante. O fundo [de
Terras] tem hoje mais de R$
700 milhões, sendo apenas R$
8 milhões de verba federal. É
muito pouco. E ainda não há
nada para infraestrutura ou

habitação”, afirma o secretário de Política Agrária da
Contag, Elias Borges.
O dirigente sindical considera um desafio o trâmite
dos processos, que em alguns casos chega a levar até
dois anos até a liberação do

empréstimo. Isso dificulta a
efetivação das negociações,
como a compra de imóveis.
“O que se promete na nova
modalidade é agilizar o trâmite do processo. A gente entende que isso é importante”,
acrescenta Borges.

Para mais informações, sobre
o programa de desconto,
acesse o site da Secretaria de
Fazenda.
A tabela contendo as bases
de cálculo e os valores do
IPVA disponível no Diário
Eletrônico da Secretaria de
Estado de Fazenda (diarioeletronico.fazenda.mg.gov.br).
Em comparação com o IPVA
2017, houve uma redução
média de 2,98% da base de
cálculo adotada.
A apuração do valor venal
da frota, que serve de base
para o cálculo do IPVA, foi
feita por técnicos da SEF,
subsidiada por pesquisa de
mercado da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), do Departamento
de Economia da Faculdade
de Economia, Administração
e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP).
A única mudança em relação ao IPVA 2017 é a alíquota
das caminhonetes cabine
dupla e cabine estendida,
que passa de 3% para 4%.
“Entendemos que essas caminhonetes se enquadram
na categoria de veículos de
passeio, cuja alíquota é de
4%. Os veículos utilitários,
aqueles empregados para o
trabalho, permanecem com
a alíquota de 3%”, explicou

o subsecretário João Alberto
Vizzotto.
O valor emitido do IPVA
para 2018 é de R$ 5,12 bilhões para um total de 9,7 milhões de veículos emplacados
até 20 de outubro deste ano.
Um crescimento de 3,89% na
frota, que significa 365 mil
automóveis a mais no Estado.
Em comparação com o IPVA
2017, a previsão é de arrecadação 10,41% maior, proporcionando um incremento de
R$ 483 milhões.
Destinação da Receita
do IPVA: Do total do valor
apurado com o IPVA, 20%
são repassados ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb);
40% ao caixa único do Estado
e 40% para o município de
licenciamento do veículo.
Pagamento: O pagamento
do IPVA 2018 pode ser feito
a partir desta segunda-feira
(4/12), diretamente nos terminais de autoatendimento ou
guichês dos agentes arrecadadores autorizados – Bradesco,
Mercantil do Brasil, Caixa
Econômica Federal, Casas
Lotéricas, Mais BB, Banco
Postal, Santander e SICOOB
-, bastando informar o número do RENAVAM do veículo.
A emissão da guia de ar-

recadação do IPVA 2018
também poderá ser feita pelo
site da SEF (www.fazenda.
mg.gov.br), nas Repartições
Fazendárias ou nas Unidades
de Atendimento Integrado
(UAI).
O não pagamento do IPVA
nos prazos estabelecidos gera
multa de 0,3% ao dia (até o
30º dia), e de 20% após o 30º
dia. Os juros são calculados
sobre o valor do imposto ou
das parcelas, acrescido da
multa, pela taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custodia (Selic).
As consultas de valores do

IPVA 2018 podem ser feitas
pelo RENAVAM no site da
SEF (www.fazenda.mg.gov.
br), pelo telefone 155 do
LIGMINAS ou no aplicativo
IPVA-MG, para smartphones
e tablets, disponível para baixar gratuitamente nas versões
Android, IOS e Windows
Phone.
Taxa de Licenciamento:
O valor da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual
de Veículo (TRLAV) será de
R$ 92,66 mesmo valor do ano
de 2017. O valor total emitido
da TRLAV para 2018 é de
R$ 907 milhões. Em relação

a 2017, o aumento foi de R$
25 milhões (2,94%).
O vencimento da TRLAV
será no dia 2 de abril e, assim
como o IPVA 2018, a taxa poderá ser paga a partir de 4/12,
diretamente nos terminais de
autoatendimento ou guichês
dos agentes arrecadadores
autorizados.
Para a TRLAV, a multa por
atraso é de 0,15% ao dia (até
o 30º dia), 9% do 31º até o 60º
e 12% a partir do 61º dia. Os
juros também são calculados
pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custodia (SELIC).

PNCF

Você está preparado para o IPVA?

escala de pagamento
do Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) 2018
começa no dia 10 de janeiro,
para os veículos de Minas
Gerais com placas de finais 1
e 2. O contribuinte que decidir
quitar o imposto à vista terá
3% de desconto. Já quem
optar por parcelar o débito,
deverá pagar a segunda e
terceira parcelas em fevereiro
e março.
A novidade anunciada pela
Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) segunda-feira
(4/12) é um desconto extra,
que será concedido a partir
de 2019. O benefício será automático, de 3%, para quem
está em dia com o imposto,
as taxas e eventuais multas
do exercício de 2017 e pagar
dentro do prazo todos os
tributos de 2018 referentes
à posse do veículo. Quem se
mantiver adimplente, também
terá direito a esse benefício
nos anos seguintes.
“O objetivo é criar a figura
do bom pagador, incentivar
a adimplência e premiar o
contribuinte que cumpre suas
obrigações tributárias em
dia”, salientou o subsecretário da Receita Estadual, João
Alberto Vizzotto. O benefício
é cumulativo ao desconto para
o pagamento do IPVA à vista.
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Homem mata a mulher e comete suicídio
em seguida em Santana do Manhuaçu

U

m homem matou a
mulher na manhã de
sexta -feira (12/01),
na Rua Juscelino Kubitschek
219, em Santana do Manhuaçu. Segundo informações, o

cidadão conhecido como Zé
Tonico teria atacado uma
mulher de nome Vanessa,
com uma facada fatal na
região do abdômen. Após o
homicídio, ele tirou a própria

vida. O fato ocorreu por volta
de 10h no interior da residência e chocou a comunidade
Santanense.
O Corpo de Bombeiros
Voluntários de Simonésia,

através da Comandante Andréia, Policia Militar e uma
unidade do EM VIDA, estão
no local neste momento.
Divino Augusto - Portal
Simonésia Giro 21

Polícia Militar de Lajinha registrou na tarde
de quinta-feira, 11/01,
o primeiro homicídio do ano,
em Lajinha. A vítima Gilberto
Gil de Oliveira, 50 anos, foi
morta a disparos de arma de
fogo, em crime ocorrido na
rua Américo Mizael, saída
para o Bairro Itá.
Chegando ao local dos
fatos a equipe policial, ainda
encontrou Gilberto com sinais
fitais e de imediato providenciando socorro à vítima, que
infelizmente não resistiu aos

ferimentos e morreu durante
atendimento no pronto atendimento de Lajinha.
Durante exame no corpo
da vítima, a equipe médica
constatou que Gilberto havia
morrido devido há um ferimento na cabeça, proveniente
de disparo de arma de fogo
com um orifício de entrada e
saída e marcas de pólvora em
volta do ferimento dando a
entender que tiro foi a queima
roupa.
Testemunhas informaram
à Polícia Militar que os dis-

paros de arma de fogo foram
efetuados por dois indivíduos
que chegaram pela rodovia de
acesso à Chalé, numa moto
Honda XRE 300, de cor
vermelha e após cometerem
o crime fugiram tomando o
mesmo sentido que chegaram. A perícia Técnica da
Polícia Civil compareceu ao
local e durante os trabalhos
localizou duas capsulas deflagradas.
Apesar do intenso rastreamento, os suspeitos não foram
localizados.

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

Executado em Lajinha:
primeiro assassinato do ano

A

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

Homem é executado a
tiros em bar em Divino

U

m jovem de 28 anos
foi morto a tiros, na
noite de sexta-feira
(12), na cidade de Divino.
Por volta das 21h. Bruno
Viana Xavier estava com
alguns amigos em um ba,
na Avenida Pedro Givisiez,
no bairro Givisiez, quando
chegaram dois indivíduos
em uma moto.
O garupa desembarcou do
veículo com arma de fogo
em punho e efetuou vários
disparos em sua direção.
Bruno tentou correr para
dentro do bar, mas acabou
caindo na calçada.
Ele foi socorrido ainda
com vida e levado ao Pronto

Atendimento Municipal, mas
não resistiu.
Foi apurado pela polícia
que Bruno vinha recebendo
ameaças de morte.
Os autores não foram localizados.
Guia Muriaé

Por ciúmes, homem
mata outro a facadas
em Carangola

U

m homem de 49 anos
foi morto a facadas,
durante a madrugada
de sábado (13), na cidade de
Carangola.
O crime aconteceu por volta das 3h30, Na Rua Eugénio
Ferreira Cancela no bairro
Triângulo. Moises Aguiar foi
encontrado morto no interior
de sua casa, com várias perfurações na região do tórax,
pescoço e cabeça. Também
foi encontrado muito sangue
espalhado pela residência.
Segundo informações re-

cebidas pela Polícia Militar,
o autor seria um rapaz, que
teria ficado possesso ao
saber que a vítima havia
dado um celular para sua
ex-namorada. Ele quebrou
o aparelho e então disse que
iria matá-lo.
A Pericia Técnica constatou 10 perfurações no corpo
da vítima. O corpo foi liberado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
A PM segue em rastreamento do suspeito.
Guia Muriaé
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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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Boston City FC apresenta técnico Carlos Rossi

E

m coletiva de imprensa realizada na tarde
desta quinta-feira, 04,
a diretoria do Boston City
FC Brasil apresentou o Técnico da equipe sub-20, Carlos Leone Rossi. A reunião
ocorreu no CT Barreiro, na
MG-111, e contou também
com a presença do Secretário Municipal de Esportes,
Jânio Garcia Mendes, e
do empresário Laurentino
Xavier, conhecido também
por sua dedicação ao futebol na cidade. Mais cedo,
a Presidência do time e o
novo treinador foram recebidos pela Prefeita Cici
Magalhães, no Gabinete da
Prefeitura. A Administração Municipal apoia esta
nova equipe esportiva em
Manhuaçu.
Ao lado do CEO/ Presidente do Boston FC, Renato
Valentim, e do Gerente de
Futebol, Sebastião Fraga,
Carlos respondeu às perguntas dos repórteres e
pontuou sobre suas boas
expectativas quanto ao trabalho que será desenvolvido junto ao Boston City
FC Brasil. ‘A técnica ainda
decide o jogo. Queremos
trabalhar muito na prepa-

Mala Mem
Em uma escola do interior a professora pergunta aos
alunos: - Pedrinho, do que você tem mais medo no
mundo?
- Da Mula-sem-cabeça, fessora!
- Mas Pedrinho… A Mula-sem-cabeça não existe! E
você, Mariazinha? Do que tem mais medo?
- Ai, fessora! – disse Mariazinha, aflita – Eu morro de
medo do Saci-Pererê!
- Mariazinha… O Saci-Pererê também não existe…
Vocês não precisam ter medo dessas coisas… São apenas lendas… Joãozinho, fala pra classe: do que você
tem mais medo?
- Ai, tia… Eu tenho medo do Mala Mem!!!
- Mala Mem? – pergunta a professora, abismada –
Quem é esse tal de Mala Mem, menino?
- Olha, quem é eu não sei, mas todos os dias, antes de
dormir, minha mãe pede a Deus: “Não nos deixe cair
em tentação, mas livrai-nos do Mala Mem!”

Advogado e cliente
No dia do julgamento, o réu faz uma proposta ao seu
advogado: -Vamos combinar o seguinte: Se eu pegar
5 anos, te pago 2 mil reais, se eu pegar 3 anos lhe pago
quatro mil e se eu pegar somente um ano lhe dou dez
mil, concorda?
-Com certeza! Estamos combinados.
Na manhã seguinte, o advogado vai visitar o cliente
na prisão.
-Eu consegui que você pegasse um ano, portanto você
me deve dez mil! E olhe que tivemos sorte, pois eles
queriam absolvê-lo!

Quem é mais rápido?
Estavam em um táxi no Rio de Janeiro 3 políticos
muito mentirosos indo para um hotel: um americano,
um francês e um italiano. No caminho o americano
querendo levar vantagem disse: - A estátua da liberdade
ficou pronta em 1 mês! O francês que não era bobo: - E
a torre Eifel, que ficou pronta em 2 semanas! O italiano
não deixou por menos: - A torre de Pizza ficou pronta
em 4 dias! No momento em que eles passam pelo Maracanã e pergunta para o motorista o que é aquela coisa
gigantesca e ele que estava atento a conversa dos três,
respondeu: - Não sei, passei de manhã não tava aí.

sete erros

SABEDORIA
FRASES DO FACEBOOK
Chega um tempo na vida que a gente aprende que
ninguém nos decepciona. Nós é que colocamos expectativas demais sobre as pessoas. Cada um é o que é e
oferece aquilo que tem para oferecer.
---------------------------------------------------O povo não deve temer seu governo, o governo é que
deve temer seu povo.
---------------------------------------------------Jamais se desespere, mesmo estando em sombrias aflições, pois das nuvens negras cai água límpida e fresca.
---------------------------------------------------Tente ser feliz ao invés de tentar ser perfeito.
-------------------------------------------------------Seja você a mudança que tanto procura nos outros.
As pessoas não mudam com cobranças, mudam com
exemplos.

DICAS
CUIDADO COM AS ROUPAS
Não marque as sujeiras na roupa, só passe as roupas
bem limpas, pois o calor fixa qualquer sujeira, ficando
difícil removê-la depois.
----------------------------------------------Para não correr o risco de perder algum botão de sua
roupa nova, passe uma camada de esmalte incolor bem
no centro de cada botão. O esmalte criará uma película
sobre a costura e o firmará no lugar.
--------------------------------------------------Se o cheiro de suor ficar impregnado na roupa mesmo
depois de lavada, siga essa dica: coloque algumas gotas
de limão numa panela de água e deixe fervendo. Quando a água estiver bem quente, tire a panela do fogo e
coloque a roupa de molho por alguns minutos. Cuidado com o tecido da roupa, pois se ele for muito fino essa
dica pode estragá-lo.

CURIOSIDADES
TECNOLOGIA - Fita adesiva pode substituir
CDs no futuro. Assim como os disquetes foram
deixados de lado quando os CD-ROMs invadiram o mercado da informática, os discos prateados correm sérios riscos de serem aposentados.
A ameaça, que mais parece uma gozação, vem
do experimento de cientistas alemães, que conseguiram armazenar dez gigabytes de dados em
um rolo de fita adesiva comum, usando tecnologia laser. As camadas da fita são gravadas com
um laser de alta precisão que deixa hologramas
constituídos de pequenos pontos, onde são gravadas as informações. Para o alívio dos modernos Compact Discs, a tecnologia ainda levará

alguns anos para ser aperfeiçoada.
FRIO - Roupas não aquecem nosso corpo.
Não há dúvida que você esquenta quando está
embaixo de um cobertor, porém o calor é na
verdade produzido pelo seu próprio corpo, que
precisa manter-se aquecido internamente em
36°. As roupas grossas de inverno e os cobertores
apenas impedem que o calor se esvaia, mantendo-o junto ao corpo por mais tempo. Justamente
por sermos produtores de calor, e as roupas não,
em riscos de hipotermia é aconselhável que as
pessoa s fiquem abraçadas, pois assim os corpos
trocarão calor uns com os outros e não com o
ambiente frio.

ração e na formação do
atleta, resgatando conceitos
e metodologias importantes
do futebol, além de nos
mantermos antenados com
o que ocorre com o futebol
mundial’, mencionou.
Também presentes a este
anúncio oficial, o Gerente
Administrativo, Renan Valentim; Diretor de Futebol,
Danilo Riani; Supervisor
de Futebol, Marco Antônio;
Preparador Físico, Emerson
Lacerda, e Massagista e
Roupeiro, Jaime de Paula,
além do pai do Presidente do
Boston, Sr. Renato Valentim.
A direção do Boston
anunciou que novas seletivas serão realizadas este
ano na região, buscando
oportunizar o ingresso ao
futebol para novos talentos

de Manhuaçu e cidades
vizinhas.
Além do Campeonato
Mineiro Sub-20, este ano,
o Boston participará de
competições Sub-19, Sub17 e Sub-15.
O Campeonato Mineiro
sub-20 terá início no mês
de abril.
No próximo dia 29, o
Boston City FC realizará
solenidade para apresentação dos atletas e da comissão, com a presença de
familiares e convidados.
Nos alojamentos do CT
do Boston, no Barreiro,
permanecerão cerca de cinquenta jovens, com as devidas repartições por faixa
etária.
Currículo
do Treinador
Com experiência em diversas equipes nacionais e
no exterior (Japão, Tailândia e Alemanha), Carlos
Rossi, natural do Rio de
Janeiro, também foi jogador
profissional pelo América
FC (Rio de Janeiro), em
1980, além de disputar pela
categoria Juniores no Vasco
da Gama e no Botafogo.
Como trein a d o r, d e s tacam-se no
currículo de
Carlos Rossi,
as seguintes
conquistas:
Campeão Mineiro 2003
(Uberaba
EC); Campeão da Taça
Rio Juniores
1990 (América-RJ); Campeão Paulista
série A3 2007
(Olímpia
FC); Bicampeão Paulista
1995/96 (Garça FC) e Campeão Paulista
1997 (Mirassol FC);
Conquistou
acesso à série A1 do Campeonato Paulista para o
Botafogo-SP, em 2008, e à
série A2 da competição para
o Matonense-SP, em 2014.
Destacam-se ainda os trabalhos do treinador à frente
de equipes como América-RJ (Taça Rio e C. Brasileiro - série B 1990/91), América-GO (Camp. Goiano
1992), Mogi Mirim-SP (C.
Paulista e Brasileiro série
B 2000 a 2002), Uberaba
(C. Mineiro 2003); XV de
Piracicaba, Ferroviária (C.
Paulista), Moto Clube-MA
(Brasileiro série C); Laboratório de Futebol (Chibuia
Makuhari – Japão). No
exterior, atuou no Japão e
como Técnico da Seleção
Tailandesa de Futebol feminino.
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Andréa Nóbrega é
diagnosticada com influenza A

Ticiane Pinheiro curte praia na Bahia com
vestido de R$ 30 mil

Pepê posa ao lado da esposa e dos filhos
gêmeos: 'Minha vida'

Andréa Nóbrega foi diagnosticada com Influenza A, informou sua assessoria de imprensa. A empresária e atriz foi internada na última
sexta-feira com suspeita de H1N1. Ela continua sob tratamento no Hospital Sírio Libanês,
em São Paulo, aos cuidados da equipe do médico Roberto Kalil.
Não há previsão de alta.
Andréa falou sobre a suspeita em uma publicação no Instagram. “Parece piada. Na quinta feira (14), vim para o hospital
cuidar da Maria Fernanda, que está internada para tratar de uma
infecção renal. Minha filha está no quarto e eu estou isolada em
outro devido à suspeita de H1N1. É muito triste!”, disse a atriz
ao site da revista Caras. Na rede social, ela aproveitou para agradecer a atenção e tranquilizar os seguidores. “Apesar da suspeita
eu estou bem. Obrigado pelas orações e mensagens positivas”,
disse.

As férias de Ticiane Pinheiro, 41, e César
Tralli, 47, na Bahia estão um luxo só! Toda
poderosa em uma das belas praias da região,
a apresentadora da TV Record tem ostentado looks caríssimos.
Para curtir as belezas locais, a loira apostou em um modelito assinado pela famosa
estilista Martha Medeiros. O vestido feito
à mão foi avaliado pelo site “Pure People”
em R$ 29.980. Para completar o visual, a
famosa apostou em um óculos de sol grifado que custou cerca de
R$ 1.650.
Casados há pouco mais de um mês, Ticiane Pinheiro e César
Tralli estão viajando com a filha da artista, a Rafaella, 8. Nas redes
sociais, ambos têm publicado diversas fotos do tour baiano. “Vocês formam uma família belíssima e muito feliz”, comentou um
dos seguidores dos famosos.

Simplesmente encantada com
a família que formou, a cantora
Pepê, 42, que faz dupla com a
irmã Neném, 42, compartilhou
em suas redes sociais uma foto
digna de porta-retrato!
Na segunda-feira (8), a famosa divulgou no Instagram o
clique em questão, no qual apareceu ao lado da esposa Thalyta
Santos, 22, e dos filhos gêmeos
do casal, João Gael e Enzo Fabiano, de 1 aninho. “Meus Tesouros,
minha vida”, escreveu a artista na internet. Em seu perfil oficial,
Pepê costuma mostrar um pouco da sua intimidade junto da companheira e dos dois herdeiros. Coruja que só ela, a famosa se derrete
quando exibe os bebês para os seus fãs. “Filhos, amo vocês”, se
declarou a cantora em uma postagem.

Sobrinho de Isadora Ribeiro
desaparece após festa na Bahia
Isadora Ribeiro usou o Instagram, na noite da última quinta-feira (11), para pedir ajuda para encontrar seu sobrinho, Daniel
José, de 18 anos. O jovem desapareceu na Bahia, durante o Réveillon, após participar de uma festa de música
eletrônica. "Meu sobrinho desapareceu, por favor, ajudem-nos a compartilhar", escreveu a atriz
ao publicar imagens do rapaz.
Segundo o jornal "Extra", o moço teve um surto psicológico antes mesmo de chegar ao evento,
chamado de "Universo Paralelo". Por isso, teria
pedido para descer do ônibus de viagem durante
a madrugada. Em seguida, teria ligado aos familiares solicitando ajuda, pois não estava se sentindo bem.
"Uma família de lá o ajudou, levou ele para o hospital e depois
o colocou no ônibus, no dia 2 de janeiro. Eles me mandaram a foto
do meu neto no ônibus com destino a São Paulo, com uma bíblia
na mão. Só que ele não chegou ao destino e, então, decidimos procurar a polícia de São Paulo", contou Tânia Aparecida Ramos, avó
do garoto.
A família, no entanto, tem recebido algumas notícias acerca do
paradeiro do estudante: "Temos informações de que ele foi visto
em um posto de gasolina que fica no km 138 do Trevo de Conceição de Macabu. Fomos ao local, e testemunhas confirmaram que
ele esteve lá, que deram comida e o ajudaram a pegar carona com
um caminhoneiro".

Mariah Carey perde mais
de 15 quilos após cirurgia
Desde que se submeteu a uma cirurgia
bariátrica em novembro do ano passado, a
cantora Mariah Carey já perdeu mais de 15
quilos – e continua emagrecendo. As informações são do site americano Entertainment
Tonight.
Segundo fontes ouvidas pela publicação, a diva não está se acabando de fazer ginástica na academia, ou passando fome. O “segredo” da boa forma, além da operação, é a dieta saudável adotada
por ela.
“Mariah está comendo muito salmão com alcaparras e peito de
frango. Vez por outra, também inclui uma taça de vinho nas refeições”, revela uma pessoa próxima à cantora.
A popstar exibiu a boa forma no domingo (7), durante a cerimônia de entrega do Globo de Ouro 2018 em Los Angeles, nos
Estados Unidos:

Rafaella Justus já é atriz! Filha de Ticiane
e Justus estreia em série infantil
Aos 8 anos, Rafaella Justus já está
seguindo os passos dos pais, Ticiane
Pinheiro e Roberto Justus. A menina
vai estrear como atriz na terceira temporada da série infantil "O Zoo da Zu",
exibida no canal pago Discovery Kids.
No ano passado, a menina quis ter seu
canal de Youtube, mas acabou proibida pela mãe. "A direção do canal me
encaminhou a proposta, consultei minha filha, e ela gostou da ideia", contou
para a coluna "Terraço Paulistano", da
revista "Veja São Paulo", o apresentador. "A Rafinha assiste ao programa e
costuma brincar de fazer filminhos no
iPad", completou.

Patrícia Abravanel mostra a filha Jane
pela primeira vez

Anitta revela que já tem
planos de se aposentar

A apresentadora Patrícia Abravanel, 40, usou as suas redes sociais para mostrar pela primeira
vez o rostinho da filha Jane, nascida na manhã desta quarta-feira
(10), em São Paulo.
No Instagram, a herdeira de Silvio Santos, 87, divulgou o registro
no qual apareceu ao lado do marido Fábio Faria, 40, e da garotinha
que tinha acabado de chegar ao
mundo. “Você não imagina como ela é linda! Já está toda ‘falante’,
é super curiosa e presta atenção em tudo!! Essa noite quis mamar
quase que de hora em hora! Jane nasceu com 3,235kg e 47,5cm.
Eu e o papai, Fábio, estamos completamente apaixonados por ela”,
escreveu a famosa. Mãe de Pedro, de 3 anos, Patrícia Abravanel
recebeu o carinho de muitos dos seus fãs na internet. “Nossa Jane
com menos de 24 horas de vida. Como amar tanto um filho e aí
vem outra princesinha e de repente o nosso coração se transborda
de amor. Eu a a mamãezona, Patricia, estamos bobos!”, publicou
Fábio Faria na web.

Apesar de ter somente 24 anos de
idade e estar no começo de uma bem-sucedida carreira no mundo da música
pop, a cantora Anitta revelou que ela já
tem planos de se aposentar dos palcos.
“Quero ver a minha música acontecer
no mundo inteiro e passar minhas mensagens. Agora como cantora, eu não sei se tenho vontade de ficar até muito mais velha
cantando. Daqui uns 5 anos me imagino me preparando para ser
mãe. Posso mudar de opinião, mas a minha ideia hoje é me preparar para dar uma pausa como cantora”, disse ela para a “Top
Magazine”.
Em uma participação no programa “Vai Fernandinha”, do Multishow”, Anitta já havia dito que não se vê no futuro fazendo o
mesmo trabalho de hoje. “Quero viajar o mundo fazendo trabalhos
sociais e ajudando o próximo”, adiantou a famosa na atração.

Thammy Miranda posa na praia e é
chamado de 'homem lindo' pelos fãs

Letícia Sabatella usou o Facebook
para falar sobre sua rápida internação em
uma clínica no Rio de Janeiro. A atriz,
de 46 anos, tranquilizou os fãs e amigos,
contou que teve apenas uma queda de
pressão e já voltou a gravar a novela das
18h da Globo, “Tempo de Amar”.
“Eu tive uma desmineralização que
acarretou em baixa de pressão, cefaleia,
vômito e palpitação. Coisa que pode
acontecer quando não faço exercícios regularmente (estou desde julho recuperando da ruptura do gastrocnêmio), enfio o pé
nas ceias de fim de ano, fico ‘meio’ estressada... Enfim reverte-se o quadro com soro e medicamentos. Após a reversão, a meu
pedido (insistência) obtive alta com as devidas recomendações
para acompanhar em casa”, contou Letícia Sabatella.

Não adianta! Todas as vezes que Thammy
Miranda, 35, compartilha uma nova foto nas
redes sociais ele causa um verdadeiro rebuliço. Entre admiradores e haters, o famoso
não passa despercebido pela web.
Nesta semana, o filho da cantora Gretchen, 58, divulgou um registro que se destacou no Instagram. Todo estiloso em uma
praia, o artista recebeu uma enxurrada de
elogios por parte dos seguidores. “Uma saudade já”, escreveu ele que recentemente esteve de férias no Nordeste do país.
“Simplesmente fantástico”, comentou um
fã virtual. “Educado, de jeito simples e muito lindo”, opinou outra pessoa na internet.
“Que gato! Cada dia mais bonito”, postou mais um que aprovou o
visual de Thammy Miranda de boné, camisa e bermuda.

Globo muda votação para
impedir fraudes no 'BBB 18'
A TV Globo anunciou recentemente para a imprensa uma novidade da 18ª
edição do programa “Big Brother Brasil”,
reality que estreia no próximo dia 22 de
janeiro depois da novela “O Outro Lado
do Paraíso”.
Para evitar fraudes durante as eliminações que acontecem durante os paredões
da atração, a emissora decidiu mudar o
seu esquema de votação. Agora, os fãs
precisarão se identificar e fazer um breve
cadastro antes de conseguirem votar pelo
site “GShow”.
Além de informar alguns dados pessoais, os internautas ainda precisarão criar
um login e senha para entrar no portal todas as vezes que quiserem opinar nas enquetes do “BBB 18”. Apesar da mudança,
a participação das pessoas será gratuita.

Letícia Sabatella desmente ter deixado
clínica sem autorização após ser internada
com pressão baixa

Grazi Masafera reata namoro
com Patrick Bulus
Depois de colocarem um
ponto final no namoro de
quase um ano e meio em
novembro, Grazi Masafera
e Patrick Bulus resolveram
tentar novamente e reataram
o relacionamento. Segundo
o colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, a atriz e o empresário passaram a virada
do ano juntos, acompanhados da pequena Sofia, filha de Grazi. O trio também passou o
último final de semana em Angra dos Reis, na casa de Patrick.
A informação sobre a reconciliação de Grazi Masafera e Patrick Bulus foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz,
que está no ar como a Lívia de “O Outro Lado do Paraíso”. Em
recente entrevista, a atriz revelou ter planos de engravidar mais
vezes para dar irmãos à filha Sofia, fruto do casamento com
Cauã Reymond.
“Tenho vontade de ter mais filhos e é real. Mas não tem nada
planejado. Estou em pleno vapor de trabalho e da minha carreira, com um trabalho atrás do outro. Muito feliz e realizada”,
contou Grazi Massafera, quando começou a gravar a atual novela das 21h, ao “Gshow”.
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