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EDITORIAL

Os grandes partidos
querem união para
continuar no poder

CHARGE

E

les são todos iguais, FHC sempre defendeu Lula e foi seu
fiador junto ao mercado e governo americano, o MDB
sempre esteve no poder, fazendo o jogo do PSDB, ou
PT. Não podemos concordar com políticos que se corrompem,
que roubam e que não cumprem as leis. É lamentável ouvir
das pessoas que fulano de tal roubou, mas fez. Quando o PT
começou a desviar de seus princípios muitos filiados famosos
saíram do partido, é ruim para a
Fale com a redação
democracia ver o imobilismo dos
contato@jm1.com.br partidos que nada fizeram para punir
(33)3331-8409
seus corruptos, ninguém foi expulso
e tem muitos dirigentes na cadeia.
Estes grandes partidos que se corromperam, se fossem em
outro país teriam tido suas legendas anuladas e proibidas suas
atividades políticas e partidárias, aqui um senador prega a desobediência civil e fica tudo por isso mesmo. Independente de
legendas todos devem ser investigados e punidos se for o caso.
Tem muitos infratores corruptos nos três poderes e com
isso, muitas vezes não entendemos certas atitudes e decisões,
os poderosos investigados tentam confundir a opinião pública que estão sendo injustiçados, mas quando assistimos um
julgamento, como foi o do ex-presidente Lula, dá para compreender, pois tudo foi detalhado com provas testemunhal e
farta documentação e ainda por unanimidade os três juízes
condenaram o ex-presidente Lula.
O Lula só foi condenado pela coragem de um juiz de primeira
instancia em divulgar conversas do ex-presidente em que deixou chocado o povo brasileiro, sem as quais continuaríamos
pensando na inocência do ex-presidente.
Graças a coragem dos procuradores, dos juízes e Polícia Federal de Curitiba a corrupção dos poderosos foram mostradas
ao povo brasileiro.
O Fórum Privilegiado é um desserviço à nação, o Lula só
foi condenado por não estar mais investido de cargo político.
Devemos ter muita atenção não nos políticos, mas nas intenções das legendas ligadas ao Fórum de São Paulo, são muitos
partidos fortes e seus aliados que não querem DEMOCRACIA,
querem o poder.
É muito simples é só dar uma olhada nos dirigentes políticos
do Fórum de São Paulo da América Latina, para que nossas
barbas fiquem de molho.
Infelizmente no Brasil falta muito conhecimento político,
uns ficam defendendo o Lula, outros defendem o FHC e ainda
tem os defensores de Temer, só que todos eles têm a mesma
ideologia, acredito que o povo acordou e dificilmente votará
no Fla X Flu da política, brasileira, o próximo presidente não
virá dos grandes partidos. Nossa opinião é que PT, PMDB e
PSDB não chegarão ao segundo turno.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES

O povo vai dar cartão
vermelho para os corruptos
Eu não tenho bandido de estimação, quero que todos pagam por
seus crimes. Compreender a justiça é muito difícil, em grande parte
integrantes da justiça decepciona o povo, prova disso é que a justiça
que sempre presenciou os desmandos dos presidentes, nada fizeram,
precisou de um juiz de 1ª instancia desvendar a corrupção entranhada
no poder central, sem a visão do STF.
Acredito que é porque são indicados pelo Presidente da República.
O Lula só foi condenado pela coragem de um juiz de primeira instancia
em divulgar conversas do ex-presidente em que deixou chocado o
povo brasileiro.
Pelo que estou vendo, o povo está atento e na hora do voto vai
saber quem escolher, devemos estar com muita atenção, para que o
nosso país não se transforme em uma Venezuela.
O Fórum Privilegiado é um desserviço à nação, o Lula só foi condenado por não estar mais investido de cargo político. Devemos ter muita
atenção não nos políticos, mas na intenção das legendas ligadas ao
Fórum de São Paulo. PT, PMDB, PSDB, PP e seus aliados não querem
DEMOCRACIA, querem o poder.
É muito simples é só dar uma olhada nos dirigentes políticos do
Fórum de São Paulo da América Latina, para que nossas barbas
fiquem de molho.
Infelizmente no Brasil falta muito conhecimento político, uns fica

defendendo o Lula, outros defendem o FHC e ainda tem os defensores
de Temer, só que todos eles têm a mesma ideologia do Fórum de São
Paulo, acredito que o povo acordou e dificilmente votará no Fla X Flu da
política, brasileira, o próximo presidente não virá dos grandes partidos.
Deguioli Ipatinga MG

Ao Jornal das Montanhas,
Meu nome é Eric Jordan, tenho uma adorável esposa e 3 filhos. 2
semanas atrás, eu estava na necessidade desesperada de dinheiro,
então eu pensei em ter um empréstimo, então encontrei muitas mãos
erradas que alegaram ser mutuantes de empréstimos, não sabendo
que eram todos golpistas. Eles coletaram € 4000 de mim e se recusam
a me enviar um e-mail. Fiquei muito confuso e frustrado, tornei-me um
bêbado, um dia fiel, fui ao Bar para beber e depois conheci um velho
amigo, contei-lhe tudo o que aconteceu comigo, ele me disse que ele
iria me apresentar GINA MORGAN LOAN COMPANY LTD, ele disse
que a empresa é genuína e confiável, ele me contou como a empresa
ajudou ele e sua família. Então eu colecionei seu endereço de e-mail
(ginamorganloancompany@gmail.com), entrei em contato com ela
imediatamente e cheguei em casa, ela me disse as regras e regulamentos e eu segui, depois de processar o empréstimo, em menos de
24 horas, recebi meu empréstimo de € 50,000 ... Estou certo de que
ela também ficará feliz em ajudá-lo, então se você estiver interessado
em um empréstimo, você também pode contatá-la neste e-mail: ginamorganloancompany@gmail.com Autor: Eric Jordan
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Lula perdeu a
oportunidade de fazer diferente
Quem não se lembra das
palavras do candidato Lula
que encheram os brasileiros de orgulho, quando ele
denunciava Sarney, Antônio Carlos Magalhães,
FHC, Fernando Collor e
Paulo Maluf, com isso a
maioria do povo deu a ele a
oportunidade de governar.
Já investido como presidente teve a oportunidade
de mandar investigar todos
os crimes que ele denunciava como candidato,
mas nada fez, começou se
aliar aos seus opositores
fazendo até muita gente
boa sair do PT. Se você pegar hoje todos os políticos presos verá
que todos eram amigos bem chegado de Lula a vitória no Rio de
Janeiro de Sérgio Cabral teve um grande apoio do ex-presidente
Lula, ficou íntimo dos corruptos de todos os partidos e decepcionou
o povo brasileiro. Infelizmente manchou sua biografia e entra para
a história da pior maneira possível. Sua pena hoje já julgada pela 2ª
instância são 12 anos e um mês e ainda as piores acusações ainda
estão sendo investigadas.
“Os erros de Luiz!
Você errou, Luíz...
Errou na mão, errou na dose, errou no tempo, errou na história...
Contra todo e qualquer argumento, Luíz, você teve a oportunidade
histórica de fazer diferente...
Mas escolheu fazer igual, escolheu piorar o que sempre criticou...
Esqueceu suas raízes, suas origens humildes e se aliou aos poderosos de plantão...
Esqueceu os seus amigos antigos e olhando apenas pra o próprio
umbigo, Luíz, abraçou a traição...
Você errou Luíz...
Errou feio...
Errou no mensalão, errou no petrolão, errou ao escolher e defender
Dilma e ao andar na contramão...
Errou ao deixar seu filho ser o "fenômeno" executivo de plantão...
Errou ao deixar o poder e a glória lhe subir à cabeça...
Errou mais ainda ao deixar que o dinheiro e a fama congelassem
seu coração...
Errou em Santo André, no São Francisco, no Rio de Janeiro, em
Atibaia, em Guarujá, em todo o país...
Errou na presunção de não ter ninguém à altura de sua luz...
Errou quando se equiparou em honestidade a Jesus...
Errou de forma trôpega e infeliz...
Você errou muito Luíz...
Errou quando transferiu a culpa pra gente que não podia mais se
defender...
Celso Daniel, Marisa Letícia, acusados depois de morrer...
Errou quando disse que nada sabia, quando cinicamente mentia,
insistia em não se envolver...
Errou quando foi incapaz de reconhecer um erro sequer, seu ou
de seu partido...
Dos genuínos dólares na cueca às reformas e imóveis dos quais
"nunca tinha ouvido"...
Como você errou Luíz...
Errou ao perder um dedo, ao fazer segredo de sua voraz ambição!
Errou ao se achar "o cara", errou na auto vitimização!
Errou ao elogiar Chaves, Evo, Maduro, errou na manipulação...
Errou com os companheiros Dirceu, Palocci, Delcídio, Vaccari,
Vargas, deixando todo mundo na mão...
E na prisão!
É Luíz...
De tanto que errou, você tanto fez, que agora é a bola da vez...
Na marola do mar de lama em que se transformou o seu tempo no
poder, não tinha mais como se esconder...
E embora o fanatismo de uns, o ego de outros e o interesse de
tantos ainda tentem lhe absolver, mais do que uma pena, você é
digno de pena, Luíz...
Todos que lhe conhecem sabem muito bem que seu maior crime
foi um assassinato!
Foi você, Luíz, e só você que matou o Lula...
E ao matar o Lula você aniquilou a mais bonita militância política
que um partido já teve neste país...
Uma militância legítima, espontânea, verdadeira...
Não a que você conseguiu transformar em gente paga, com pão
e mortadela...
Você errou Luíz...
E já passou da hora de pagar as contas por seus erros...
Quem sabe, em sua arrogância insana, você até se sinta feliz...
Afinal você vai em cana! E cana é tudo o que você sempre quis!”
Com informações de Marieta Severo

O vendedor de cocadas em Manhuaçu
Este rapaz é um exemplo de pessoa
do bem, faz seu trabalho da melhor
maneira possível nas ruas de Manhuaçu, todos os dias ele percorre
as ruas vendendo suas cocadas, é
dedicado e um exemplo de bom vendedor, se ele entra em uma repartição
que tenha 20 a 30 pessoas ele oferece
individualmente sua cocada para
cada um. O bom vendedor é assim,
mesmo não vendendo sua cocada
naquele momento, no outro dia ele
está novamente oferecendo o seu
produto, é aquele negócio do dito
popular, Água mole em pedra dura
tanto bate até que fura.
Significado: A expressão louva a
persistência como virtude que vence
a dificuldade, ou seja, insista que você consegue.
Histórico: Há registro de dois milênios em Ovídio (43 a.C.18 d.C.), poeta latino, autor de A arte de amar e Metamorfoses:
“A água mole cava a pedra dura.” É tradição de várias culturas
formar rimas nesse tipo de oração para facilitar a memorização.
Foi o que nós, de língua portuguesa, fizemos com o provérbio.
Artesanato Da Tia Léia Vargas Tia Leinha o ato que você
concedeu a esse rapaz foi maravilhoso!!
Sabemos o quanto ele é esforçado vendendo suas COCADAS
agora com essa nova caixa será um ARRASOOOO! Parabéns

Trata-se de um
pequeno ajuste
nas datas. No
entanto, é preciso ser feito,
pois, a Súmula
90 do TCE-MG
especifica que
‘o adiantamento
de salário ou remuneração dos
agentes públicos, por caracterizar empréstimo pessoal, não pode
ser realizado pela Administração Pública, que não está autorizada
em lei a praticar ato de gestão dessa natureza’ (a Súmula pode
ser acessada em https://goo.gl/S14LWg).
A Secretaria de Administração da Prefeitura de Manhuaçu
reforça este comunicado para que os servidores consigam ajustar
o planejamento familiar sem eventuais transtornos.
'

Dizem que a justiça é lenta

Aumento do valor da
água ficou para abril
Ficou decidido com a presença da Prefeita Cici Magalhães que
a conta de dezembro de 2017 vai ser devolvida como crédito
na próxima conta.
Sendo assim o reajuste só terá início na conta de abril de
2018 e mesmo assim com um desconto de 10% sobre o metro
cúbico até junho!
Em junho será feito uma pesquisa com a população se mantém
o reajuste ou privatiza a instituição, pois com dados técnicos não
tem como o SAAE continuar como está!

Estradas de Minas
Gerais em situação crítica

As nossas leis com a lentidão de sempre têm beneficiado muitos
políticos, que acabam prescrevendo e o infrator ficando impune,
esta semana mesmo em BRASÍLIA - A procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, se manifestou ao Supremo Tribunal
Federal (STF) pedindo o arquivamento de um inquérito que investiga o senador José Serra (PSDB-SP). A investigação, baseada na
delação premiada de Joesley Batista e outros executivos da JBS,
apura supostas irregularidades envolvendo a prestação de contas à
Justiça Eleitoral durante a campanha do parlamentar à presidência
da República em 2010.
É interessante observar que parece que o STF é mais protetor
dos políticos do que um colegiado Supremo para fazer cumprir a
Lei. E os políticos estão tão acostumado a este sistema que com a
Lava Jato apurando e dando respostas ao povo brasileiro. Devido as
dezenas de políticos envolvidos em corrupção que alguns ao serem
condenados acham que a justiça foi muito rápida.

Rodrigo Pacheco cogita ser candidato
ao governo de Minas

Infelizmente o nosso estado e quase todo o país vive uma realidade que
desagrada bastante todo o povo, vemos estradas que logo alguns meses
depois de serem inaugurada, já estava sendo feito serviço de tapa buracos.
Hoje muitos estados estão quebrados e Minas amarga uma falta de
recursos e as nossas perspectivas não são boas para ver as estradas
recuperadas, a MG-108, que liga a BR 362 a Lajinha e de Lajinha a
Mutum estão com bastante buracos, causando prejuízo aos proprietários
de veículos. Janeiro é o mês em que os proprietários de veículos são
obrigados a pagar o IPVA, são três parcelas, mais seguros etc. Vamos
torcer para que as autoridades tomem providencias de imediato, caso
contrário as estradas poderão ficar ainda mais complicadas, semana
passada um jovem morreu nesta estrada quando tentou desviar sua moto
de um buraco bateu de frente com um automóvel.

Salários dos servidores serão pagos no
último dia do mês
A partir de fevereiro, a Prefeitura de Manhuaçu estará atendendo a nova instrução do TCE-MG fazendo o pagamento dos
servidores municipais a partir do último dia útil do mês, em
cumprimento à instrução do TCE-MG (Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais).

O presidente da
Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), deputado
federal Rodrigo Pacheco (MDB), se
reuniu, no dia 22
segunda-feira, em
Brasília, com o presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM).
No encontro, Maia
reforçou o convite
feito em setembro
para que Rodrigo
Pacheco se filie ao
DEM e concorra ao
governo de Minas
pelo partido nas próximas eleições. Maia
também não descarta
a possibilidade de o DEM apoiar uma candidatura do MDB no
Estado, caso o partido decida lançar candidato próprio e não
reedite a aliança com o PT. Maia é pré-candidato à Presidência
da República e precisa de um palanque forte em Minas. Rodrigo
Pacheco reafirmou a Maia que trabalha para viabilizar a candidatura própria do MDB, mas que não descarta a proposta do DEM.
“Independentemente de filiação partidária, o importante é que
os partidos estejam unidos em um propósito comum de resgate
do estado de Minas Gerais”, disse o deputado Rodrigo Pacheco.
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"Chupa, canalha vermelha!"
O admirado general Augusto Heleno, um dos principais líderes do meio militar, exultou
ao final do julgamento em que a condenação de Lula foi confirmada em segunda instância

PRESO, LULA PODE MANTER
REGALIAS DE EX-PRESIDENTE
A legislação sequer prevê o que acontecerá com as regalias
de ex-presidente de Lula, quando ele passar a cumprir sua
sentença de 12 anos e 1 mês de cadeia por corrupção e
lavagem de dinheiro. A Lei não prevê o cancelamento de regalias bancadas pelo governo. Até quando no exterior, Lula
é acompanhado por assessores pagos pelo governo. Mesmo preso, é provável que ele ainda receba os benefícios.
A GENTE PAGA
Os contribuintes roubados bancam para Lula dois carros
com motoristas, além de assessores com salários de até
R$13 mil mensais.
ELE DESFRUTA
O gabinete pessoal de Lula, na condição de ex-presidente,
tem um custo mensal de R$70 mil somente com salários e
auxílios.
NINGUÉM IMAGINAVA
A lei sobre regalias de ex-presidentes é de 1986, mas as
alterações de ‘94 e 2002, e a regulamentação (2008). Nada
falam em cassar direitos.
FALTA TEMER DECIDIR
Parte dos assessores do presidente Michel Temer defende que ele revogue as regalias de Lula, mas ele ainda não
decidiu.
TCU INVESTIGA CONTRATO
DA ANDRADE NA NORTE-SUL
O Tribunal de Contas da União investiga superfaturamento de R$50 milhões na Ferrovia Norte-Sul, no contrato da
Andrade Gutierrez, uma das empreiteiras favorecidas pelo
esquema de corrupção dos governos Lula e Dilma, desbaratado pela Lava Jato. A empresa foi contratada pela Valec,
estatal de ferrovias. O Ministério da Transparência viu indícios de superfaturamento de R$108 milhões em obras da
Norte-Sul.

ninguém, ele é acusado de “corpo mole” para a votação da
reforma da Previdência, com medo do suposto impacto eleitoral de sua aprovação.
DESCONTRAÇÃO
O presidente Michel Temer fez seu discurso mais solto no
jantar em que foi homenageado por empresários, em Davos,
quarta à noite. Perguntou qual seria a agenda da oposição:
“defender uma inflação de mais de 10% ou essa ‘medíocre
taxa’ de menos de 3%?'
LÍNGUA DE TRAPO
Quando viram o vídeo em que Gleisi Hoffmann, presidente do PT, às vésperas do julgamento, incitava a violência e
até ameaçava mortes, Lula mandou a senadora “calar essa
boca”. Isso só o prejudicou.
CADÊ O LÍDER?
O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB),
não põe os pés em Brasília desde o início do recesso, antes
do Natal. E o governo continua sem ter votos para aprovar a
reforma da Previdência.
LULA QUEM?
O senador Renan Calheiros (MDB-AL), que por várias vezes
acusou a Justiça de condenar Lula “sem provas”, fingiu-se
de morto, nesta quinta-feira (25), o dia seguinte da condenação do meliante no TRF-4.
MEU NOME É TRABALHO
Aliados afirmam que o líder do governo no Congresso, André Moura (PSC-SE), que anda com o filme queimado no
Planalto, vai à Câmara todas as semanas desde o Natal trabalhar pela reforma da Previdência.
SUL-MATO-GROSSENSES
O senador Pedro Chaves (PSC) pediu ao ministro Carlos
Marun (Governo) ajuda na liberação de recursos para Mato
Grosso do Sul, que ambos representam. Chaves relata o
projeto de Lei do Pantanal.

IMAGINA O RESTO

PENSANDO BEM...

O superfaturamento de R$50 milhões investigados pelo
TCU se deu apenas no trecho entre Anápolis e Uruaçu (GO).

...nem a Etiópia é longe o suficiente para fugir da vergonha
de um ex-presidente da República condenado por corrupção.

MESMO CLUBE DE SEMPRE
Além da AG, estão sob suspeita os contratos da Camargo Corrêa, Queiroz Galvão e Constran (dona da UTC) para
construir a ferrovia.

LULA SERÁ PRESO ANTES
DE REGISTRAR A CANDIDATURA

Em maio de 2017, a Polícia Federal e o MPF deflagram a
operação De Volta aos Trilhos (Lava Jato), que prendeu o
ex-presidente da Valec.

A manutenção da condenação do ex-presidente Lula pelo
TRF-4, por três votos a zero, incluindo o inesperado aumento da pena para 12 anos e 1 mês, fez dos embargos de declaração a única esperança da defesa do petista. Com prazo
curto para apreciação desse recurso e a determinação para
cumprimento da sentença após essa análise, criminalistas
preveem Lula preso antes do registro da candidatura.

REBORDOSA É DE LULA

APROVEITE O CARNAVAL

Tornam a situação de Lula ainda mais difícil na Justiça os
petistas porraloucas que pregam “desobediência civil” e
ameaçam “convulsão social” quando o ex-presidente passar a cumprir sua pena de prisão.

Para o criminalista e professor de Direito Penal Leonardo
Pantaleão, a tramitação será rápida. “Antes de agosto estará
tudo resolvido”, cravou.

TRILHOS INVESTIGADOS

OTIMISMO EXCESSIVO
O advogado Roberto Teixeira, compadre de Lula, disse a
amigos que esperava a absolvição do ex-presidente por 2x1
no TRF-4, sabe-se lá porquê. Nem seu genro, o garotão que
defende Lula, era tão otimista.
GOVERNO VÊ LÍDER FAZENDO
‘CORPO MOLE’ NA REFORMA
O líder do governo, André Moura (PSC-SE) não está agradando, e só não foi dispensado ainda porque o presidente
Michel Temer quer evitar uma crise a menos de um mês
da votação da reforma da Previdência. Além de autorizar
o relator do Orçamento a transferir R$210 milhões da área
de comunicação para atender a deputados sem consultar

Definida as chaves
da 1ª divisão
Campeonato de
Bairros 2018

DOIS DIAS
Os embargos de declaração devem ser apresentados pela
defesa de Lula até 48 horas depois da publicação do acórdão do julgamento.
O MAIS RÁPIDO
Relatório Justiça em Números, produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, mostra que julgamentos do TRF-4 são os
mais céleres do País.
SOL VAI NASCER QUADRADO
A condenação do ex-presidente Lula, em 2ª instância, a
pena superior a 8 anos, obriga o cumprimento de prisão em
regime fechado.

A

Prefeitura Municipal
de Manhuaçu, através
da Secretaria de Esportes, realizou Congresso
Técnico e sorteio das chaves
da 1ª divisão do Campeonato
de Futebol de Bairros do Município de Manhuaçu na noite
desta sexta-feira (19), na sede
da secretaria.
A reunião foi dirigida pelo
secretário de Esportes, Jânio
Garcia Mendes, e o coordenador de Esportes, Ederson Estanislau Fialho (Dedé). Com a
presença da maioria dos times,
foi dado a oportunidade de
todos os presentes apresentarem os pontos positivos e
negativos do campeonato do
ano de 2017, afim de melhorar
a competição no ano de 2018.
Foram discutidas e votadas
regras como entrega de documentação, punições, data de
início e fim do campeonato,
arbitragem, recursos, local das
partidas, substituição de times
desistentes antes do início do
campeonato e outros detalhes.
Sempre com a oportunidade
dos representantes das equipes
opinarem e depois votarem as
regras. Após a decisão foram
entregues as fichas de inscrição dos atletas.
O secretário Jânio avaliou
como positiva a presença da
maioria dos times e a participação nas decisões da
regulamentação do campeonato, pois ouvir e tomar as

decisões em conjunto é o lema
da administração municipal,
disse esperar grandes jogos
e com a presença forte das
torcidas, devido a tradição da
competição no Município. A
Prefeita Cici Magalhães tem
dado apoio incondicional a
organização do Campeonato.
O jogo de estreia como
tradicionalmente acontece
será entre os times da Colina
e Bom Jardim, campeão e vice
respectivamente do ano de
2017. Em breve será divulgada a tabela de jogos.
Chave A: Colina, Palestra
(Nossa Senhora Aparecida),
Santa Luzia B e Matinha
B, Vila Cachoeirinha e Vila
Deolinda.
Chave B: Bom Jardim, São
Vicente B, Matinha A, São
Vicente A, Fúria Negra (São
Francisco de Assis) e Lajinha.
O formato do campeonato
será onde os times da chave A enfrentam os times da
chave B, após a primeira fase
se classificam os 4 primeiros
de cada chave, a 2ª fase é de
mata-mata dentro da chave até
a grande final entre o melhor
de cada chave.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu
Com informações Portal
Realeza

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 012/2018
Pregão Presencial Nº 012/2018
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a
abertura do Processo Licitatório nº 012/2018, na modalidade Pregão nº 012/2018, na forma Presencial, tipo menor preço por item,
regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº
8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAS
BATEÇÃO, LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS COM: FOICE,
ANCINHO, MACHADO, GARFO, GADANHO, FACÃO, PÁ E
CARRINHO DE MÃO PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO
MANHUAÇU. Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia 20 de
Fevereiro de 2018 às 08h00min. Local: Rua Major Custódio, 96,
Centro, CEP: 36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no
endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 26 de Janeiro de
2018. Joseane Caroline de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.
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Prefeita Cici renova
Programa de Bolsa de
Estudos de Manhuaçu

5

Operação tapa-buraco chega
ao distrito de Palmeiras

C

om o intuito de fomentar a educação e
incentivar o ingresso
de estudantes ao mundo
acadêmico superior, a prefeita de Manhuaçu, Cici
Magalhães, renovou o Programa Municipal de Bolsas
de Estudos para o Ensino
Superior. As inscrições para
o processo seletivo serão
abertas em fevereiro para
duas instituições de ensino
de Manhuaçu: Faculdade do
Futuro e Facig. O prazo para
interessados procurarem
a Secretaria Municipal do
Trabalho e Desenvolvimento
Social é entre os dias 15 e 28
de fevereiro.
“A Educação é peça chave
para uma sociedade mais
justa e igualitária. Desde o
início do nosso mandato,
temos ouvido muito as pessoas para poder tomar nossas
decisões e esta concessão
de bolsa de estudo para o
ensino superior deu muito
certo para várias pessoas.
Com essa renovação, vamos
dar continuidade a o que tem
sido um sucesso para tantos
manhuaçuense”, avaliou

D

ando sequência à série de revitalizações
de vias publicas em
todo o município, a prefeita
de Manhuaçu, Cici Magalhães, autorizou operação
tapa-buraco no distrito de

Cici Magalhães.
O edital, publicado no
Diário Oficial do Município desta quinta-feira (18),
prevê ainda a aplicação das
regras para a renovação dos
atuais bolsistas beneficiados
pelo programa municipal.
A secretária de Trabalho
e Desenvolvimento Social,
Giuzaina Celeste Gregório,
explica que “a bolsa de estudos foi criada através da Lei
Municipal nº 2.599/2006,
alterada pela Lei Municipal
nº 3.061/2011 e 3.768 de 20

de novembro de 2017 e garante descontos de até 30%
do valor da mensalidade
aos estudantes aprovados de
acordo com o processo de
seleção”, completou.
A Secretaria Municipal
do Trabalho e Desenvolvimento Social fica na Rua
Monsenhor Gonzalez, 484,
Centro de Manhuaçu. Ao
lado da Igreja Matriz de São
Lourenço.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu

Secretaria de Obras reconstrói
ponte em Palmeirinhas

A

tendendo a anseio
antigo da comunidade de Palmeirinhas,
a prefeita Cici Magalhães
autorizou a reconstrução de
uma importante ponte de
acesso ao local. O secretário
de Obras, João Amâncio, e
o diretor Jânio Servio Mendes “Catinga”, prontamente
atenderam ao chamado e
realizaram o que os moradores tanto pediam. O pedido
também foi reiterado pelo
vereador Elenilton Martins,

através de indicação na Câmara.
Para a reconstrução da
ponte, a Secretaria de Obras
precisou trocar as vigas e
pranchões. Um caminhão
muque foi usado para facilitar o trabalho. “Atendemos
prontamente à solicitação
dos moradores de Palmeirinhas, pois entendemos
que ali precisava de uma
ação rápida e efetiva. Vamos continuar atendendo
as demandas do município.

Temos muito trabalho ainda
pela frente”, frisou a prefeita
Cici Magalhães.
Além da reconstrução
da ponte em Palmeirinhas,
várias ações estão sendo
realizadas na zona rural e
na sede, como operação
tapa-buraco, revitalização de
vias públicas, calçamento e
asfaltamento, além de cascalhamento de acessos rurais.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu

Palmeiras.
Nesta quarta-feira (17),
o secretário de Obras, João
Amâncio, acompanhou a
equipe, que contou com a
presença também do diretor
Jânio Sérvio Mendes “Ca-

tinga”, e Zé Maria.
A operação tapa-buraco
segue a todo vapor na sede
e nos distritos.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu

Casos de febre amarela alertam
para o desmatamento; região Sul
já investe em prevenção

A

utoridades, Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do
Estado de São Paulo e Minas
Gerais estão vigilantes. Não
é para menos, já foram registradas 38 mortes de febre
amarela silvestre no Brasil.
A doença é causada por um
vírus inoculado no nosso
corpo proveniente da picada
de um mosquito, e que pode
levar a morte.
As causas desse fenômeno
epidemiológico podem estar
diretamente relacionadas ao
avanço urbano para as áreas
de mata e regiões agrícolas,
como muitos especialistas já
vêm alertando. Com o meio
ambiente em desequilíbrio,
muitas formas de doenças
antes erradicadas ou que
não se manifestavam mais
podem voltar a surgir, comprometendo a saúde pública
e levando a uma série de
impactos no equilíbrio do
planeta.
Na região Sul, vêm ocorrendo algumas ações de prevenção. No Rio Grande do
Sul, por exemplo, que não
registra casos há 10 anos, a
prevenção é intensa. Segundo a Secretaria de Saúde do
Estado, a cobertura atinge

cerca de 70% da população.
No Paraná, o único registro de contágio da febre
amarela foi em Laranjal, no
interior, em 2008. Mesmo
assim, pessoas que têm viagem marcada para regiões
afetadas estão procurando os
postos de saúde para tomar
a vacina.
Em Santa Catarina, o último caso registrado foi
em 1966, mas a Secretaria
recomenda a imunização em
162 cidades do estado.
Estamos vivendo uma epidemia ou são apenas casos
isolados da doença? Quais
são os sintomas? As pessoas
ainda têm muitas dúvidas.
O vírus que causa a febre
amarela urbana e a silvestre
é o mesmo, o que significa
que os sinais, os sintomas
e a evolução da doença são
exatamente os mesmos. A
diferença está nos mosquitos
transmissores e na forma de
contágio. Os transmissores
da febre amarela silvestre
são os mosquitos Haemagogus e o Sabethes, que vivem
em matas e beira de rios.
Eles picam macacos contaminados e,depois, as pessoas. Por isso, há casos de
muitas mortes de macacos

em regiões acometidas pela
doença. Já a febre amarela
urbana é transmitida pelo
conhecido aedes aegypti, e
não são registrados casos no
Brasil desde 1942.
A vacinação é muito importante. Trata-se de um
mecanismo de prevenção
essencial, porém, o cuidado
que se deve ter daqui para
frente é para que a febre
amarela silvestre não se
torne urbana, uma vez que
as regiões onde ocorreram
as mortes de macacos ficam
a menos de 30 km do centro
de São Paulo, por exemplo.
As autoridades públicas
dos órgãos de Saúde correm
para que os casos não se
alastrem. Mas, se pensarmos um pouco, a verdadeira
prevenção deve começar
na promoção de políticas
ambientais que proíbam o
desmatamento descontrolado. Caso contrário, cada
vez mais teremos o ressurgimento de doenças antes
erradicadas.
Autor: Rodrigo Berté é
diretor da Escola Superior
de Saúde, Biociências, Meio
Ambiente e Humanidades
do Centro Universitário Internacional UNINTER.
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Bairro Bela Vista recebe operação tapa-buraco

A

operação tapa-buraco segue
esta semana e chega ao bairro
Bela Vista, na quinta-feira
(18). Com a proposta de revitalizar
e reparar as vias públicas do município, a prefeita de Manhuaçu, Cici

Magalhães autorizou ações por parte
do secretário de Obras, João Amâncio, e o diretor Janio Servio Mendes
“Catinga”.
As ações seguem como proposta
do Governo “Ouvir para Governar”

de atender a todas as localidades, da
sede aos distritos. A operação tapa-buraco segue a todo vapor nesta
sexta-feira (19).
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de Manhuaçu

Câmara Municipal de Manhuaçu

19/01/18 15:35:00: Geilson
Camara Mcu: Após reunião na
Câmara de Vereadores, SAAE
adia parte da nova forma de
cobrança da tarifa de água
A primeira reunião ordinária da Câmara de Vereadores
de Manhuaçu, na noite desta
quinta-feira, 18/01, foi bastante
movimentada. Desde as 15h, os
parlamentares, juntamente com
a Prefeita Cici Magalhães; o
Diretor do SAAE, Luiz Carlos
de Carvalho e técnicos do CISAB
(Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico da Zona da
Mata de Minas Gerais) debaterem a nova forma de cobrança
da tarifa de água. Além disto, na
sessão no plenário, quatro projetos de lei, moções, requerimentos
e indicações foram aprovados.
Os Poderes Legislativo e
Executivo se reuniram a fim de
discutir uma forma de amenizar
o impacto que a nova forma
de cobrança da tarifa de água
gerou. Após muita analise, ficou
definido que o reajuste só terá
início na conta de abril de 2018 e
mesmo assim com um desconto
de 10% sobre o metro cúbico
até junho. Além disso, o cliente
que pagou ou irá pagar a nova
conta, terá o valor restituído no
próximo mês.
“Ficou constatado que quando
fizemos o decreto no dia 8 de
dezembro e demos um prazo de
30 dias para iniciar a cobrança,
a leitura foi feita com referência
ao consumo de dezembro. Ficou
acordado que a cobrança de
janeiro será feita pelo modelo
antigo e, quem já pagou, terá
esse valor como crédito na
conta de fevereiro. A partir de
março, na conta que vencerá em
abril, começará a cobrança pelo
novo modelo, só que será dado
um desconto de 10% no valor
do metro cúbico durante três
meses”, destacou o diretor do
SAAE, Luiz Carlos de Carvalho.
Nesta semana, os vereadores
Administrador Rodrigo e Gilson
César estiveram na sede do CISAB. Além disso, os dois e os
vereadores Adalto do Sintracom
e Cabo Ferreira visitaram a sede

do SAAE.
Na reunião, foi definido o percentual de desconto de 10% para
minimizar o impacto do reajuste
atual. Os dados técnicos apresentados pelo SAAE e pelo CISAB
mostram que a autarquia acumula
um déficit de 60 mil reais mensais
e isso inviabiliza investimentos e
a expansão do sistema de abastecimento de Manhuaçu
Presente na reunião, a Prefeita
Cici Magalhães admitiu que
a mudança gerou um impacto
maior do que o apresentando
nas reuniões com o CISAB.
“Entendemos que houve um
equívoco na cobrança referente
a dezembro e, ao longo dessa
semana, fizemos várias reuniões
com o SAAE e com o CISAB
para chegar a esse entendimento. Infelizmente, o SAAE vem
trabalhando com déficit, precisa
de investimentos e isso deve ser
resolvido”, destacou.
Entre os pontos levantados
na reunião, o prazo de três
meses vai permitir demonstrar
os projetos de investimento e
até sugerir alternativas para a
tarifação de água em Manhuaçu.
Para o Presidente Jorge Augusto Pereira “Jorge do Ibéria”
foi uma solução provisória para
a questão da cobrança de água.
“Acredito que a população teve
a resposta para as cobranças
que estavam sendo feitas. Nós
ouvimos essas solicitações e
todos os vereadores atuaram
para solucionar isso junto com
a Prefeita Cici Magalhães e o
diretor do SAAE Luiz Carlos.
Agora, com esse prazo, é preciso
encontrar uma solução para garantir a sobrevivência do SAAE
e também o pagamento justo
dos consumidores pela água que
utilizarem”, finalizou.
O presidente da Comissão dos
Direitos do Consumidor, vereador Adalto de Abreu ressaltou
que ficou acertado que a partir
de abril, será feita uma nova
tabela e será concedido um percentual de 10% por metro cúbico
gasto. “Com a receita atual e
sem arrecadar, o SAAE fica impossibilitado de continuar com

as portas abertas. Foi verificado
também que a autarquia está
fechando com déficit todo mês”,
detalhou o vereador Adalto.
Plebiscito para privatização
Por algumas vezes durante
a sessão foi falando quanto
a “privatização” do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto
(SAAE), pelo fato da autarquia
não tem como alto se sustentar.
O vereador Adalto destacou
também que há a possibilidade
de ser feito um plebiscito para
a população opinar se é a favor
ou contra a privatização do
SAAE, bem como o que acha do
aumento para que o órgão possa
realizar investimentos. “Defendo o reajuste, mas que seja de
forma gradativa. Agora vender
o SAAE ou não, a população
vai decidir. Vai vender o SAAE
para a COPASA, que tem uma
água bem mais cara? Indagou o
vereador preocupado.
APROVADOS
Aprovado projeto de lei de
autoria do Poder Executivo
que altera dispositivos da Lei
nº 3.669, de 20 de fevereiro
de 2017, que abre vagas junto
ao Plano de Cargos. O projeto
trata-se da redução de contratações constantes da legislação
anterior, tendo em vista a posse
nos cargos dos aprovados no
concurso público 001/2014.
Aprovado projeto de lei de
autoria do Poder Executivo que
altera a ementa da Lei nº 3.779,
de 06 de dezembro de 2017, incluindo as autarquias municipais
na legislação mencionada de
diárias do Executivo Municipal.
Aprovado projeto de lei de
autoria do Poder Executivo que
autoriza o repasse de recursos
financeiros à Associação de
Mulheres de São Pedro do Avaí
no valor de R$ 24.000,00 para
manutenção de suas atividades
assistenciais.
Aprovado projeto de lei de
autoria do Poder Executivo que
dispõe sobre a revisão geral
dos vencimentos dos servidores
municipais.

REQUERIMENTOS
Rodrigo Júlio dos Santos
Requer ao CREAS relatório
de todas as ocorrências ocorridas (positivas ou negativas)
com profissionais deste Centro de Referência, bem como
os profissionais que mantinham ou mantém vínculo
com a Fumaph e que realizam
atividades profissionais ligadas diretamente ao CREAS
no período de 01/01/2017 a
31/12/2017.
Requeiro ao CRAS relatório
de todas as ocorrências ocorridas (positivas ou negativas)
com profissionais deste Centro
de Referência, no período de
01/01/2017 a 31/12/2017.
Requerer à Secretaria Municipal de Obras relatório técnico
referente à situação atual das
pontes na sede e nos distritos,
haja vista as ocorrências de chuvas e atendendo ao Requerimento n° 17/2017, de 16/02/2017.
MOÇÕES
Rodrigo Júlio dos Santos
Moção de Reconhecimento
À Engenheira Civil Marilsa Inês Souza pelo profissionalismo na condução
de seus trabalhos à frente
do SAAE e pela atenção
que tem dado à população
quando solicitada.
Ao Centro Educacional de
Manhuaçu (CEM) pela preocupação com o desenvolvimento
da Educação no Município de
Manhuaçu e pela inovação na
oferta de novas modalidades
de ensino.
Ao Grupo Pena pelo desenvolvimento que tem proporcionado a Manhuaçu através de
seus negócios que extrapolam
os limites de nosso município.
João Gonçalves Linhares
Júnior
Moção de Pesar
Pelo falecimento do Sr. José
de Souza Alves, em 15/01/2018.
Pelo falecimento do Sr.
Marcos Lourenço Rosa, em
15/01/2018.

INDICAÇÕES
Berenice Maria Ferreira de
Souza
Indica a colocação de calçamento e construção de rede pluvial na Rua do Cemitério, Distrito
de Ponte do Silva.
Reivindica a colocação de
calçamento nas Ruas da Vila São
José e Vila Formosa.
Solicita a reforma da E. M. de
Vila Formosa.
José Geraldo Damasceno
Solicita o cascalhamento dos
pontos críticos das estradas do
Distrito de Ponte do Silva e do
Córrego Boa Vista.
Indica a colocação de iluminação pública na Rua Romão Garcia
de Amorim (Rua Boa Vista) e Rua
Joel Leite Medeiros, em Ponte
do Silva.
José Geraldo Damasceno e
José Ferreira da Silva
Reivindicam a construção de
quadra poliesportiva no Bairro
Ponte da Aldeia.
Jorge Augusto Pereira
Reivindica a construção da
sede própria da Unidade Básica
de Saúde (UBS) do Distrito de
Vilanova.
Indica a pavimentação da Rua
Mangi Mendes, em Vilanova.
Solicita a pavimentação da Rua
Anésio Bicalho de Moraes, em
Vilanova.
Cléber da Penha Benfica
Indica a pavimentação da Rua
Moisés Ribeiro Alves, trecho de
aproximadamente 80 (oitenta)
metros, Bairro Colina.
Solicita a colocação de quebra-mola na Rua Hilda Vargas Leitão,
em frente à Creche da Fumpah,
considerando o trânsito de veículos em alta velocidade que
oferecem riscos à segurança das
crianças, Bairro Alfa Sul.
Reivindica a colocação de
saibro e patrolamento da estrada
acima do Bairro Alpha Ville, no
trecho em direção à fazenda do
ex-prefeito Sérgio Breder.
Paulo César Altino
Solicita a construção de praça
pública com a implantação de
academia ao ar livre entre as
Ruas Engenheiro Renato Bita-

rães, Paulino Mendes Dornelas
e Marco Antônio Ribeiro, Bairro
Bela Vista.
Indica a reforma da escadaria
José Bertolace, situada na divisa
com a Rua Beira Mata, Bairro
Santa Terezinha.
Reivindica a revitalização e
implantação de academia ao ar
livre na Praça Martins Fraga (Parquinho), Bairro Sagrada Família.
Gílson César da Costa
Indica a possibilidade e legalidade de realização de estudo
para que os servidores que farão
o recadastramento do Programa
Bolsa Família façam também no
mesmo momento o levantamento
se a família possui animais (cães
e gatos) sem castrar, para que
esse levantamento seja incluído
na base de dados da Vigilância
Ambiental.
Solicita a colocação de calçamento na Travessa Santa Mônica,
em Vilanova.
Reivindica a colocação de
calçamento na Rua das Palmeiras,
em Vilanova.
Elenilton Martins Vieira
Indica o cascalhamento dos
pontos críticos necessários da
estrada de Realeza a Bom Jesus
do Manhuaçuzinho e da estrada
de Bom Jesus do Manhuaçuzinho
a Palmeiras.
João Gonçalves Linhares Júnior
Reivindica a construção de
contorno rodoviário na MG-111,
no sentido de Simonesia para
Reduto, considerando o intenso
trânsito de veículos, com o objetivo de melhorar a infraestrutura
viária.
Indica a criação de mercado
municipal.
Rodrigo Júlio dos Santos
Indica a construção de Rede
Pluvial e colocação de Calçamento ou Asfaltamento na Rua
José Camilo Aguiar, no Bairro
Bom Pastor.
Indica a construção de Rede
Pluvial e Complementação do
Asfalto na Rua dos Eucaliptos,
no Bairro Santana.
Indico a construção de muro e
adequação da via na Rua Wilson
Silva, no Bairro São Jorge.

30 de janeiro / 2018

acesse: www.jm1.com.br

7

HERÓIS DA LIMPEZA! TRABALHO DO
SAMAL É RECONHECIDO PELA CÂMARA

O

trabalho de desobstrução e limpeza do Rio
Manhuaçu, que reduziu os riscos de enchente na
cidade este ano, foi reconhecido pelo Poder Legislativo
de Manhuaçu. Na noite desta
quinta-feira, 14, a direção e
equipe de trabalhadores do
SAMAL (Serviço Autônomo
Municipal de Limpeza Urbana) foram homenageados em
sessão solene realizada pela
Câmara Municipal, presidida
pelo Vereador Jorge Augusto
Pereira (Jorge do Ibéria) e
que contou com a presença
da Prefeita Cici Magalhães;
Vice-prefeito Renato Cezar
Von Randow (Renato da
banca) e do Diretor do SAMAL, Eron Elias, além de
representantes de diversos
segmentos sociais.
O Samal foi homenageado
com o Projeto de Resolução
nº 018/2017, de autoria dos
Vereadores José Geraldo
Damasceno (Zé Rulinha),
João Gonçalves Linhares
Júnior (Inspetor Linhares),
Paulo César Altino e José
Eugênio de Araújo Teixeira,
que concede Diploma de
Honra ao Mérito ao Diretor
do SAMAL, Eron Elias da
Silva; Romilson Barroso

Dias, pela coordenação dos
trabalhos, e à equipe de servidores que procedeu com a
limpeza do Rio Manhuaçu,
na cidade, e no Ribeirão da
Cabeluda, no Distrito de São
Pedro do Avaí.
Além do diretor Eron Elias
e Coordenador Romilson
Barrozo Dias, foram homenageados pela limpeza
do Rio Manhuaçu (cidade),
os trabalhadores: Adnaldo
Generoso da Silva (Catilo),
Adnilson Generoso da Silva Lopes (Queima Dinho),
Adriano Ferreira (Negão),
Luiz Carlos da Mota (Cote),
Adair de Oliveira de Freitas
(Dadá), Josias Ribeiro Gonçalves (Ceará) e Emiliano
Pires da Silva.
Pela limpeza do Ribeirão
da Cabeluda, em São Pedro
do Avaí, foram homenageados: César Pereira da Silva,
Gilmar Martins, Cristiano
Júnior Martins Lima e Edmar
da Silva Soares.
A sessão teve sua continuidade com a entrega
de Títulos de Cidadania e
Benemerência e Diplomas
de Honra ao Mérito à outras
personalidades do município
que se destacaram no decorrer 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,
como 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.
‘É com grande satisfação
que a Câmara de Manhuaçu
se reuniu e recebeu cada um
para a cerimônia. As homenagens que representam as
mais altas honrarias concedidas pelo Poder Legislativo.
Para chegar até a escolha e
aprovação desses nomes, os
vereadores reuniram documentação, currículos e várias
outras informações para
elaborar o projeto e justificar
a homenagem concedida’,
comentou o Presidente Jorge
do Ibéria.

Prefeita Cici concede reajuste salarial e recompõe perdas de 2015

A

pesar das dificuldades financeiras
vivenciadas pela maioria das cidades
brasileiras, onde infelizmente alguns
municípios estão atrasando pagamento dos
funcionários, a Prefeitura de Manhuaçu demonstra eficiência administrativa com o reajuste e a recomposição salarial concedidos aos
servidores pela Prefeita Cici Magalhães, neste
começo de ano.
A remuneração dos servidores municipais
será acrescida em 4,64% já neste vencimento de
janeiro. Este percentual corresponde à soma do
reajuste mais a recomposição salarial - referente
ao período 2015/2016 (1,82% + 2,82%).
O Projeto de Lei relacionado ao reajuste salarial foi encaminhado à Câmara Municipal para
análise e votação por parte dos vereadores, na
última sessão legislativa, realizada na quinta-

-feira, 18/01. Aprovado, o Projeto foi sancionado pela Prefeita Cici Magalhães e publicado
no Diário Oficial, na edição desta quarta-feira,
23/01 (acesse a publicação, clicando em https://
goo.gl/LbhSgv).
Recomposição salarial: Somada ao reajuste,
a Administração Ouvir para Governar assegurou
mais uma recomposição salarial, em conformidade com o compromisso firmado com os
servidores e o sindicato da categoria (Sintram)
em 2017, para compensar perdas ocorridas na
gestão anterior (exercícios 2015/2016).
Estas perdas salariais atingiam o patamar de
11,28%. Na ocasião, ficou definido que o acerto seria parcelado em quatro anos. A primeira
recomposição ocorreu ainda no ano passado, e,
a deste ano, será liberada já no vencimento no
final do mês.

O Decreto nº 117, de 15 de Janeiro de 2018,
que dispõe sobre a recomposição foi assinado
pela Prefeita Cici Magalhães e publicado em
16/01/2018, do Diário Oficial (acesse a publicação, clicando em https://goo.gl/17tLqk).
O reajuste e a recomposição abrangem aos
servidores municipais, conselheiros tutelares
e pessoal contratado temporariamente por excepcional interesse público do Poder Executivo.
Por já haverem sido contemplados com reajuste,
não se incluem os trabalhadores que se enquadram no que é disposto no Decreto nº 114, de
12/01/2018 (que recebem salário mínimo reajustado pelo Governo Federal) e os vinculados
a Programas e Estratégias dos Governos Federal
e Estadual.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de Manhuaçu)

Prefeita Cici e Secretária
Administração
Cristina Miranda
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Acidente com motocicleta e caminhão
mata casal de namorados em Orizânia

U

m casal de namorados morreu num acidente no km 622 da
BR-116, em Orizânia, por
volta de 6h da madrugada
de segunda-feira (25/12).
De acordo com o registro de ocorrência da
Polícia Rodoviária Federal, foi uma colisão fron-

tal envolvendo o caminhão VW/25.330, placa
PVD8150, e a motocicleta
Honda/CG150 Fan placa
OPJ6859.
No impacto, morreram o
condutor da moto Michael
Jackson Anacleto Moraes,
21 anos, e a passageira Liss
Lawanne Costa Rodrigues,

18 anos. O motorista do
caminhão não se feriu.
Em uma reta, ele teria invadido a contramão e bateu
de frente com uma carreta
que seguia no sentido contrário. O caminhoneiro contou
á polícia que ainda tentou
parar o veículo para evitar a
colisão porém sem êxito. O

casal morreu na hora.
A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência
e controlou o trânsito no local, que ficou em meia pista.
O corpo de Michael foi
velado em Manhumirim
e o de Liss na cidade de
Divino.
O Campeão

PM prende autor de golpes aplicados na zona rural

M

oradores do Córrego Santa Elisa, zona rural de
Mutum, foram vítimas da
ação de um golpista que
angariou cerca de 700 reais
para um suposto sobrinho
doente.
Policiais militares receberam informações de
que um indivíduo estava
passando pelas casas de
moradores da zona rural e
pedindo doações em dinheiro para custear o tratamento
de uma criança de 08 anos

que estava com um tumor
na cabeça.
Segundo relatos, o autor dizia que o doente era
seu sobrinho, morador da
cidade de Ipanema. O denunciado foi encontrado
por policiais militares. Ele
chegou a se apresentar com
um nome falso e informou
onde ele e a criança doente
moravam, porém a equipe policial da cidade de
Ipanema constatou que os
endereços informados eram
inexistentes.

Após diálogo com os
policiais, o autor acabou
informou seu verdadeiro.
Foram apreendidos 730
reais com o autor. Foi constatado que a motocicleta
usada pelo autor estava com
os documentos irregulares
e que ele era inabilitado.
O autor foi preso e levado
para o quartel da PM para
adoção das demais medidas.
A Polícia Militar agradece à população pelo registro
das denúncias, pois através

delas foi possível que mais
um infrator da lei fosse
detido. E orienta, principalmente, os moradores da
zona rural, a acionarem a
PM caso percebam movimentação de pessoas estranhas na localidade.
Observe as características
de indivíduos e veículos
suspeitos e passe as informações para a PM.
As denúncias
podem ser feitas pelo
190 ou 181 – Disque –
Denúncia.

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

Criminosos armados
assaltam clientes de
bar em Ipanema

D

ois criminosos armados com faca e
garrucha assaltaram
clientes de um bar no Centro de Ipanema, na noite de
quinta-feira (25).
De acordo com informações da Polícia Militar, eles
entraram no estabelecimento

e renderam as vítimas. Foram levados seis celulares,
um cordão de prata, cartões
bancários e cerca de R$
4.500.
Ainda segundo a PM, os
dois bandidos fugiram em
uma motocicleta e ainda não
foram presos.

Agente de combate a
dengue aciona polícia
para mulher que o
chamou de macaco

N

a quarta-feira, 24/01,
durante a realização
de uma vistoria em
um imóvel localizado no
bairro Santa Luzia, um agente de combate a dengue disse
que foi vítima de um ato de
injúria racial praticado por
uma moradora.
De acordo com o relato
do agente, ele chegou à residência, cumprimentou a
moradora, se identificou e
pediu para fazer a visita na
casa, mas no momento que
a chamou de senhora, a moradora com um tom ríspido,
disse para não chamá-la de
“senhora” e ainda perguntou
o que ele iria fazer na casa
dela.Ainda segundo ele, sem
intenção de provocar, mas
por educação dirigiu-se para
mulher dizendo: “senhora,
vou olhar a caixa d’água,
os ralinhos…” e antes que
ele completasse, a mulher
se exaltou ainda mais e começou a xingá-lo e proferir
palavras obscenas e a chamá-lo de “macaco do **”.
Outra agente que estava

numa residência ao lado,
disse que não ouviu o que
a mulher disse, mas viu que
ela estava nervosa e gritava
muito dentro da casa e quando saiu pra rua se deparou
com o colega de trabalho aos
prantos. Diante da situação,
ele saiu do local e acionou a
Polícia Militar.
Em conversa com a moradora, ela relatou à PM
que, tempos atrás, teve um
desentendimento parecido
com o agente e agora achou
um abuso por parte dele,
pois entendeu que a estava
provocando. Ela disse que o
xingou, contudo, por descontrole emocional, proferindo
a ofensa chamando o de
“macaco”.
A mulher foi conduzida
por injúria racial e juntamente com a vítima foram
encaminhados à delegacia.
O Delegado de Policia Civil, Dr. José Geraldo Junior,
autuou a jovem e estipulou
fiança no valor de mil reais.
Foi instaurado inquérito
policial.
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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

9

10

30 de janeiro / 2018

acesse: www.jm1.com.br

Divino
Uma garota exuberante, com um decote
enorme, entrou na igreja, se ajoelhou e começou a rezar. Muito puto, o padre se aproximou e disse: -Senhorita, cubra os seus
seios ou vai ter que sair da igreja! Ela não
deu bola. O padre insistiu: -Senhorita, por
favor, cubra os seus seios ou terá que sair da
igreja! A garota se levantou, colocou as mãos
na cintura e disse: -Padre, eu tenho o direito
divino! E o padre, observando o decote: -E o
esquerdo também, mas se não cobrir vai ter
que sair!

Três torturas chinesas
Um homem precisando de socorro, pede
para dormir no castelo de um Senhor Chinês.
o chinês concorda em acomodar o rapaz, mas
o adverte! - Se você mexer com minha sobrinha vai sofrer as 3 torturas chinesas, o rapaz
concorda. Naquela noite ele fica admirado ao
ver aquela chinesa linda dando moral para
ele, ele não resiste e no meio da noite vai
até ao quarto da chinesa e satisfaz seu desejo. Na manhã seguinte ele acorda deitado na
cama do quarto mais alto do castelo em que
está hospedado e se depara com uma pedra
enorme em cima dele com um bilhete escrito - Primeira Grande Tortura chinesa, grande
pedra sobre peito.- O rapaz pensa que e apenas isso e com muita força arremessa a pedra
janela a fora, e repara um bilhete na janela
escrito - Segunda grande tortura chinesa,
Testículo direito amarrado a pedra.- Assustado e sem tempo para pensar lembra que lá
em baixo tem um rio e decide pular atrás da
pedra, e por fim enquanto está caindo observa o chinês lá em baixo esperando com uma
placa escrito - Terceira Grande Tortura, outro
Testículo amarrado ao pé da cama!

Governador Fernando Pimentel
sanciona Projeto de Lei que cria
o Sistema Estadual de Cultura
Lei pretende ampliar o acesso aos mecanismos de
incentivo e fomento à cultura, diminuir a burocracia e
descentralizar os recursos, alcançando todo o estado

O

governador Fernando Pimentel
sancionou, nesta segunda-feira
(15/1), no Palácio da Liberdade,
em Belo Horizonte, o Projeto de Lei nº
23.874, que institui o Sistema Estadual
de Cultura, o Sistema de Financiamento
à Cultura e a Política Estadual de Cultura
Viva. A nova lei vai ampliar o acesso aos
mecanismos de incentivo e fomento à
cultura, além de diminuir a burocracia e
descentralizar os recursos destinados aos
projetos do setor.
Em seu discurso, Fernando Pimentel
relembrou a importância de os governos
unirem esforços para investirem em
políticas estruturais para avanço do setor
cultural. “Estamos celebrando juntos uma
coisa muito importante, que é a continuidade da política cultural em Minas Gerais.
É o que isso simboliza. Vem um governo
e faz a lei, vem outro e aperfeiçoa, vem
um terceiro e corrige, mas o importante
é que todos estão apontando na mesma
direção. E o estado se fortalece e o nosso
setor cultural se fortalece cada vez mais”,
reforçou.

Pimentel relembrou ainda trechos da
obra de Carlos Drummond de Andrade e
Pedro Nava, fazendo alusão aos avanços
e conquistas do setor cultural e também
ao jeito mineiro de progredir. “Ele (Drummond) fala do caminhar do mineiro, que é
um jeito lento e seguro, um jeito devagar
e preciso ao mesmo tempo. Eu penso que
isso serve muito para essa celebração
nossa aqui hoje. Na verdade, é uma caminhada que vai um passo após o outro.
Às vezes, há estados em que a pressa é
um emblema do estado. Eu sei que Minas
não para, mas também não fica fazendo
propaganda de que está andando. O fato é
que está andando e avançando, paulatina
e seguramente”, finalizou.
O secretário de Estado de Cultura,
Angelo Oswaldo, destacou que as novas
regras irão democratizar o acesso e ampliar a captação de recursos destinados ao
incentivo financeiro e desenvolvimento de
projetos, até então concentrados na capital
mineira e região metropolitana.
“Havia uma concentração em algumas
atividades e em determinados patrocina-

sete erros

SABEDORIA
O homem comum fala, o sábio escuta, o tolo
discute.Sabedoria oriental
Volta teu rosto sempre na direção do sol, e
então, as sombras ficarão para trás.Sabedoria oriental
O silêncio é de ouro e muitas vezes é resposta.Sabedoria popular
Chega-te aos bons, serás um deles, chega-te
aos maus, serás pior do que eles.
Sabedoria popular

Legislação

DICAS
DIGA NÃO ÀS BACTÉRIAS
Não alimente as bactérias da pia:
Esponja e sabão em barra molhados sobre a pia
são inimigos da limpeza. Depois de usar a esponja,
torça bem e ponha para secar ao sol. E nunca deixe acumular água no recipiente do sabão, esse caldo que fica com o sabão derretido é uma cultura de
bactérias.
O paninho usado para enxugar a pia nunca deve
ficar molhado. É uma fonte de contaminação. Depois de usar, torça e deixe secar sobre a torneira,
por exemplo.
A lixeira sobre a pia da cozinha pode até ser prática, mas é um foco de contaminação.
O ideal é manter o lixo no chão, longe do lugar
onde você lava e cozinha alimentos.

dores, bem como em algumas
áreas geográficas. Por isso,
passamos a discutir mudanças
com o estímulo do governador
Fernando Pimentel. Essa nova
lei é uma conquista esperada há
muito tempo. Aguardava-se esse
aperfeiçoamento. No primeiro
ano, não tínhamos um tostão
no Fundo Estadual de Cultura
(FEC). O governador liberou
R$ 7,5 milhões, apesar da crise
financeira que herdamos. Mas,
com esse novo mecanismo
podemos chegar a mais de R$
30 milhões só de captação para
o fundo. O recurso do Fundo
vai irrigar democraticamente
todas as regiões desse vasto
estado, sendo que grande parte
do território mineiro, quase
80%, não tiveram acesso aos
mecanismos da Lei Estadual
de Incentivo à Cultura”, disse
Angelo Oswaldo.
O secretário destacou ainda
que a partir de agora o Fundo terá uma forma específica
de captação de recursos. “As
pessoas vão saber exatamente
onde o dinheiro vai ser aplicado,
como, por que e como. O Fundo
tem regras claras e muito transparentes para essa destinação”,
complementou.
Estiveram presentes o deputado estadual Bosco, representando a Assembleia Legislativa
de Minas Gerais; o prefeito de
Itapecerica, Wirley Rodrigues
Reis, representando a Associação das Cidade Históricas
de Minas Gerais; o secretário
municipal adjunto de Cultura
de Belo Horizonte, Gabriel
Portela, além de personalidades
do meio artístico, investidores,
apoiadores e empresários do
setor.

CURIOSIDADES
Invenções Curiosas
O jogo Monopoly foi inventado por Charles
Darrow em 1933. Em 1935, ele vendeu os direitos para George Parker. Parker inventou mais
de 100 jogos, incluindo Pit, Rook, Flinch, Risco
e Clue.
Em 1876, Elisha Gray patenteou o design do
telefone uma hora antes de Alexander Graham
Bell registrar sua patente. Depois de anos de disputa, a patente foi para Bell.
O permanente de cabelo foi inventado em
1906 por Karl Ludwig Nessler na Alemanha.
Leonardo da Vinci nunca construiu as invenções que projetou.

Thomas Edison apresentou 1.093 patentes, inclusive para a lâmpada elétrica, ferrovias elétricas
e a câmera de cinema.
O Conde Alessandro Volta inventou a primeira
bateria, no século 18.
Durante a década de 1860, George Leclanche
desenvolveu a bateria seca de células, a base para
as baterias modernas.
Em 1827, Joseph Niepce criou a primeira imagem fotográfica do mundo.
O primeiro correio eletrônico, ou "email", foi
enviado em 1972 por Ray Tomlinson. Foi também sua idéia utilizar o sinal @ para separar o
nome do usuário a partir do nome do servidor.

De acordo com o texto sancionado as três normas aprovadas têm como objetivo fundamentar políticas públicas de
longo prazo no campo cultural,
concretizar o acesso a esses
mecanismos e construir um
sistema unificado e coerente de
financiamento de projetos. Com
isso, todas as propostas de incentivo e fomento que se apresentarem ao Sistema Estadual
de Cultura encontrarão menos
burocracia e mais agilidade em
seu fluxo, desde a inscrição até
a prestação de contas.
Além de incentivar e coordenar as atividades culturais em
Minas Gerais, a lei vai permitir
a desconcentração territorial
e setorial dos recursos (materiais, financeiros, humanos,
entre outros) e equipamentos
culturais. Por meio dos no-

vos mecanismos de incentivo
(isenção fiscal), os proponentes
de projetos aprovados podem
obter patrocínio de contribuintes de ICMS até o montante de
isenção fixado para o ano. Por
meio do fomento (verba direta),
o Fundo Estadual de Cultura
(FEC) abrirá diferentes editais
para contemplar as diversas
atividades e regiões do estado,
inaugurando uma nova fase no
apoio às ações culturais.
Entre as novidades trazidas
pela nova lei, o patrocinador do
projeto incentivado irá contribuir com um percentual extra,
também com isenção fiscal,
resultando em uma ampliação
significativa de recursos do
FEC. O Fundo também passará
a acolher projetos de pessoas
físicas, uma das grandes reivindicações da sociedade civil.
A lei ainda permitirá o fluxo
contínuo para a apresentação,
aprovação e captação, uma reivindicação dos meios culturais,
eliminando os prazos restritivos
do incentivo fiscal até agora
praticados.
Outro ponto positivo se refere às contrapartidas que agora
serão diferenciadas de acordo
com o perfil do projeto de
incentivo. Projetos de apelo
mercadológico e comercial
terão um percentual maior de
contrapartida do incentivador,
enquanto os demais projetos
passam a contar com percentuais mínimos, favorecendo dessa
forma iniciativas do interior do
estado.
Aperfeiçoamento
A partir de agora, caberá ao
Sistema Estadual da Cultura ser
articulador, no âmbito estadual,
das políticas públicas de cultura, estabelecendo mecanismos
coordenados ou conjuntos de
gestão compartilhada entre o
Poder Público e a sociedade
civil.
Já ao Sistema de Financiamento à Cultura (SIFC) caberá
ampliar e descentralizar os
recursos disponíveis, principalmente via Fundo Estadual
de Cultura, permitindo repasses fundo a fundo, garantindo
maior autonomia local na gestão das políticas municipais
de cultura. Além disso, será
possível simplificar os processos de contratação e prestação
de contas.
A Política Estadual de Cultura Viva permitirá ações na
área cultural em benefício de
povos, grupos e comunidades
em situação de vulnerabilidade
social e com reduzido acesso
aos meios de produção.
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Gianecchini abandona entrevista após se
irritar com repórter
Reynaldo Gianecchini não gostou nem um
pouco de uma pergunta a respeito de sua vida
pessoal feita pela equipe da RedeTV!, durante evento realizado em São Paulo, na última
quinta-feira (25). Bastante incomodado com
a postura da repórter, o ator abandonou a
conversa. De acordo com o "Uol", o bonitão
ainda foi atrás de sua assessora e disparou:
"Eu não estou aqui para falar sobre vida particular, estou aqui para falar sobre o evento".
E foi enfático: "Se você não for grossa, eu serei".
A pergunta que tanto desagradou o famoso foi a respeito de
seu status civil. "Você está solteiro ou namorando?", quis saber a
jornalista, para o desagrado do galã.

Museu oferece privada de ouro a Trump
em vez de Van Gogh
Donald Trump pediu emprestado ao Museu Guggenheim uma
pintura de Van Gogh para decorar
a Casa Branca — mas a demanda
desceu cano abaixo. Em um e-mail,
a diretora do museu de Nova York,
Nancy Spector, negou o pedido de
empréstimo do quadro Landscape
with Snow (1888) do pintor holandês, e ofereceu no lugar uma privada de ouro maciço.
Em entrevista ao jornal The Washington Post, Spector argumentou que a pintura seria exposta no Guggenheim de Bilbao,
na Espanha, por isso não poderia passar uma temporada na Casa
Branca. Para compensar, a diretora ofereceu a curiosa obra de arte
de Maurizio Cattelan.
A obra chamada “Estados Unidos”, que inclui assento, tampa e
cisterna de descarga da privada, foi utilizada por cerca de 100.000
pessoas durante sua exposição no museu, localizado em frente ao
Central Park. O artista “gostaria de oferecê-lo à Casa Branca para
um empréstimo de longo prazo”, escreveu Spector, citada pelo The
Washington Post. “É, claro, de um valor excepcional e bastante
frágil, mas daremos todas as instruções para a instalação e manutenção”.
Solicitado pela AFP, o Guggenheim se negou a fazer qualquer
comentário. A Casa Branca também não se pronunciou.
Os pedidos de empréstimo da Casa Branca ao museu são um
prática de muitos anos. Durante o governo de Barack Obama, várias pinturas de Mark Rothko e Edward Hopper, entre outros, foram emprestadas.

Xuxa desabafa em aniversário da mãe:
"Peço um milagre"
Xuxa Meneghel usou seu Instagram,
na sexta-feira (26), para parabenizar a
mãe, Alda, que completa 81 anos de
idade. A famosa também usou a oportunidade para lamentar a doença que fez
com que a veterana perdesse a noção da
realidade - o grau mais severo do Mal
de Parkinson. "Minha Aldinha hoje faz
81 anos. Tem alguns anos que minha
Aldinha não pode mais nos beijar ou
abraçar. Tem alguns anos que a minha
guerreira está fazendo de tudo para ficar aqui com a gente. Tem
alguns anos que eu me pergunto por que ela sofre tanto, já que só
deu amor para quem a conheceu...", escreveu.
E continuou: "Tem alguns tantos anos que eu me pergunto o que
eu fiz para merecer a melhor mãe do mundo? Tem alguns anos que
eu peço um milagre".
Por fim, a Rainha dos Baixinhos ainda destacou: "Te amo e, se
pudesse, daria alguns anos da minha vida para vê-la sem dor, falando, abraçando, cantando... um pequenino grão de areia".
Vale lembrar que a apresentadora da Record já revelou em outras ocasiões que a mãe não esboça mais reações e sofre do último
grau do Mal de Parkinson.

Após período vendendo sanduiches, Mario
Gomes volta à TV
Após ser flagrado no ano passando vendendo sanduíches na praia, Mário Gomes
vai voltar à TV. O ator começa a gravar nos
próximos dias uma participação especial
em “Tempo de Amar” - trama das 18h da
TV Globo. O veterano viverá o milionário
Eleutério, pai de Artur (Guilherme Leicam),
segundo a colunista Keila Jimenez.

acesse: www.jm1.com.br

Sem trabalhos de grande destaque na telinha nos últimos anos,
o famoso, de 65 anos, mantém uma barraquinha de lanches na
zona oeste do Rio de Janeiro.
Este trabalho de Mário no folhetim, vale destacar, trata-se do
primeiro na emissora carioca desde 2008, quando deu vida a Gurgel em “A Favorita”.
Gomes já foi um dos maiores galãs da TV. Fez mais de 30
novelas, entre elas : “Gabriela”, de 1975, “Guerra dos Sexos”, de
1884 e “Vereda Tropical”, de 1985.

Dedé Santana é processado em R$ 285 mil
por produtor
Um produtor de eventos de João
Pessoa está processando o humorista
Dedé Santana em 285.000 reais por
prejuízos financeiros e danos morais.
Edvan Ferreira de Araújo alega que o
integrante dos Trapalhões faltou várias
vezes a compromissos estabelecidos
com ele, incluindo apresentações. O
também produtor Vitor Lustosa, que
gerencia a carreira do artista, nega
tudo.
Segundo Araújo, em 2016, ele propôs uma parceria ao comediante, que conheceu anos antes, quando tentou levá-lo para a TV Record, onde trabalhava. A ideia era
promovê-lo no Nordeste, fazendo shows. Para isso, afirma ter recebido uma procuração para representar o ator. Em paralelo, diz ter
feito uma ponte com executivos de uma filiada do SBT na região
com a ideia de criar um programa local, baseado em um formato
oferecido por Lustosa. Uma reunião foi marcada, em Fortaleza,
mas Dedé não compareceu. Em outra ocasião, também teria cancelado dois shows em cima da hora.
“Eu entrei em parafuso, fiquei com depressão, perdi tudo o que
tinha. Fiquei dois anos fora do mercado de trabalho”, diz Araújo.
Só há seis meses voltou a atuar com artistas. “O Dedé hoje vive em
função do Vitor Lustosa e só vai até onde ele permite. Acho que foi
por influência dele que ele não veio a João Pessoa.”
Lustosa admite que houve contato para os shows e até preparou um documento nomeando Araújo representante, mas diz que
este não teria feito nada do que havia prometido. “Um produtor
de Recife (chamado Tom Lopes), que também queria fazer shows
com o Dedé e se juntou com o Edvan, foi quem garantiu as nossas
passagens de avião”, conta. “Mas antes da viagem, ele me ligou
para avisar que seria uma roubada. Não tinha nada preparado, nada
de promoção, nada de estrutura e ninguém sabia de show nenhum.
Liguei cancelando tudo.”
Sobre a reunião para falar do programa de TV, Lustosa afirma
que não foi Araújo que conseguiu. “Ele falou que tinha patrocínio
de uma marca de cachaça, mas nunca apresentou nada de verdade.” Segundo ele, os próprios executivos do canal desencorajaram
a ida de Dedé a Fortaleza, pois não havia interesse em financiar o
projeto. “O Dedé está em uma fase linda, trabalhando muito, falei
para ele tirar isso da cabeça agora e, se for necessário, depois entramos com uma ação por difamação.”
O advogado José Adailson da Silva Filho, que entrou com o processo em nome de Araújo, explica que eles pedem 35.000 reais
de compensação por perdas materiais e 250.000 reais por danos
morais. O processo tramita na 10ª Vara Cívil de João Pessoa. Nesta
quinta-feira, Dedé estreia nos cinemas a comédia A Repartição do
Tempo. No mesmo dia subirá no palco do Centro Cultural Banco
do Brasil de Brasília, com o lançamento do espetáculo Palhaços.

Silas Malafaia move ação na Justiça
contra Felipe Neto
Silas Malafaia não gostou nada de
alguns comentários feitos por Felipe
Neto em seu canal no YouTube. Por
isso, o pastor decidiu mover uma ação
na Justiça contra o rapaz, acusando-o
de calúnia, injúria e difamação.
Segundo o colunista Ancelmo Gois,
o religioso entrou com uma queixa-crime contra o youtuber, depois de
declarações do jovem em um vídeo publicado na web, em 2017.
Na ocasião, o digital influencer deu
sua opinião acerca do caso de boicote
promovido pelo evangélico contra a
Disney, por causa do beijo entre um
casal gay em uma animação.
O famoso chegou a referir-se ao veterano como "canastrão". Além disso,
também afirmou que Malafaia "explora
a fé das pessoas para enriquecer".
Vale ressaltar que, um dos maiores
nomes da plataforma de vídeos, Felipe
Neto conta, atualmente, com mais de
18 milhões de inscritos.
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Mariana Goldfarb terminou com Cauã
Reymond por causa de comportamento
inadequado do ator
Como você já viu no ESTRELANDO, Cauã Reymond e Mariana Goldfarb terminaram o namoro após quase
dois anos juntos. O casal, que morava
junto, estava sob rumores de que Isis
Valverde havia entrado novamente na
jogada, após meses de boatos de que a
atriz estaria saindo com Cauã.
Já foi noticiado que o relacionamento teria terminado por causa dos
ciúmes da apresentadora, mas agora
fontes próximas confirmaram ao colunista Leo Dias que o motivo,
na verdade, foi por causa do comportamento inadequado do ator e
que Mariana resolveu colocar um ponto final em tudo.
Além disso, essas fontes afirmam que o namoro, para ela, já não
estava mais satisfatório.
Após o término, ambos deixaram de se seguir nas redes sociais.

Belo cancela shows após ser 'atacado' por
seu próprio cão em casa
Belo teve de cancelar sua agenda de shows após apartar uma briga entre seus cães em sua casa. As informações foram confirmadas
pela assessoria do cantor, que ficou com escoriações e muita dor
nas costas após o ocorrido.
Belo teria levado um tombo sério e batido com as costas no
chão. Apesar de já ter passado por avaliação médica e estar medicado, ele continua com muita dor nas costas, o que motivou os
cancelamentos.
Belo e Gracyanne Barbosa, sua mulher, postam muitas fotos ao
lado de seus cães que são da raça pitbull. Um dos animais já virou
meme e outro rendeu um processos a seus donos após atacar outro
cão na rua.

Mulher de Safadão presta queixa contra
ex-Aviões do Forró
Thyane Dantas, a mulher de Wesley Safadão, decidiu levar sua rivalidade com Jamile Lima à Justiça. A modelo prestou uma
queixa contra a ex-dançarina do Aviões do
Forró, acusando-a de ter criado um fake no
Instagram com o propósito de difamá-la.
Um dos posts do perfil em jogo referiu-se
à loira de uma forma que não a agradou.
"Amiga, Thy! Sabe aqueles sacos de lixo
preto? Isso mesmo... Finalidade: colocar
lixo dentro... Você está vestida com o tecido certo! Entendedores,
entenderão", teria escrito a pessoa.
A assessoria da moça, no entanto, ressaltou que o processo segue
em sigilo. "Compete às autoridades a identificação dos acusados e
efetivamente indiciá-los", afirmou à revista "Quem".
A acusada, por sua vez, utilizou os Stories para se defender.
"Quem me conhece sabe que eu não tenho tempo e nem estômago
para esse tipo de coisa. Não preciso estar me explicando por uma
coisa que eu não fiz", disparou.

Zeca Camargo é condenado a indenizar pai de
Cristiano Araújo
Zeca Camargo foi condenado pela Justiça a desembolsar R$ 60 mil a João Reis,
pai de Cristiano Araújo, e à empresa que
cuidava do cantor. O apresentador da TV
Globo havia sido processado por danos
morais após questionar a fama do sertanejo e os 'limites do espetáculo' em uma
coluna.
Na ocasião, depois da repercussão negativa de sua opinião, o famoso chegou a fazer um pedido público
de desculpas. Aliás, o profissional deixou claro que vai recorrer
da decisão e fez questão de ressaltar ao jornal "Agora S. Paulo":
"Embora eu nunca tenha ofendido nem ao cantor, nem a ninguém
de sua família, e muito menos aos seus fãs".
Cristiano Araújo faleceu em 2015 em um acidente de carro.

Macaulay Culkin dispara sobre pai abusivo:
"Homem mau"
Pela primeira vez, Macaulay Culkin resolveu se abrir a respeito dos abusos que sofreu na infância pelo próprio pai. O ator
contou que era constantemente intimidado por Kit e, inclusive,
mencionou marcas de ferimentos que teria em seu corpo até
hoje.
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