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EDITORIAL

O Brasil na reconstrução da
locomotiva da honestidade

CHARGE

E

m ano eleitoral, o povo deve empenhar ao máximo
para ajudar o país sair da atual situação que é péssima, a justiça se não tivesse seus problemas poderia a
muito ter passado o Brasil a limpo, mas infelizmente com
esta atual conjuntura brasileira, não podemos esperar muita
coisa do nosso SUPREMO, que tem a responsabilidade
maior para julgar os parlamentares, mas o Supremo solta
mais criminosos do que mandam prender.
Os brasileiros tem pressa, pois a violência e a corrupção
passaram dos limites e os eleitoFale com a redação
res tem a oportunidade através
contato@jm1.com.br do voto de reconstruir uma nova
(33)3331-8409
nação com novos personagens da
política, ‘se não fraudar as urnas’.
É preciso renovação dos que detêm cargos públicos passam
primordialmente pelo resgate da honestidade do homem
público, uma característica essencial a quem se lançar
como candidato representativo da sociedade.
O povo está cansado e não confiam na atual classe
política, e esperam dos novos políticos, que coloquem a
honestidade acima de tudo, isso é fundamental para que
bons exemplos sejam multiplicados, para o bem de todos.
Cada brasileiro tem que chamar para si uma pequena
parcela de responsabilidade em fazer prosperar as boas
ações, até que possamos alcançar toda a sociedade civil,
entidades de classe, denominações religiosas, que por meio
do voto consciente, a se engajarem nessa mudança que
busca reformar nossa sociedade em todo o Brasil.
É um desejo em todo o país, que este movimento se
agiganta para que possamos sonhar com um futuro melhor
para nossos filhos e netos. Um movimento que, em termos
políticos, é francamente de oposição a todos os políticos
envolvidos em corrupção. Precisamos renovar nossa classe
política por políticos novos que se preocupem com suas
obrigações básicas com o cidadão de bem. Não podemos
aceitar governantes que não pagam os salários em dia dos
servidores públicos, não faz os repasses aos municípios
daquilo que é por direito constitucional.
Um péssimo exemplo que seria o bastante para colocar
na cadeia todos os governantes que diretamente administraram o dinheiro que foi desviado na superfaturamento
da construção dos estádios de futebol da Copa do Mundo
realizada no Brasil, daria para resolver centenas de problemas na saúde, educação e emprego, mas fala-se pouco
do grande rombo causado ao país na copa. O Brasil perdeu
muito dinheiro na Copa. Precisamos voltar a sonhar e unir
o povo em busca de dias melhores.
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oradores da Rua Joaquim Pereira da Silva, Bairro Sagrada Família solicitam serviço da prefeitura no local,
com o período de chuvas os buracos estão aumentando
e dificultando a passagem de motoristas no local. A rua é bem
estreita, e quem mora próximo só tem essa via para passar.

uero parabenizar toda a equipe pela publicação do jornal
das Montanhas. Sou leitor contumaz do semanário.
Interessante a ideia de dar visibilidade a nossa região.
Esse povo - que tem uma história rica - merece o destaque.
O cotidiano das prefeituras e do próprio povo da região é rico
e nos dá a sensação de estarmos participando da história de
cada município. Sentimo-nos mais irmanados com essa parte
do nosso povo.
O isolacionismo geográfico e cultural fica rompido. É uma
sensação de mineiridade completa.
Talvez uma das ideias mais louváveis no jornalismo mineiro.
Como professor na área de direito, valho-me das mais diversas notícias (quase sempre inusitadas e com detalhes) para
servir de casuística nas minhas aulas de direito Constitucional
na Universidade Salgado de Oliveira (onde, aliás, tenho vários
alunos).
Quero, ainda, fazer uma sugestão: seria interessante que ao
fazer a reportagem de determinada cidade, esta estivesse localizada no mapa do estado (uma espécie de figura ao lado ou
ao final). No geral, o cidadão é meio sem noção do ´rumo´ das
cidades. Tenha a sugestão como mera sugestão, sem qualquer
ideia de ´conserto´ ao trabalho de vcs, que está muito bom.
Paz.
Armando José Silva - professor universitário.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Garoto de Manhumirim
no Ninho do Urubu
Miguel Raulino, 7 anos morador de Manhumirim se apresenta no Ninho do Urubu, Rio
de Janeiro. Ele foi escolhido
na seletiva de Manhuaçu, na
Escolinha do Flamengo, Bairro
Santana e nesta semana, está no
Rio de Janeiro sendo apresentado ao Flamengo.
Parabéns a equipe da Escolinha do Flamengo que tem feito
um belíssimo trabalho. Marcelo
Marins Denise Medeiros

Trabalho Comunitário em Orizânia

comemorou a adesão de quatro deputados em sua bancada:
Laura Carneiro (RJ), Sergio Zveiter (RJ), Heráclito Fortes (PI)
e João Paulo Kleinubing (SC). PT, PCdoB e Pros ganharam um
nome cada.
O MDB e o Solidariedade perderam três cadeiras cada. No caso
do partido do presidente Michel Temer, saíram, além de Laura
Carneiro, Celso Pansera (RJ), que foi para o PT, e André Amaral
(PB), que se filiou ao Pros. Assim como o PSC, que perdeu Jair
e Eduardo Bolsonaro, o PR também teve duas debandadas. PT,
Podemos, PSD e PSB tiveram uma baixa cada. O petista Givaldo
Vieira, por exemplo, migrou para o PCdoB.
Dias antes da abertura da janela partidária, a Rede já havia
perdido dois deputados para o PSB, Alessandro Molon (RJ) e
Aliel Machado (PR). Com isso, a bancada de outra presidenciável,
a ex-senadora Marina Silva, ficou reduzida a dois deputados na
Câmara. Ela precisa ter ao menos cinco representantes no Congresso para ter sua participação garantida em debates no rádio e
na TV. Além dos dois deputados, Marina tem apenas o apoio do
senador Randolfe Rodrigues (AP) no Senado.

A nossa realidade democrática

Segundo o pastor Josué, todos os meses a Igreja Ass Fonte
de Água Viva de Orizânia faz um trabalho com as crianças da
cidade. O trabalho tem como finalidade dar um momento de lazer
para as crianças carentes e resgatar a infância dessas crianças
que têm sido desamparadas, muitas vezes pela própria família e
agravado por ensinamentos errados, destruindo assim a pureza
e a inocência que cada criança tem dentro de si.
O Projeto Criança é uma iniciativa do pastor Josué Bonifácio
juntamente com os membros da igreja Ass Fonte de Água Viva,
que conta também com o apoio do comércio de Orizânia, bem
como da a população.
Aos que se interessarem ajudar essa causa ligue para o número
(32)98525-6182 e fale com o pastor Josué Bonifácio, sua ajuda
será bem vinda, não precisa ser em dinheiro, mas enviando balas,
pipocas, roupas usadas, brinquedos, calçados etc.

Bolsonaro larga na frente
Num primeiro
momento, o candidato a presidente
Jair Bolsonaro (RJ)
leva mais deputados
para o PSL, seu novo
partido, que Rodrigo
Maia foi capaz de
levar para o DEM,
após anunciar candidatura a presidente.
No primeiro dia
da janela partidária,
o novo partido do
pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro(RJ), foi o que registrou o maior ingresso
de deputados. Além de Bolsonaro, outros sete parlamentares
migraram para o PSL. Entre eles, Eduardo Bolsonaro (SP), seu
filho, e outros integrantes da chamada bancada da bala, como os
delegados Waldir (GO), Francischini (PR) e Éder Mauro (PA) e
o Major Olímpio (SP).
A bancada bolsonarista, foi responsável por 8 das 17 novas
filiações registradas nesta semana. Dessas, 15 foram oficializadas
nos últimos dois dias, após a abertura do período para mudança
de partido sem risco de cassação do mandato por infidelidade
partidária. Muitas mudanças ainda vão ocorrer até a zero hora de
7 de abril, quando se fechará a chamada janela. Bolsonaro, por
exemplo, acredita que o PSL possa reunir até 20 parlamentares.
O DEM foi o segundo maior beneficiário nas 24 primeiras horas
da janela partidária. No dia em que lançou sua pré-candidatura
ao Planalto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),

o Lula roubou foi para dar para os pobres, não sabendo que ele é
que foi roubado, quantos postos de saúde bem equipados poderiam
ter sido construídos, quantas escolas deixaram de ser construídas e
muitas pessoas morreram por falta de atendimento.
Infelizmente há de um lado os defensores dos tucanos e de outro
os defensores do petismo, e ainda os defensores dos emedebistas,
e sabemos que essa gente vem governando o Brasil faz tempo, o
PSDB no poder com apoio do PMDB, PT no poder com apoio
do PMDB, eles é que sempre administraram o país que hoje está
um caos.
Ficar aí defendendo político pai da corrupção não dá, se houver eleições limpas, pode esperar um novo candidato a presidente
derrotando os grandes partidos.

Como se alimentar no verão?
Bepantol® Derma indica os principais alimentos para consumir e estar sempre saudável e hidratada. A alta temperatura do
verão faz com que o corpo transpire mais. A água e os sais minerais são substâncias essenciais para o seu bom funcionamento
e são eliminadas pelo suor, por isso, é importante repô-las para
evitar a desidratação.
Beber bastante água é o passo fundamental, além disso, alguns
alimentos também contribuem para manter esse equilíbrio. Deve-se sempre dar preferência a frutas, verduras e legumes frescos e
todos devem ser bem higienizados antes de ser ingeridos.
Para repor a energia e os nutrientes e, ainda, colaborar para a
boa saúde,Bepantol® Derma dá dicas dos principais alimentos
para consumir no verão:
-alimentos ricos em água: alface, melancia e melão;
- alimentos ricos em vitamina C: acerola, caju e laranja;
- alimentos ricos em ferro: folhas escuras e leguminosas;
- alimentos ricos em vitamina D: ovos e peixes.
Além de se cuidar por dentro, também é importante cuidar da
pele. E nesse momento Bepantol® Derma Spray é o aliado. A
cada aplicação, são liberados milhares de gotinhas de Pró-vitamina B5 que são rapidamente absorvidas, nutrindo intensamente
a pele em segundos. Em formato Spray, o produto permite uma
fácil aplicação com rápida absorção, ideal para hidratar o rosto
e o corpo diariamente.

Condenado o homem que matou
a jovem em santo amaro
A nossa democracia nunca foi autêntica ou uma realidade
criptante, mas sim surreal tonificada por classes política e
econômica que mandam e desmandam no destino do Brasil.
Talvez esse perfil possa ser amanhã um ponto fora da curva, se
a corrupção baixar aos níveis aceitáveis e fizermos as reformas
esperadas, partidária e política e anestesiarmos os bilhões dos
fundos, os quais sorvem os serviços públicos e fazem do mandato
parlamentar um verdadeiro mercado persa.
Quem ela mais beneficiou foi a si própria. Muitos dos “seus”
adeptos hoje constituem a classe dos novos milionários e bilionários do mundo. Uma “elite” formada nos esgotos da corrupção.
Aí se tornaram “profissionais”, ”perfeccionistas” como ninguém, fazendo inveja aos antigos “amadores” da direita, também
nada “santos”. STJ nega habeas corpus preventivo e dá aval à
prisão de Lula após 2ª instância
Pedido da defesa tinha o objetivo de evitar a execução – depois
de esgotados os recursos – da sentença do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, que condenou ex-presidente a 12 anos e
1 mês de prisão.
•- 5 ministros do STJ votaram contra habeas corpus preventivo
e em favor da prisão de Lula
•- Advogado de Lula disse que decisão do TRF-4 sobre prisão
viola presunção de inocência
•- Ministério Público citou jurisprudência criada pelo Supremo, que autoriza prisão na 2ª instância

O voto bem pensado é o
caminho para mudança
Dizem que temos uma
justiça que em muitas vezes
os processos apodrecem
nas gavetas e prescrevem e
os criminosos de Colarinho
Branco não são presos,
acredito por culpa dos brasileiros por adotar políticos
corruptos.
Uma onda de esperança
começa surgir no país o
povo de fato tem demonstrado um compromisso de luta contra a
corrupção, mas há uma parcela que desconhece os efeitos da corrupção e até idolatra seus ídolos, como um cidadão dizendo que

Aconteceu
nessa quarta feira
dia 07 de Março
o julgamento de
Iamary Santos
Cunha, 52 anos,
foi condenado há
27 anos, 1 mês
e 15 dias a júri
popular no Fórum Desembargador Alonso Starling.
Iamary tirou a vida da jovem Valéria Dornelas, 21 anos, moradora do Distrito de Santo Amaro de Minas. O crime aconteceu
dia 27 de janeiro de 2017, onde Iamary atacou a vitima a facadas
em uma farmácia. A vitima foi socorrida pelos familiares, mas
infelizmente veio a óbito.
A família e Moradores de Santo Amaro acompanharam o
julgamento com cartazes pedindo que ele fosse condenado pela
Justiça.

Campanha para adoção de animais
A campanha para adoção de
animais irá acontecer no dia 17
de Março, de 9h às 12h.
A Construai Predalle em parceria com a MADS (Associação
defensora dos animais de Manhuaçu), em parceria de uma
causa nobre que vai ajudar muitos
animais a terem um lar.
Participe dessa campanha,
adote um amigo, faça um animalzinho feliz. O local será
na Avenida Tancredo Neves,
Numero 500- Baixada. Participe
você também.
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EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2018

"É um crime de assassinato sem corpo de vítima"
O governo sustenta que não houve benefício a Rodrimar, ironiza o ministro Carlos Marun.

PARTIDOS ALICIAM DEPUTADOS
PAGANDO CAMPANHA
A garantia de financiamento de campanha preside as negociações da “janela” que permite a deputados federais trocar
de partido sem o risco de perda de mandato. Os deputados
estão sendo aliciados por outros partidos com a garantia
de financiamento integral de sua campanha de reeleição. O
valor é o limite máximo de R$2,5 milhões para campanha de
deputado federal, definido pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).
DINHEIRO PÚBLICO NA VEIA
Além do fundo partidário de R$1 bilhão, os partidos retirarão
ao menos R$1,7 bilhão dos cofres públicos para financiar a
campanha deste ano.
SORRIA, VOCÊ ESTÁ SENDO ROUBADO
Pelo critério definido no Congresso e avalizado pelo TSE, o
povo é que vai pagar campanhas de tipos que freqüentam
as páginas policiais.
MAJORITÁRIA ÀS MOSCAS

MONOPÓLIO NA MIRA
A Seguradora Líder, que opera o DPVAT, pode perder a boquinha do seu monopólio em breve. Projeto do deputado
Lucas Vergílio (SD-GO) cria o Soat (Seguro Obrigatório de
Acidentes de Trânsito), que permite ao cidadão escolher a
seguradora cujos preços sejam mais atraentes.
OBRIGADO, CORREIOS!
Esta semana circulou nas redes sociais uma foto de um
celular Motorola MicroTAC com a legenda “Demorou, mas
chegou! Obrigado Correios!”. O celular foi o principal lançamento da empresa em... 1994.
PRESTÍGIO BRASILEIRO
O presidente Michel Temer vai ao Chile para acompanhar a
cerimônia de posse do novo presidente do país, Sebastián
Piñera, neste domingo, em Valparaíso. Piñera volta ao cargo
com 54,6% dos votos.
POPULISMO DE DIREITA

As direções de partidos medianos como PP, PR e PTB,
decidiram priorizar a eleição do maior número possível de
deputados, este ano.

Há anos partidos populistas de direita ganham espaço em
países europeus como Alemanha, Áustria, França e Holanda, mas não vingaram. Na Itália, esta semana, mudou: Luigi
Di Maio, do Movimento 5 Estrelas, ou Matteo Salvini, da Liga
Norte, podem virar premier.

DEPUTADO É DINHEIRO

ACABOU-SE O QUE ERA DOCE

Trata-se de uma questão financeira: o número de deputados federais é um dos principais critérios para definir a fatia
no fundo partidário.

A Câmara deve votar nesta semana o projeto que inclui a
contribuição previdenciária de volta na folha de pagamentos.
O relator Orlando Silva (PCdoB-SP) confirmou que reduzirá
o número de setores beneficiados.

PP QUER SER O MDB DO
PRÓXIMO GOVERNO FEDERAL
De olho na janela de infidelidade partidária, que se fecha
em abril, o Partido Progressista fixou o objetivo de virar a
principal legenda do “centrão” do Congresso. A estratégia
atribuída ao presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI),
é deixar de lado as campanhas majoritárias, em geral dispendiosas, para consolidar uma bancada tão numerosa que
nenhum governo poderá abrir mão do seu apoio.

PERGUNTA NA RETA DE CHEGADA

Brasília, 13 de março de 2018.

Rodrigo Maia, que largou com 0,6% das intenções de voto
na corrida presidencial, vai chegar com quantas voltas atrás
do líder?

João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

OUTRO PETISTA GANHA VICE-PRESIDÊNCIA NA CAIXA

Somados, partidos de centro como PP, Podemos, PSC,
Avante, PEN, PR, PRB SD e PSD, têm quase 200 votos na
Câmara dos Deputados.

O PT continua retomando o poder na Caixa. Após o presidente Michel Temer terceirizar ao banco oficial a nomeação
dos próprios dirigentes, o seu presidente Gilberto Occhi tornou vice-presidente Corporativo o ex-diretor do governo do
PT na Caixa Jair Mahl. A designação de Mahl deixou chocados os funcionários da Caixa. Era do Mahl a área de grandes negócios na Caixa, de clientes como JBS e Odebrecht.

PODER DE PESO

ASSIM COM LULA

O PP planeja se tornar o que o PMDB virou para os governos Lula, Dilma e Temer: indispensável. E isso garante
cargos ambicionados.

O petista que virou vice-presidente da Caixa ganhou confiança Lula no esquema montado para financiar a obra do
estádio do Corinthians.

DAÍ PARA MAIS

OCCHI IGNOROU BRONCA

Atualmente, menor que o MDB, o PP controla ministérios
como o da Saúde, com orçamento oceânico, e outros órgãos como a Caixa.

O ministro Moreira Franco já teve um “papo reto” com Occhi
sobre a volta de petistas ao comando da Caixa, mas isso
parece ter sido inútil.

O BRASIL NÃO TEM JEITO

BRAÇO DIREITO PETISTA

Joesley Batista foi solto por “excesso de tempo” de prisão
preventiva. Ele revelou haver subornado 1.800 políticos ou
agentes públicos, aliciou procurador do Ministério Público
Federal e ainda se aproveitou do próprio escândalo para
manipular o mercado de ações e de dólares.

Gilberto Occhi nomeou diretor de Negócios da Caixa o petista Luis Antonio Tauffer Padilha, ex-braço direito de Gleisi
Hoffmann (PT-PR).

AQUI ME TENS DE REGRESSO

Roney Granemann ganhou a diretoria de Gestão de Pessoas da Caixa, com o beneplácito do conselho de administração, que Occhi controla.

INFLUÊNCIA DIRETA

O deputado Heráclito Fortes (PI), que foi DEM desde criancinha, aproveitou a janela partidária para largar o PSB e retornar ao antigo partido onde esteve filiado desde os tempos
em que se chamava PFL.
SOLTANDO OS CACHORROS
O governador do Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), é
outro político que também tem soltado os cachorros contra
a lei 8666, a lei das licitações. Curiosa posição para quem
atuava no Ministério Público.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil –
CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais
com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971,
que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical
Rural – CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e
ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas,
que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/
ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica
rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores
Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b”
e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento
das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical
Rural, referente ao exercício de 2018, em conformidade
com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578
e seguintes da CLT O recolhimento da CSR ocorre até o
dia 22 de maio de 2018, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. As
guias foram emitidas com base nas informações prestadas
pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas,
por via postal, para os endereços indicados nas respectivas
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17
da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º Termo
Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em
caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia
de Recolhimento pela via postal, o contribuinte poderá
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação
da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco)
dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar,
ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site
da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá
ser encaminhado, por escrito, à sede da CNA, situada
no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília
- Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da
Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado
via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema
sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais
de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/
ou de Produtores Rurais.

AÇÃO ENTRE AMIGOS

PREFEITO ATACA A LEI DE
LICITAÇÕES: ‘É A LEI DA BESTA’
O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), provocou
risos e até estupefação, esta semana, no Planalto, quando
atacou a lei 8.666, que disciplina as licitações públicas. A critica à lei ocorreu durante a reunião convocada pelo presidente
Michel Temer com prefeitos das capitais, com o objetivo de
discutir ações de segurança pública. “Essa lei tem o nome
da besta”, disse ele, referindo-se à lei “oito meia meia meia”.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 046/2018
Pregão Presencial Nº 018/2018
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a
abertura do Processo Licitatório nº 046/2018, na modalidade
Pregão nº 018/2018, 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 aquisição de mobiliário por meio de Assistência
financeiro do FNDE/MEC, mobiliário para as salas de aula das
unidades escolares (conjunto aluno e conjunto professor), conforme plano elaborado sob o N.º do Termo de Compromisso do
PAR 201403906/2014. . Abertura da Sessão Oficial do Pregão
dia 03 de Abril 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, 09 de Março de
2018. Joseane Caroline de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 047/2018
Tomada de Preço Nº 001/2018
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna a público
a abertura do Processo Licitatório nº. 047/2018, na modalidade
Tomada de Preço nº. 001/2018, na forma Presencial, tipo EMPREITADA GLOBAL e PREÇO GLOBAL, regido pela Lei Federal
nº. 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: Contratação
de Empresa especializada para Pavimentação de Ruas 02, 03, 04
e 05 do Bairro Novo Oriente e Rua 26 de Julho no bairro colina,
no município de Santana do Manhuaçu, conforme, NÚMERO DE
CONVÊNIO 1491001823/2017. Abertura da Sessão Oficial do
Pregão dia 04 de Abril 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, 09 de
Março de 2018. Joseane Caroline de Abreu Souza - Pregoeira.
Publique-se.
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11º Batalhão realiza homenagens a policiais destaque

A

conteceu na manhã
desta quinta-feira, 08,
na sala da Banda de
Música do 11º Batalhão, em
Manhuaçu, a cerimônia de
homenagem aos policiais
militares, integrantes da Unidade, que se destacaram no
exercício de suas funções,
na atividade administrativa,
operacional e como motorista padrão durante o segundo
semestre de 2017. A servidores militares e civis que trabalham na Unidade também
receberam uma homenagem
especial em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher.
No início da cerimônia,
foram homenageados os
policiais considerados destaques profissionais da 12ª
Região da Polícia Militar.
Os certificados de destaques
operacionais foram concedidos aos 2º Sgt PM José Viana
Góes; 3º Sgt PM Sérgio Valério Sales; 3º Sgt PM Clédisson José; Cabo PM Leandro
Firmino; Cabo Altazir de
Almeida; Cabo Alessandro
Dias Pereira e Cabo Rondinei
Damasceno. O 2º Sgt Alan
Barbosa foi agraciado com
o diploma de destaque na
Modalidade Administrativa
e ao Cabo Jader Rodrigues
foi entregue o certificado de
Motorista Padrão.
O comandante do 11º
Batalhão, Tenente Coronel
Sérgio Renato Silva, concedeu diplomas de Destaque
Profissional do 11º BPM a
outros 21 policiais militares

F

que exerceram um trabalho
significativo em suas esferas
de atuação.
- Modalidade Administrativa do 11º BPM:
2º Sgt PM Wagner Emerick
2º Sgt PM Marco Antônio
Moreira
3º Sgt PM Adilson Fernandes de Souza
3º Sgt Luana Oliveira Martins
- Modalidade Operacional do 11º BPM:
- Cap PM Fernando de
Souza Noia Gonçalves;
- 1º Ten PM Gilmar Garcia
Fernandes;
- 1º Ten PM Nelson Pereira
Dos Santos;
- 2º Ten PM Marcelo Moreira;
- 2º Ten PM Leonardo
Vieira Souto
- 2º Ten PM Suelen Mafra
Da Silva;
- 1º Sgt PM José Antônio
De Paula;
- 1° Sgt PM Reuber Veríssimo;
- 2º Sgt Carlos Henrique
Da Paixão Junior;
- 2º Sgt PM Luiz Carlos
De Oliveira;
- 2º Sgt PM Leandro Marques De Oliveira;
- 3º Sgt PM Paulo Giovane
Coutinho;
- 3º Sgt PM Eduardo José
De Miranda;
- Cb PM Ronaldo Dos
Santos;
- Cb PM Luis Otávio De
Lima Sathler

- Modalidade Motorista
Padrão do 11º BPM:
- Cb PM Fábio Thomaz
Da Costa
- Cb PM Guilherme De
Oliveira Muniz.

a diretoria mantem a estrutura do mandato anterior. O
presidente da Coocafé, Fernando Romeiro Cerqueira,
estava na presidência desde
a fundação do conselho.
Para ele, a mudança é necessária para a entidade: “O
Conselho tem se fortalecido
enquanto entidade representativa da região que produz
café de qualidade e com características únicas de uma
agricultura familiar forte.
O Conselho, com apoio do
Sebrae e das demais entidades, tem trazido para a
região as grandes mudanças
que precisam acontecer.
Por exemplo, o trabalho em
qualidade, em assistência
técnica e principalmente o
selo de origem, que já está
funcionando. A diretoria foi
renovada, mas tem o propósito de manter o mesmo
planejamento estratégico da
região”, contou.
Atualmente, o foco é o início do processo de utilização
do selo de rastreabilidade
dos cafés da região. “Matas
de Minas começou um trabalho recente, mas evoluiu
bastante e tem gerado a atração e o desejo de consumo
no mundo inteiro. Não tenho

dúvida que estamos numa
região que produz os melhores cafés do Brasil. O selo é
uma garantia da procedência
e do padrão especial desses
cafés”, pontua.
NOVO PRESIDENTE:
O novo presidente do Conselho das Entidades do Café
das Matas de Minas é o atual
gestor do Sicoob Credilivre
Sebastião de Lourdes Lopes. Ele ocupava a função
de vice-presidente (na gestão anterior). Em sua fala
aos membros das entidades participantes, Sebastião
garantiu que a proposta é
clara de continuidade: “O
Conselho é um trabalho
que tem dado sustentabilidade para a região e feito o
projeto das Matas de Minas
crescer. É exatamente essa
continuidade que iremos
manter nesse novo mandato
e a inserção de trabalhos que
estão evoluindo a cada dia.
A questão do selo de rastreabilidade que dentro destes
próximos anos terá uma
efetividade enorme para a
região e a cafeicultura, por
exemplo. O produtor de café
irá ganhar muito com isso.
Também temos linhas de
trabalho em cima da gestão

Ao final da cerimônia, foi
realizada uma homenagem
às mulheres presentes pelo
Dia Internacional da Mulher
com uma apresentação especial da Banda de Música da
Unidade e a entrega de uma
lembrança.
O Tenente-Coronel Sérgio
Renato fez uso da palavra
e falou sobre os excelentes
resultados que o 11º Batalhão
tem alcançado consecutivamente ao logo dos anos
como resultado do comprometimento de toda a tropa
da Unidade com a segurança pública, seja por meio
do trabalho administrativo,
operacional ou na condução
de viaturas. Sobre o Dia
Internacional da Mulher o
comandante relembrou a data
de ingresso das mulheres nos
quadros da PMMG. “Há 37
anos, as policiais femininas
conquistaram um espaço
exclusivamente masculino,
até então. Esse fato mostra
como as mulheres são fortes,
determinadas e estão sempre
dispostas a quebrar paradigmas para serem respeitadas e reconhecidas pela sua
competência e importante
contribuição em todas as esferas da sociedade”, finalizou
o comandante.

ELEITA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DAS MATAS DE MINAS

oi eleita a nova diretoria do Conselho
das Entidades do Café
das Matas de Minas. A reunião aconteceu na manhã
de terça-feira (06/03), na
sede do Sicoob Credilivre.
O novo Presidente é Sebastião de Lourdes Lopes;
o Diretor Administrativo
(Vice-Presidente) Fernando
Romeiro de Cerqueira e o
Diretor Financeiro Ari de
Oliveira Filho.
Considerado um dos pilares do Projeto Café das Matas de Minas, o Conselho das
Entidades do Café atende a
necessidade identificada no
projeto de uma organização
que represente os interesses
da cafeicultura regional,
congregando as diversas
organizações das Matas de
Minas.
O Projeto Café das Matas
de Minas atua nas instâncias
de governabilidade, identidade e mercado para que a
principal riqueza da região
se torne cada dia mais referência em cafeicultura pela
sustentabilidade, qualidade
e produtividade de suas
lavouras.
A mudança foi considerada uma formalidade. Já que

Eleicão Conselho Matas Minas 2018

das propriedades, da governança, identidade regional e
produtividade”.
A região das Matas de
Minas é formada por 63
municípios que produzem
mais de 5 milhões de sacas.
Entre vários critérios, para
receber o selo de origem e
a identificação da região, o
café precisa superar a escala
de 80 pontos nos padrões de
qualidade. “É esse café que
tem uma demanda crescente

no país e no exterior”, reforça Sebastião Lopes.
Os membros do Conselho das Entidades do Café
não são remunerados. Cada
organização indica um titular e um suplente como
conselheiros para o mandato de três anos. Segundo
Sebastião, todos trabalham
com um propósito único e
regional: “São entidades de
crédito, sindicatos, cooperativas de produção, associa-

ções das microrregiões de
Manhuaçu, Viçosa, Muriaé e
Caratinga, cada uma tem um
perfil próprio. É justamente
essa união que se forma em
prol da cafeicultura regional.
Todas as características de
cada participante se somam
e o nosso desafio como
presidente é alinhar as particularidades de cada um
para chegar ao objetivo do
projeto Matas de Minas”.
Carlos Henrique Cruz
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Enquete sobre corrupção dos grandes partidos
porque não mostraram a vontade
de mudar este país.

Roosevelt
Póvoa Fotos

Advogado
Moisés Xavier

D

iante de tanta corrupção dos
grandes partidos como: PT,
PSDB, PMDB.
Você acredita que estes partidos
terão chance de vitória, ou você
acredita que o próximo presidente
virá de um partido pequeno?
“Diante de tanta corrupção, o
povo já não sabe como se posicionar, os partidos maiores, mais
corruptos, tem sempre um caixa
para tentar comprar aqueles que
não têm dinheiro para fazer campanha política”.
Segundo Roosevelt, o povo precisa acordar e não votar mais em
ninguém detentor de mandato. A
reeleição é um dos maiores males
do nosso país. A justiça tem que
acabar com o foro privilegiado,
precisa punir os corruptos e os corruptores. Infelizmente não sei se os
candidatos dos partidos pequenos
terão chances de vitória, mesmo

A

repercussão do envolvimento de políticos membros de
grandes partidos, em casos
de corrupção, acabou por causar
indignação em grande parte da
população brasileira.
Com o advento das redes sociais,
as informações atualmente são disseminadas com maior amplitude, o
que contribuiu em muito para criar
o quadro político atual.
A única certeza que temos hoje
é que a insatisfação e o desejo
de mudança toma conta de todos
os brasileiros, independente de
partido ou candidato que apoiam.
Os grandes partidos políticos,
durante a corrida eleitoral, levam
considerável vantagem em relação
aos pequenos por possuírem maior
tempo de Tv, rádio e ainda dispõem

de grande aporte financeiro para
o custeio de suas campanhas. No
entanto, na atual conjuntura e com
a utilização de mídias alternativas,
os partidos pequenos conseguirão
maior visibilidade e oportunidade
de mostrar suas ideias e expor seus
candidatos.
Ainda é muito cedo para fazer
qualquer previsão, uma vez que
a maioria dos partidos, grandes
e pequenos, não definiram seus
candidatos.
Mas, uma coisa podemos afirmar, certamente haverá mudanças
relevantes no cenário político, é
necessário prudência, reflexão e sobriedade para que escolhas erradas
não piorem o caos que atualmente
está instalado em nosso país.

volvidos em corrupção, eu acredito
que não terão chance, o povo está
muito decepcionado com os políticos governantes e o que vejo por aí
é que o povo quer mudança e creio
que o novo presidente virá de um
partido pequeno. É bem provável
que o Bolsonaro ganhe a eleição.”

P
N

“

ós os brasileiros de bem,
estamos cansados de tantas irregularidades que
acontecem nos governantes e
o povo está bem descrente, e
a eleição é uma oportunidade
da gente mudar o que não está
dando certo.
“Acho quase impossível um
destes candidatos dos partidos
envolvidos em corrupção ganhar
as eleições”.
Eu acredito que o próximo presidente será eleito de um partido

HOSPITAL CÉSAR LEITE PROMOVE FORMATURA
DE MAIS UMA TURMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA

O

Hospital César Leite
promoveu a formatura da quarta turma
de Médicos Residentes dos
Programas de Residência
Médica de Pediatria, Cirurgia Geral e Clínica Médica.
Iniciado em 2013, o projeto foi pioneiro em toda a
região e marcou o início de
uma nova fase da história do
Hospital César Leite, como
referência em educação na
área de saúde.
A cerimônia foi conduzida
pelo Provedor do Hospital
César Leite, Dr. Sebastião
Onofre de Carvalho; o vice-presidente do Conselho
Superior Ady Rodrigues, o
Coordenador da COREME
(Comissão de Residência
Médica), Dr. Luiz Carlos
Lemos Prata; o Gerente Regional de Saúde, Ronaldo
Lopes Corrêa, e os médicos
Dr. Tiago Pires Heringer
(Clínica Geral), Dr. Celio
Roberto Coutinho Mendes (Cirurgia Geral) e Dra.
Christianne Moreira Pena
(Pediatria) representando os
profissionais preceptores de
cada área.
Em nome dos médicos
residentes, o formando (residente de Clínica Médica), Dr.
Marcelo Pereira Lima Filho,
fez um pronunciamento destacando a trajetória e os bons
resultados do programa de

residência médica do HCL.
Foram nove profissionais
que concluíram o programa
neste ano:
Cirurgia Geral:
Arthur Rosado de Queiroz;
Laís Saad Valadares Santos;
Maria Peixoto Costa Oliveira.
Clínica Médica:
Jéssica Queiroz Alves do
Vale;
Leonardo Soares de Oliveira;
Marcelo Pereira Lima Filho.
Pediatria:
Adanna Débora Brunou
Capila;
Ana Cristina Mendes de
Aquino;
Rafaella Pereira Laignier.
NOITE ESPECIAL
Para o provedor do HCL,
Sebastião Onofre Carvalho,
a formatura da quarta turma
é especial. “Sabemos que as
pessoas na faculdade nem
sempre aprendem tudo. A
prática é aperfeiçoada na residência. Foi com satisfação
que conseguimos implantar
esse projeto no Hospital
César Leite. Os médicos preceptores trabalham com os
médicos residentes para poderem aperfeiçoar a formação na área que escolheram.
Temos grandes profissionais,
médicos especialistas, reco-

nhecidos pelo desempenho
em sua área de atuação. Portanto, vemos aqui excelentes
médicos residentes que irão
seguir na carreira com essa
característica diferenciada.
Por todos esses motivos,
eu considero esse momento
especial”, frisou.
Sebastião Onofre conta
que os médicos residentes
atendem no HCL e também
na rede municipal de saúde.
“É uma maneira de ajudar a
comunidade. O médico residente tem dado um grande
resultado, demonstrado nos
números de atendimentos
e resultados do hospital. O
hospital tem qualidade, tem
resolutividade e um grupo

Nilton Cristo

ANDREZA CERQUEIRA
(LOJA CHARMOSA MODAS)

Jânio
Cabeleireiro

Diante de tudo o que já foi divulgado e mostrado pela Lava
jato, dos grandes partidos en-

pequeno, o Bolsonaro é um forte
candidato

médico muito bom, que se
dedica como preceptores
desses residentes”.
O diretor da GRS, Ronaldo Lopes, reforçou a importância do programa de residência médica. “Em poucos
anos, o HCL se consolidou
como uma referência para
capacitação em saúde para
os novos médicos, cada um
buscando a sua especialidade. O médico tem a sua
formação acadêmica e aqui
tem o suporte para exercer
a medicina na prática. Parabenizamos a direção do
HCL pelo trabalho que vem
sendo feito e que repercute
positivamente em toda Minas Gerais”.

olítica no Brasil, infelizmente
é feita através de acordos
políticos, por isso os profissionais da política se perpetuam no
poder, pois os cargos são acertados
ainda quando estão formando
alianças para disputar as eleições.
O brasileiro em geral não vota em
partido, vota em pessoas e apesar
de toda corrupção do PT e demais
partidos, LULA ainda é um nome
forte para concorrer à presidência
caso não seja impedido judicialmente. Levando em conta o que
disse antes, vai vencer as eleições
aquele partido que fizer melhores
alianças. Em minha opinião vejo 3
nomes fortes na disputa da presidência do Brasil, LULA (Se puder
se candidatar). CIRO GOMES e
JAIR BOLSONARO.

Pré-candidatos à
Presidência da República

C

onfira a lista atualizada
de pré-candidatos à Presidência da República,
por partido em ordem alfabética:
DEM - Rodrigo Maia
MDB - Michel Temer (ou
Henrique Meirelles)
NOVO - João Amoedo
PCB - Mauro Iasi
PCO - Rui Costa Pimenta
PCdoB - Manuela D'Avila
PDT - Ciro Gomes
PEN/Patriota - Adilson Barroso (ou Dr. Rey)
PMN - Valéria Monteiro
PPL - João Vicente Goulart
PRTB - Levy Fidelix
PSC - Paulo Rabello
PSL - Jair Bolsonaro
PSDB - Geraldo Alckmin (ou
João Doria)
PSDC - Eymael
PSOL - Guilherme Boulos
PSTU - Vera Lúcia
PT - Lula (ou Jacques Wagner,
ou Fernando Haddad, ou Celso
Amorim)
PTC - Fernando Collor
Podemos - Álvaro Dias
REDE - Marina Silva
A imensa lista de 21 candidatos a “Salvadores da Pátria”,
de todas as tendências políticas
e ideológicas, é o indicador de
um Brasil ultra dividido e, o
mais desastroso, sem Projeto
Estratégico de Nação claramente definido. Justamente por tal
definição, faz pouca diferença
quem será o próximo “ditador”
do Palácio do Planalto. Ele

terá de sobreviver a ao “Presidencialismo de Coalizão que
sempre acaba em colisão” – dividindo ainda mais a sociedade
brasileira.
Esse modelo precisa mudar.
É preciso uma reforma política
para acabar com a “ditadura dos
partidos”. Qualquer cidadão deveria ter o direito a ser candidato
independente a qualquer cargo
eletivo – inclusive Presidente.
Também temos de adotar o
sistema de voto de desconfiança
(conhecido mundialmente como
recall). O eleitor deve ter o direito de exigir a perda de mandato a
quem traiu sua confiança. Claro,
isto só vai funcionar no sistema
de voto distrital.
Resumindo: sem aprimoramento institucional, com reformas política, partidária e eleitoral, não adianta focar atenção
e tempo na disputa eleitoreira.
Temos de investir nas mudanças
estruturais do Brasil, a partir da
elaboração de um Projeto Estratégico de Nação que precisa
ser exaustivamente debatido. O
problema é: será que a maioria
dos brasileiros desejam encarar
toda esta trabalheira para promover transformações políticas,
econômicas e culturais?
Sem isso, o Brasil continuará
sob domínio do Crime Institucionalizado imposto pelas
“regras” abusivas e excessivas
do regime Capimunista Rentista.
A Intervenção Institucional é imprescindível. Ou tudo continuará
errado – como sempre esteve...
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Acidente com carreta de Ipanema deixa dois mortos

O

Polícia Civil apura homicídio
e prende Marciano Coragem

A

Polícia Civil de Matipó apurou homicídio
ocorrido no domingo
de Carnaval, 11/02, em que
Marciano Martins Valério,
conhecido como Paçoquinha,
foi encontrado sem vida caído
na varanda da casa dele. Ele
foi assassinado na porta de
casa por disparos de arma de
fogo, no bairro Boa Vista.
Marciano Alves Martins,
30 anos, foi preso na manhã
de hoje, na porta da escola
onde trabalha como vigia,

com um revólver 38 na cintura, sendo preso também em
flagrante pelo crime de porte
de arma de fogo.
A prisão do autor foi decretada pela Justiça da Comarca
de Abre Campo.Em 15 de
novembro de 2017, a PCMG
prendeu o irmão de Marciano, o Marcelo Coragem, ate
então foragido pela prática
de outros homicídios.
A operação contou com
policiais civis de Abre Campo
e Matipó.

PM prende mulher que ameaçou
filho com arma de fogo

U

ma mulher de 36 anos foi
presa pela Policia Militar,
no dia 06/03, no bairro
Nossa Senhora Aparecida, após
ameaçar de morte o filho dela,
um adolescente de 15 anos.
Uma arma de fogo calibre 22 e
13 munições foram apreendidas.
O menor de idade relatou à
Polícia que estava na calçada
em frente sua residência, acompanhado por amigos, quando sua
mãe chegou à janela, mostrou
uma sacola e disse que se ele
entrasse em casa e se conectasse
a internet ele morreria.
Após as ameaças a mulher saiu
de casa com alguns pertences e
foi para a casa de um cidadão.
O padrasto da vítima de ameaça confirmou os fatos e disse que

possivelmente a arma de fogo
pertencia ao indivíduo que havia
dado abrigo a autora.
Policiais militares foram até
a casa onde a mulher poderia
estar e conseguiram localizá-la.
A autora disse que havia ameaçado o filho com a arma apenas
para dar um susto nele e que não
pretendia matá-lo.
A arma e 13 munições foram
encontradas dentro do imóvel. A
mulher alegou a arma pertencia a
ela, mas não apresentou qualquer
documento que comprovasse
sua versão.
A mulher e o cidadão que
deu abrigo a ela foram presos e
levados para a delegacia com os
materiais apreendidos para adoção das demais medidas.

Ipanemense José Carlos Ferraz seguia em
sua carreta pela BR-MGC381, sentido São João
do Manteninha, quando bateu
de frente com um Fiat Uno.
De acordo com a Polícia
Rodoviária de Mantena, a
colisão aconteceu por volta
das 0h20m desta terça feira,
06/03, e que segundo depoimentos do condutor da
carreta, José Carlos Ferraz,
que não sofreu ferimentos,
ele trafegava no sentido Mantena/São João do Manteninha
quando na altura do KM 17 da
BR-MGC381 se deparou com

o Fiat Uno com placa de São
João do Manteninha vindo
na contramão, acontecendo a
colisão frontal. Os ocupantes
do Fiat Uno, Celio Teodoro
de Souza e Adeilson Nunes
dos Santos morreram na hora.
O trânsito ficou paralisado
até a manhã de terça-feira,
com uma fila de 2 KM de
engarrafamento.
A perícia esteve no local do
acidente e os corpos foram
removidos para o Instituto
Médico-Legal (IML) de Governador Valadares.
Com informações e imagens do Mantena On Line

Discussão por causa
de pneus termina em
homicídio na zona
rural de Manhuaçu

SAÚDE

Mindful Eating - O poder da alimentação consciente

T

écnica, que alia meditação à boa alimentação e
emagrecimento, propõe
autoconhecimento e vivência
do presente no ato da nutrição,
experimentando sabores, texturas e aromas. A alimentação
é um ato instintivo e caracterizado, sob o ponto de vista
biológico, como a simples ingestão de nutrientes essenciais
para o bom funcionamento
do organismo. Entretanto, a
relação humana com a comida
ultrapassa a mera satisfação
de uma necessidade. “Comer
virou sinônimo de deleite e
emoção: traz conforto, bem-estar e, muitas vezes, até
culpa”, articula o médico e
nutrólogo Dr. Lucas Penchel.
Estabelecer uma relação
saudável com a comida é a
proposta do Mindful Eating
que, em tradução livre, significa alimentação consciente. A
prática – que não é uma dieta
– está presente em todos os programas das técnicas meditativas
orientais como o Mindfulness.
Este se caracteriza por estado
mental de atenção plena, onde
se controla a capacidade de
concentração em atividades,
experiências e sensações do
presente.
De acordo com médico, o ato
de se alimentar conscientemente é um processo educativo que,
além de poder ajudar a sanar
desordens alimentares como a
compulsão, induz o indivíduo
a fazer escolhas saudáveis que
sejam prazerosas e satisfaçam

suas necessidades físicas e psicológicas. Ele dá algumas dicas
de Mindful Eating para quem
deseja despertar o alimentar
consciente:
. Esteja no presente: primeira
fase do processo – com ou sem
comida –, consiste em perceber
pensamentos, sensações e sentimentos. A respiração funciona
como âncora para vivenciar o
agora;
. Entre em sintonia com seu
corpo: O corpo fala por sinais.
Observa-los ajuda a diferenciar
a fome fisiológica da emocional.
A barriga ronca ou você está
ansioso? Sintonize-se com você
mesmo;
. Saboreie: Perceba o aroma
e a textura. Ouça os sons e diferencie sabores. A consciência do
que estamos comendo consente
percepções mais aguçadas que
relacionam enorme prazer ao
ato;

. Viva o momento: Quando
for se alimentar, esteja completamente presente somente nisto.
Desligue-se das distrações – celular, TV, jornal, computador,
entre outros – e evite multitarefas. Isto ajuda a prestar atenção
na comida;
. Se aceite sem julgamentos:
Dialogue consigo mesmo com
compaixão, gentileza e ternura.
Críticas ficam registradas em
forma de energia negativa no
corpo. Evite regras severas e
dieta milagrosas. Ouça o seu
corpo. O processo é gradual.
Fique atento ao dia-a-dia e
aprenderá cada vez mais os
sinais que ele dá;
. Abra o coração e conduza
as transformações: Quando for
abordado por pensamentos incômodos, não brigue com eles.
Direcione-os, gentilmente, para
a prática e o intuito de mudar

sua relação com mente, corpo
e alimentos.
Dr. Lucas Penchel
Médico Generalista (Unifenas – BH)
Membro do International
Colleges for the Advancement
of Nutrology
Membro da American Society
for Nutrition
Membro da Sociedade Brasileira de Fisiologa
Membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte
Membro da Associação Brasileira de Medicina Antienvelhecimento
Membro da Sociedade Brasileira de Nutrologia
Membro da Associação Brasileira do Estudo sobre Obesidade
e Síndrome
Metabólica (Abeso)
Presidente de mesa do 8º Congresso Brasileiro de Fisiologia
Humana e Hormonal

J

ailson José Guimarães,
35 anos, foi morto com
dois tiros num bar na
região da Ponte do Evaristo,
zona rural de Manhuaçu, por
volta de 21:30 desta sexta-feira, 09/03. O suspeito do
homicídio Felipe Henrique
Ferreira, 18 anos, é procurado pela Polícia Militar.
Testemunhas contaram
que havia oito pessoas bebendo no bar. Jailson estava
no local e teve uma discussão
com Felipinho por conta de
um pneus que emprestou
para o rapaz.
Ainda de acordo com o
relato, Felipe saiu do bar e
voltou pouco depois, sentando numa cadeira do lado
de fora. Nesse momento,
Jailson teria dito a Felipinho:
"Me devolve os pneus, com
você eu resolvo de qualquer
jeito, se tiver armado pra
mim tanto faz”. Logo após
ter dito isso, Jailson se virou
de costas e saiu andando em
direção ao balcão. Testemunhas disseram que Felipinho
se levantou, foi atrás, sacou a
arma e atirou duas vezes nas
costas da vítima.

O Corpo de Bombeiros
compareceu ao local para
socorrer a vítima, contudo
Jailson estava sem vida. A
perícia da Polícia Civil fez os
levantamentos no bar sobre o
homicídio.
O proprietário do bar e
testemunhas reconheceram
Felipe pelas fotografias apresentadas pela Polícia Militar.
Na casa do irmão do rapaz,
a PM encontrou a bermuda
que ele usava no momento
do crime.
Apesar do rastreamento, o
suspeito não foi encontrado.
Carlos Henrique Cruz
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CARTÓRIO DA 167ª ZONA ELEITORAL/MG

C

ampanha “Final de Alistamento” - cujo objetivo
é alertar o eleitor sobre o
encerramento do prazo, no dia
09 de maio, para a regularização
da situação cadastral perante a
Justiça Eleitoral e também para
fazer inscrição ou transferência do título. Os eleitores que
ficaram três vezes sem votar
ou se justificar também devem
se apressar, pois o prazo para
regularizar sua situação também
é 9 de maio.
O dia 9 de maio é também o
prazo final para comparecimento dos eleitores que quiserem
fazer o recadastramento biométrico para votar de modo ainda
mais seguro no dia da eleição-apesar de o procedimento
ainda não ser obrigatório na
maioria das cidades mineiras,
como em Manhuaçu, São João
do Manhuaçu, Santana do
Manhuaçu, Simonésia, Reduto
e Luisburgo (nestas cidades, a
biometria poderá ser feita até
2020).
Não custa lembrar que para
realizar qualquer operação no
titulo eleitoral (alistamento,
biometria, revisão, segunda via
e transferência) é preciso apresentar, além dos documentos
necessários, um comprovante de
residência em nome do eleitor
ou de seus genitores.
(2) Campanha "Acessibilidade" - incentivar os eleitores
com deficiência ou mobilidade

reduzida a procurarem a Justiça
Eleitoral, também até o dia 09
de maio, para se alistarem ou
se transferirem para uma das
seções de fácil acesso criadas
pela Justiça Eleitoral.
O projeto de acessibilidade
da Justiça Eleitoral visa propor
medidas para, gradativamente,
remover barreiras físicas, arquitetônicas, de comunicação e
de atitudes, a fim de promover
o acesso, amplo e irrestrito,
com segurança e autonomia
de pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida no
processo eleitoral.
As seções eleitorais devem
funcionar, prioritariamente,
no andar térreo do local de
votação. Não sendo possível
que todas as seções sejam no
térreo, devem priorizar seções
de fácil acesso (identificando
no cadastro de eleitor deficiente
ou com mobilidade reduzida,
inclusive idoso).
Vale lembrar que os eleitores
com deficiência ou mobilidade
reduzida têm preferência para
votar e, se o presidente (mesário) da mesa receptora verificar
ser imprescindível que o eleitor
com deficiência ou mobilidade
reduzida conte com o auxílio
de pessoa de sua confiança para
exercer o direito de voto, poderá
permitir o ingresso dessa segunda pessoa, junto com o eleitor,
na cabina de votação.
(3) Campanha "E-Título"-

aplicativo (gratuito) para smartphones e tablets desenvolvido
pelo TSE com várias funcionalidades para o eleitor; além das
informações comuns do título
de papel, o aplicativo informa
o endereço do local de votação
do eleitor (com indicação em um
mapa) e dá informações sobre
a situação do eleitor (se está
quite com a Justiça Eleitoral,
por exemplo). Mas a principal
novidade é que, para quem já fez
o recadastramento biométrico e
tem a foto cadastrada na Justiça
Eleitoral, o documento virtual
poderá ser utilizado para se
identificar na hora de votar. O
e-título é um documento oficial
com foto, por isso, no dia da
eleição, o eleitor não precisa
apresentar outro documento ao
mesário.

Atenção: o E-Título não é
obrigatório, pois o eleitor poderá
continuar usando o título em
papel (impresso) como sempre.
Mas o e-título possui algumas
vantagens:
*não precisa ficar carregando
o título na bolsa ou na carteira, e
ainda correr o risco de perdê-lo;
*traz informações sobre a
situação do eleitor: se está quite
com a Justiça Eleitoral; se já fez
o recadastramento biométrico,
etc.;
* o eleitor pode consultar o
seu local de votação, com endereço e um mapa do local;
*se já fez a biometria, o e-

-título vem com foto.
Com o E-título, o cidadão terá
os seus dados eleitorais sempre
seguros e disponíveis, diminuindo os riscos de extravios e danos
ao título de eleitor.
Vale frisar: se o eleitor possui
biometria+ o aplicativo "E-título" em seu celular, ele não
precisa levar nenhum outro documento no dia da votação, mas
apenas apresentar o celular com
o título digital. Fácil, não é?!!!
Outras informações sobre o
"e-título" você encontra no site
do TSE (www.tse-jus.br); no
Cartório Eleitoral mais próximo e no "youtube" há diversos
vídeos sobre o tema (pesquise
por e-título).
O Cartório Eleitoral encontra-se à disposição para quaisquer
esclarecimentos.
Atenciosamente,
Dr. Vinícius Dias Paes Ristori
Juiz Eleitoral 167ª ZE
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A dança do bebum
Começou a música e um bêbado levantou-se cambaleando e dirigiu-se a uma
senhora de preto e pediu:
- Hic… Madame, me dá o prazer dessa
dança?
E ouviu a seguinte resposta:
- Não, por quatro motivos: Primeiro, o
senhor está bêbado! Segundo, isto é um
velório! Terceiro, não se dança o Pai Nosso! E quarto porque ‘Madame’ é a p#ta
que o pariu! Eu sou o padre!

Casal moderno
Esposa: Amor, você quer me fazer feliz?
Marido: Sempre!
Esposa: Então me beija em três lugares
diferentes?
Marido: Claro! Onde?
Esposa: Em Miami, Paris e Veneza…

Priminho novo
Joãozinho foi visitar o primo recém-nascido. No caminho, sua mãe foi prevenindo: - Seu primo nasceu sem orelhas.
Não faça piadas a respeito, ou você vai
ficar de castigo!
Joãozinho prometeu se comportar. No
quarto ele olhou para o priminho sem
orelhas, muito compenetrado, e falou assim para a tia:
- Estou rezando para que meu priminho
tenha uma ótima visão.
A tia ficou encantada.
- Mas que menino mais atencioso! Preocupado com os olhos do priminho…
- É, porque se ele tiver que usar óculos
está f#dido!

Caminhão da Sorte estará em
Manhuaçu na próxima semana
O
Caminhão da Sorte das Loterias
Caixa estará em Manhuaçu,
a partir de terça-feira, 13/03,
e permanecerá até sábado, 17, para
a realização de sorteios ao vivo da
Mega Sena, Sena, Loteca, Lotogol,
Lotofácil, Federal, Lotomania, Quina,
Dupla e Timemania. A estrutura será
montada no centro da cidade, na Praça
Cordovil Pinto Coelho (em frente à
Igreja Matriz São Lourenço), com os
sorteios ocorrendo diariamente a partir
das 19h (quarta-feira e sábado) e 20h
nos demais dias.
Esta semana, a Prefeita Cici Magalhães recebeu a visita dos representantes da CAIXA, o Gerente Geral
da agência Manhuaçu, Éder Roberto
Veríssimo, e o Gerente de Loterias,
Reuber Guerra Duarte, para tratar
dos preparativos para a realização dos
sorteios na cidade. A previsão inicial
era que os sorteios tivessem início na
segunda-feira, 12. No entanto, a CAIXA informou que, em razão da distância a ser percorrida pelo Caminhão da
Sorte – que está vindo do Estado de
Alagoas – os sorteios de Manhuaçu
terão início na noite de terça-feira, 13.
https://goo.gl/PK9Fp2
Também presentes à reunião realizada na Prefeitura, os Secretários
Municipais, Claudinei Lopes (Fazenda) e Gena Clara (Cultura e Turismo);
Chefe de Gabinete, Sandra Cerqueira;
Dra. Ana Carulinna (Secretaria de Pla-

nejamento) e Vereador Paulo Altino.
A cada semana, o Caminhão da
Sorte estaciona em uma cidade
brasileira diferente, possibilitando
à população a oportunidade de
acompanhar de perto os sorteios das
Loterias CAIXA.
O veículo transporta todo o material necessário para os sorteios e
para a montagem do palco do evento.
Além dos sorteios, são promovidas
gincanas, brincadeiras e distribuição
de brindes para o público durante
toda a semana. Além disto, será disponibilizada a venda de bilhetes das
loterias no próprio caminhão.
O Caminhão da Sorte foi criado

sete erros

em 1980 com o objetivo
de levar aos municípios os
sorteios das loterias CAIXA,
visitando a cada semana um
lugar diferente. Além da
estrutura necessária para realização do sorteio ao vivo,
há no equipamento unidade
lotérica que permite que
apostas sejam feitas até uma
hora antes do sorteio.

Na sexta-feira, 16, a população que visitar o centro
da cidade terá a opção de
acompanhar os sorteios das
Loterias Caixa, na Praça Cordovil Pinto Coelho, e a Feira
Gastronômica e Cultural, na
Praça 05 de Novembro.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

Energisa amplia
canais de comunicação
com cliente
SAC Proativo levará mais
informação, agilidade e
comodidade aos consumidores

SABEDORIA
Entre um homem moço e uma mulher bonita, a
amizade pura, a amizade intelectual é impossível.
O homem e a mulher são, fundamentalmente, irredutivelmente, inimigos. Só se aproximam para se
amar - ou para se devorar.
Júlio Dantas
Louco(adjetivo): afetado por um alto grau de independência intelectual.
Ambrose Bierce
Um intelectual é um homem que diz uma coisa simples de uma maneira difícil; um artista é um homem
que diz uma coisa difícil de uma maneira simples.
Charles Bukowski

A

DICAS
- O piso ou móvel de madeira está arranhado?
Esfregue uma noz sem casca, suavemente nos
riscos. Os óleos da noz os escondem naturalmente.
- Desentupir a pia? Feche o registro, jogue no
ralo uma xícara de sal, uma de bicarbonato de
sódio e água fervente. Se não funcionar o jeito
é desatarraxar o sifão (ele fica embaixo da pia e
estará rosqueado no ralo), lave-o e coloque novamente no lugar.
- Mofo nos armários ? Passe um pano embebido com água e vinagre, depois coloque um pote
com bicarbonato de sódio dentro do móvel para
conter a umidade.
- Fechar pequenos buracos na parede sem
massa corrida? Faça uma mistura com sal, amido
de milho (maisena) e água e aplique no buraco.
Dê uma lixadinha e fica perfeito.

CURIOSIDADES
PSICANÁLISE – No início do século XX, o
médico vienense Sigmund Freud lançou as ideias
fundamentais da psicanálise, um suporte ao processo
terapêutico fundamentado na interpretação do discurso. Freud foi um cientista brilhante que lançou ideias
absolutamente novas sobre a estrutura da mente humana. Termos cunhados por Freud para explicar os
fenômenos da mente como “neurose”, “inconsciente”, “trauma de infância”, entre outros, permeiam o
vocabulário do homem comum, revelando a profunda
influência de suas ideias na história do século XX.
FOGÃO A GÁS – No decorrer do século XX, os

fogões domésticos que utilizavam lenha ou carvão
e que tornavam o ambiente excessivamente quente,
em épocas de calor, foram substituídos por fogões
elétricos e a gás (GLP – Gás Liquefeito de Petróleo).
FAX – O fax ou telefax é um aparelho que transmite e reproduz documentos através do sistema
telefônico. As máquinas de fax se tornaram extremamente populares a partir de 1980, quando estabeleceu-se uma padronização do sistema de transmissão. O documento transmitido é reproduzido
em papel termossensível ou através de um processo
xerográfico.

partir de agora, os
clientes da Energisa
passarão a receber
mensagens sobre solicitações
e falta de energia por meio
do Energisa On e E-mail.
Com o chamado SAC Proativo, o cliente não precisa
mais entrar em contato com
a distribuidora para obter
informações sobre o andamento do seu pedido. Estas
mensagens serão enviadas
a cada mudança de status
das solicitações comerciais,
técnicas, reclamações, obras
(melhorias ou extensão),
ressarcimento de danos elétricos e nível de tensão.
Além do serviço de alertas, o cliente poderá consultar, através do site e do
aplicativo Energisa On, as
regiões que possam estar

com falta de energia, seja ela
programada (quando acontece manutenção na rede) seja
emergencial (em casos de
danos a rede por fenômenos
da natureza ou acidentes).
Na tela, haverá informações
sobre ruas afetadas, horário
de início da interrupção, previsão de retorno e duração.
A Energisa orienta aos
clientes fazer a atualização
do seu endereço, telefone e
e-mail para que possam utilizar essas novas facilidades.
A atualização pode ser feita
pelos canais de atendimento
como Call Center, Agências
de Atendimento e Agência
Virtual no site da Energisa
em www.energisa.com.br.
Para baixar o aplicativo,
acesse: energisa.com.br/
energisaon.
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Namorado de Zilu é 20 anos mais jovem e
tentou ser político

Léo Santana confirma fim de noivado com
Lorena Improta: 'Bola para frente'

O novo amor de Zilu, além de ser 20
anos mais jovem que a socialite, já foi
candidato a vereador pelo PSB de Guarulhos, em São Paulo, em 2016. Marco Ruggiero foi derrotado e levou apenas 168
votos, equivalente a 0,3% do total.
Atualmente, o rapaz trabalha como fotógrafo e é dono de um estúdio de fotografia na capital paulista. Aos 36 anos, o
novo amor da famosa já trabalhou como
produtor de TV e também é sócio de um restaurante.
Para quem não sabe a ex-mulher de Zezé Di Camargo assumiu
o novo romance, no último fim de semana. A empresária postou
uma foto com o amado. “Coração em festa”, escreveu Zilu na
legenda.

Léo Santana e Lorena Improta não
estão mais juntos! O cantor de axé anunciou o fim de seu noivado com a dançarina na tarde deste sábado (10) por meio
de um desabafo publicado em seu perfil
no Instagram. O ex-casal assumiu publicamente o namoro em fevereiro do ano
passado e, seis meses depois, informaram que iriam dar um passo à frente no
relacionamento. O noivado, no entanto,
durou pouco tempo: no início de dezembro, a assessoria de imprensa do músico confirmou o rompimento
apontando incompatibilidade nas agendas dos dois. Mas, somente
alguns dias após a separação, eles informaram que estavam juntos
novamente e, dessa vez, ainda mais fortes.

Ator sul-coreano é encontrado morto após
acusações de assédio

Luísa Sonza explica por que não chorou
no casamento com Whindersson Nunes

Jo Min-ki (O Advogado), proeminente ator sul-coreano das telenovelas e séries locais, foi encontrado morto na garagem de seu
prédio hoje, dia 9 de março. De acordo com informações da Variety, a polícia de Seul suspeita que Jo Min-ki se suicidou - recentemente, o ator, que também era professor de teatro na Universidade
de Cheongju, recebeu oito acusações de ter abusado sexualmente
de suas alunas.
Inicialmente, Min-ki negou a veracidade das denúncias. No entanto, conforme
o número de alegações aumentou - impulsionadas pelo #MeToo, cada vez mais
vítimas de assédios sexuais na Coreia do
Sul têm vindo a público para apontar os
predadores sexuais da indústria cinematográfica e televisiva, como o diretor Kim Ki-duk (Pieta) -, Min-ki
foi forçado a mudar seu posicionamento.
O ator perdeu seu cargo como professor e foi suspenso das filmagens de todas as séries e produções das quais faria ou já fazia
parte. Ainda segundo a reportagem da revista estadunidense, Min-ki era esperado pelas autoridades sul-coreanas para depor frente
aos tribunais na próxima segunda-feira, dia 12.

Luísa Sonza usou os Stories
do Instagram para contar algumas curiosidades sobre o seu casamento com o Youtuber Whindersson Nunes, que aconteceu no
dia 28 de fevereiro, em São Miguel dos Milagres. A cantora disse nos vídeos que tem recebido
muitos comentários questionando o fato da jovem não ter se emocionado em nenhum momento do
casamento, ao contrário do marido, que chorou a cerimônia inteira.
“Muita gente está me mandando mensagens perguntando porque eu não chorei no casamento, vou explicar: Seguinte, o casamento era combinado para acontecer às 15h30 e eu ia entrar às
15h50 no altar”, explicou Luísa Sonza pelo Instagram Stories. “Eu
estava muito nervosa e chorando muito. Chorando de felicidade, é
claro, e tentando me acalmar. Eu cheguei às 15h30, desci do carro,
chovendo, e quando eu sai pra fora do carro, com a chuva, chegaram e falaram, ‘o noivo não chegou ainda, volta pro carro, espera
dentro do carro ele chegar”.

Celibato! Brad Pitt decide ficar 1 ano sem
sexo, diz jornal
Brad Pitt é conhecido internacionalmente por seus papéis de destaque no cinema. O astro já ganhou o Oscar de melhor ator principal pela atuação no filme
"O Curioso Caso de Benjamin Button"
(2008). Brad Pitt estaria mudando radicalmente seu estilo de vida. Para isso, o
astro de Hollywood teria decidido ficar
um ano sem sexo. Pois é!
De acordo com o jornal "The Sun",
o famoso optou pelo celibato para se
'curar' do fim do casamento com Angelina Jolie.
Além disso, o bonitão teria transformado radicalmente sua alimentação e parado de beber.
Vale lembrar que após 12 anos juntos, os artistas anunciaram o
divórcio em setembro de 2016.

Paula Fernandes posta
primeira foto com namorado
Após ser vista em público
com seu novo amor, Paula Fernandes postou pela primeira
vez uma foto em suas redes sociais com o namorado, Claudio
Mello.
Nesta sexta-feira (9), a cantora apareceu em sua conta do
Instagram abraçadinha ao editor em um resort em Porto de
Galinhas.
Ele, que fez aniversário, publicou a mesma imagem e escreveu uma declaração apaixonada:
"Quase fiquei tonto, mas tive que dar mais de 40 voltas em
torno do sol para viver o melhor aniversário da minha vida. Obrigado por todas as surpresas minha linda cantora."
Paula Fernandes estava solteira desde o fim do relacionamento
com o cantor Thiago Arancam, confirmado em outubro do ano
passado. Ela e Claudio aparecem em público de mãos dadas no
final de fevereiro, durante um evento em São Paulo. Com informações da Folhapress.

Dado Dolabella vira porta-voz e faxineiro
de celas na cadeia
Dado Dolabella assumiu novas funções
em penitenciária onde está preso há um
mês, em São Paulo. Condenado por uma
dívida de quase R$ 200 mil em pensão
alimentícia, o ator atua como 'porta-voz'
dos presidiários e também cuida da limpeza das celas do local.
Em entrevista ao colunista Leo Dias,
MC Tio Chico - um dos reclusos que estava junto com o famoso - revelou que
o posto de representante dos colegas foi
dado ao artista, uma vez que seria mais fácil por ser uma pessoa
pública.
"Ele nunca se revoltou por estar lá. Ao contrário, como todos
nós, ficou assustado ao entrar, mas depois de uns cinco dias você
começa a entender e se adaptar a rotina", contou.
E continuou: "Ele é o nosso porta-voz. Fala com a polícia.
Quando chega uma pessoa nova, ele pega o telefone, passa para a
polícia falar com os familiares, dá o maior auxílio e atenção para
todos. Ele é um cara família e muito amigo. Ele dá palestras sobre
o veganismo e tem ajudado muita gente".
Ainda de acordo com o MC, Dado recebe visitas da mãe, Pepita
Rodrigues, a cada 15 dias. A atriz, aliás, leva água mineral e saladas ao filho, que faz questão de dividir com os demais detentos.

Maisa Silva comenta repercussão
de namoro com Nicholas Arashiro:
"Todo mundo ficou chocado"
Maisa Silva tinha dito que nunca
tinha se apaixonado e chocou os fãs.
Mas parece que a galerinha de casa ficou ainda mais chocado quando a gata
assumiu namoro com Nicholas Arashiro. E a própria artista assumiu que não
esperava essa repercussão toda!
Em conversa com a revista Caras, a
melhor amiga do João Guilherme disse
que ficou assustada com todos os comentários. "Bom, acho que todo mundo ficou chocado com o meu
namoro porque eu nunca tinha namorado antes e porque todos se
sentem parte da minha família... Me viram crescendo, então assim,
quando apareci com meu namorado foi uma coisa meio que única.
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Todo mundo se sentiu meio tio, meio primo, parte da minha família... Eu não sabia que ia viralizar tanto. Eu sabia que todos iam
ficar comentando, iam ficar atrás de mim, do meu namorado, mas
foi até mais tranquilo do que eu pensava", disse.
Maisa ainda diz a quanto tempo conhece Nicholas: "Vai fazer
um ano este mês (risos). Foi pelas redes sociais e éramos BFFs
virtuais, três meses depois nos vimos e foi ódio à primeira vista
da minha parte. Aí, depois, a gente voltou a ser amiguinhos e aí
depois, no fim do ano, as coisas mudaram e, né... Amor", explicou.
Quem também shippa esses dois? Comenta com o Purebreak e,
claro, fique de olho para mais novidades!

Lívia Andrade alfineta Mara Maravilha:
"Nunca gostei"
Lívia Andrade e Mara Maravilha protagonizaram mais uma troca de farpas durante
o “Programa Silvio Santos”, que vai ao ar
no próximo domingo (11), no SBT. A loira
disparou sua opinião quando foi questionada
pelo patrão a respeito de seus desentendimentos com a cantora e Flor.
“Porque eu não sou obrigada e eu não sou
hipócrita. Essa [Mara] eu nunca gostei, só
quando eu era criança mesmo”, declarou no
"Jogo dos Pontinhos".
O Homem do Baú, inclusive, não perdeu a
piada: “Já notei. [Antes] você era a única artista que se sobressaía neste programa. Você
não briga com a Helen Ganzarolli porque se brigar eu mato você”.
Para provocar ainda mais, o comunicador deu também espaço
para Mara, que rebateu as alfinetadas: “Ela deveria se chamar Pitbull”.
Depois disso, o veterano brincou mais uma vez e pediu para os
seguranças tirarem Maravilha da atração e a levarem para o “Programa do Ratinho”.

Quatro dias após ganhar Oscar, Del Toro
anuncia separação
Premiado em duas categorias do
Oscar 2018, há quatro dias, Guillermo
Del Toro anunciou, na última quinta-feira (9), estar solteiro. O diretor de
cinema contou que colocou um fim
na união de 31 anos com Lorenza
Newton. O veterano, porém, destacou que o rompimento aconteceu há
mais de um ano. "Eu me separei em
fevereiro [de 2017] e me divorciei em
setembro, mas poucas pessoas sabiam", disse à revista mexicana
"Reforma". Aliás, na cerimônia deste ano da premiação mais importante do cinema, o profissional chegou ao tapete vermelho com Kim
Morgan. No entanto, fez questão de negar qualquer romance. "Ela
está trabalhando comigo. Nós temos uma boa amizade", assegurou.
Vale destacar que Del Toro conquistou o Oscar de Melhor Diretor
e Melhor Filme por seu trabalho em "A Forma da Água".

Caio Blat retoma contato com filho mais
velho e posta foto
Caio Blat retomou contato
com o filho mais velho, Antônio. O ator postou uma foto
com o garoto nesta quarta-feira, aniversário de 15 anos
do menino. “Um cara muito
especial está de volta na minha vida, para minha maior
alegria!”, escreveu Caio.
Na imagem, o artista posa
ao lado do filho e da ex-esposa, Ana Ariel. Caio conheceu a cantora lírica em 2001 e se casou
com ela pouco tempo depois. Em 2003, eles adotaram Antônio, então com 1 ano e meio. Depois do divórcio, a guarda do menino ficou
com a mãe, que proibiu qualquer contato entre pai e filho.
“Ele tentou até judicialmente chegar perto de nós, ajudar financeiramente, eu nunca deixei. Eu entrei naquele lugar da mulher do
orgulho ferido”, contou Ana Ariel em 2016, ao programa Câmera
Record. “Não aceito te ver, não aceito que você veja o meu filho, eu
entrei na mágoa, naquela coisa do primeiro amor que se quebrou.”
Na época, Blat não via o filho havia doze anos.
Antônio retribuiu o carinho do pai nas redes sociais, repostando a
foto: “Depois de um dia de festa no paintball com os amigos da igreja e os amigos da escola, junto com meu pai e minha mãe estou um
pouco dolorido (risos), mas estou pronto pra tudo com essa família
tão amada”. Blat também é pai de Bento, de 8 anos, fruto de seu
casamento com a atriz e apresentadora Maria Ribeiro, de quem se
separou no ano passado. Atualmente, ele interpreta Cássio na novela
das 7 da Globo Deus Salve o Rei.
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