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Na próxima segunda-
feira, 18, a partir das 19 
horas, a bola vai rolar 
com o início do Campeo-
nato Amador de Futsal 
2017/2018. PÁGINA 9
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CRImE

A PM foi acionada na 
madrugada do dia 8, para 
comparecer à Rodovia 
BR-381, quando o solici-
tante relatou a tentativa 
de furto do seu veículo. 
PÁGINA 2

Recital em 
Santa Terezinha

PÁGINA 4

PÁGINA 3

Onda de 
furtos de 
celulares 

PÁGINA 2

Último 
dia para 

beneficiários 
do INSS

31 dE dEZEmBRo

FRATERNIDADE: 
Quando o esporte edifica!
Vinte e dois jogadores em campo e mais de mil e duzentas pessoas nas arquibancadas fizeram a 

cisão da diversão com a filantropia, na terça-feira, 12, no ‘Marolão’. O encontro em torno do esporte ser-
viu também para que os assistentes comparecessem com a contribuição de alimentos não perecíveis 
que culminaram com o recolhimento de 1.500 quilos, distribuídos a cinco entidades itatiaiuçuenses. 
Esse foi o resultado da partida que reuniu amigos de Itatiaiuçu contra o time dos artistas e ex-jogadores 
profissionais. O placar marcou 8 a 5 para os atletas da casa, mas o principal foi o resultado do encontro 
que acabou por ajudar muitas pessoas a terem um final de ano melhor.

No dia 31 de dezembro ter-
mina o prazo para que os titula-
res de Benefícios de Prestação 
Continuada por idade, atuali-
zem o cadastro no CadÚnico. 
PÁGINA 3
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Onda de furtos de celulares 
na escola de Santa Terezinha

??????????????

Na semana passada, no 
dia 5, a Polícia Militar foi 
acionada para comparecer à 
Escola Municipal Raimundo 
Benedito de Faria, na Rua Ex-
pedicionário Chico Péricles, 
203, no bairro Planalto, onde 
havia ocorrido um furto de 
um celular.

Conforme as informa-
ções constantes do Boletim 
de Ocorrências, a solicitante 
Naiara Ferreira de Queiroz, 
de 18 anos, acionou os mi-
litares para comparecer à 
escola após sua irmã, N.F.Q., 
de 13 anos, ter seu aparelho 

celular furtado no intervalo 
escolar daquele dia, por volta 
das 9h30. Ainda segundo re-
latos da solicitante, sua irmã 
já teve outro celular furtado 
no mesmo local.

Ainda de acordo com as 
informações, foi realizado 
contato com a direção do 
educandário que informou 
que será feita uma reunião 
com os pais dos alunos, 
reforçando que não é per-
mitido o uso de celulares no 
local, bem como o cuidado 
que os alunos devem ter com 
seus pertences pessoais. A 

Polícia informou que a ví-
tima foi orientada a fazer o 
bloqueio do aparelho através 
do IMEI, além de cadastrar o 
aparelho no aplicativo “Celu-
lar Seguro da Polícia Militar 
de Minas Gerais”. 

Naiara, que registrou a 
queixa, entrou em contato 
com a redação do jornal e 
informou que além da sua 
irmã, outros alunos já tive-
ram os celulares roubados, 
num total de 4 aparelhos e 
que, inclusive, uma professo-
ra também teve seu aparelho 
furtado.

Bandidos tentam furtar carreta 
com produtos da Boticário
A Polícia Militar foi acio-

nada na madrugada do últi-
mo dia 8, por volta das 3h30, 
para comparecer à Rodovia 
BR-381, ao que tudo indica, 
no Posto Dom Pedro, onde 
o solicitante, José Luci-
valdo Oliveira de Melo, de 
42 anos, relatou que havia 
ocorrido uma tentativa de 
furto em seu veículo.

De acordo com as in-
formações do Boletim de 
Ocorrências, José Lucival-
do havia estacionado sua 
carreta, com placa AXH-
7278, tracionada com um 
cavalo mecânico, com pla-
ca AZF-7960, que estava 
carregada com produtos 

da empresa Boticário. As 
informações são de que 
o veículo teve o seu lacre 
rompido e levado por ho-
mens que queriam roubar 
parte da carga e transpor-
tá-la em uma caminhonete 
Iveco, de cor cinza. 

Conforme o B.O., a vítima 
assistiu a ação criminosa 
pelo retrovisor esquerdo, de 
dentro da cabine do cavalo 
mecânico e a fuga dos cri-
minosos em rumo incerto. 
A vítima solicitou o registro 
para providências futuras. A 
Polícia informou que foram 
feitos rastreamentos pela 
região, mas nenhum sus-
peito foi localizado.

Jovem tem celular roubado
como garantia de dívida

O Jornal não é solidário com 
conceitos emitidos em matérias

e colunas assinadas
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ALUGA-SE APARTAMENTO
Apartamento novo, composto por 2 quartos, sendo 1 quarto 

com suíte, 1 banheiro, sala, cozinha, área de serviço e sacada. 
Ótima localização, de frente para praça da Matriz, 
próximo a Prefeitura e Caixa Econômica Federal. 

Rua Levi Nogueira, 46, Centro, Itatiaiuçu - MG 

Telefone para contato: (31) 97115-0931 / (31) 98466-4015

Vítima teve dois aparelhos furtados na Raimundo Benedito
de Faria em poucos dias. Outras pessoas também foram vítimas

Na noite da última quar-
ta-feira, 13, por volta das 
20h40, a vítima Rafaela 
de Souza Fernandes, de 
19 anos, acionou a Polícia 
Militar para comparecer à 
Rua São Sebastião, próximo 
ao número 762, no bairro 
Robert Kennedy, e relatou 
que um homem teria rouba-
do o seu celular e fugido de 
carro em direção à BR-381. 
Imediatamente os policiais 
deslocaram para o local do 
fato enquanto a vítima e 
seus familiares passaram 
mais informações aos ou-
tros policiais.

De acordo com as in-
formações constantes do 
Boletim de Ocorrências, 
um agente verificou no olho 
vivo a possível rota de fuga 

do autor e já com as infor-
mações sobre o veículo, 
que seria um Fiat Strada, 
de cor branca, com placa 
HMQ-5038, constatou que 
o carro se deslocava em alta 
velocidade pela Rua Santa 
Helena, na contramão de 
direção.

Ainda segundo a Polícia, 
as informações sobre a rota 
de fuga foram passadas para 
os militares, que consegui-
ram encontrar e realizar 
a prisão do autor, identifi-
cado como Helbert Lima 
de Paula, de 36 anos, bem 
como recuperar o celular 
da vítima, um iPhone 5s. 
A vítima relatou que teria 
feito um combinado com 
o autor de revender algu-
mas bijuterias da empresa 

“C&P Folheados”, e que o 
autor esteve em sua resi-
dência na data daquele dia 
para lhe cobrar o valor em 
atraso, dizendo que Rafaela 
devia a ele R$ 300. A jovem 
informou ainda que disse à 
Helbert que devido à soma 
dos produtos que ela teria 
conseguido vender, o valor 
seria somente R$ 90, e ao 
pegar seu celular para fazer 
a soma, o autor teria o puxa-
do de suas mãos e fugido no 
veículo.

Ainda segundo informa-
ções, Rafaela afirmou que 
Helbert é quem dirigia o 
automóvel e que durante a 
fuga, ela entrou na frente do 
carro para tentar fazê-lo pa-
rar, quase sendo atropelada. 
Os militares conseguiram 

realizar a prisão do autor na 
área central do município, 
chegando ao hotel onde ele 
estava hospedado, sendo ele 
abordado com o celular.

Conforme os relatos do 
autor, desde o dia anterior 
ele estava indo na casa de 
Rafaela para cobrar a dívida 
e que ela sempre pedia para 
voltar depois, mas naquele 
dia, compareceu na resi-
dência dela novamente e ela 
teria lhe passado o aparelho 
celular como garantia da 
dívida. A Polícia informou 
que o veículo foi removido 
para o pátio Auto Socorro 
Beira Rio, e a CNH do autor 
recolhida por estar condu-
zindo veículo de categoria 
diferente, além de dirigir 
ameaçando os pedestres.



Aconteceu na Associação 
do bairro Robert Kennedy, 
na última quinta-feira, 14, a 
conclusão de implantação da 
Rede Preventiva de Seguran-
ça, conhecida popularmente 
como “Rede de vizinhos 
protegidos”.

Juntamente com a Polícia 
Militar do município, sob os 
cuidados do Sargento Mo-
rais, foram realizadas várias 
reuniões e treinamentos sob 
a implantação da Rede no re-
ferido bairro. Após a conclu-

são, foi realizada uma breve 
solenidade com as entregas 
das placas que serão afixadas 
em cada residência do bairro.

Durante o processo de 
implantação participaram, 
além do Sargento Morais, o 
Tenente Alex Margotti, que 
esteve presente através da 
Rádio Comunitária Alfa FM 
87,9, e se dispôs a participar 
ao vivo sobre o tema do 
processo de implantação da 
Rede, que foi criada a pedido 
dos moradores do bairro.

CidadeItatiaiuçu | Sábado, 16 de dezembro de 2017 | Edição 621

Governo de Minas está 
inviabilizando os municípios

CRISE No ESTado

Atrasos nos repasses do ICMS para os municípios pode
caracterizar apropriação indébita e gerar punição ao governador

O Governo do Estado 
tem atrasado e, às vezes, 
nem feito a totalidade dos 
repasses de créditos do 
ICMS aos municípios, o que 
está inviabilizando as ad-
ministrações. Desde agosto 
deste ano, os repasses estão 
sofrendo atrasos ou sen-
do repassados a menos às 
prefeituras. Esse crédito do 
ICMS é um repasse consti-
tucional e pode caracterizar 
apropriação indébita o fato 
de o Governo não o estar 
fazendo conforme a legis-
lação. Caso seja acionado 
judicialmente, Fernando 
Pimentel pode ser punido 
por crime de improbidade 
administrativa e até perder 
o cargo de governador.

Pela lei, os créditos de-
vem ser repassados aos 

teria acionado o MP (Minis-
tério Público) e o Tribunal 
de Contas, denunciando o 
atraso nos repasses. Outro 
problema com os repasses é 
que o Governo tem dificulta-

do a divulgação dos valores 
totais a serem repassados 
para as prefeituras, o que 
tem permitido também o 
repasse em valores menores 
que os devidos.

municípios às terças-feiras. 
Porém, desde agosto estes 
repasses não têm aconte-
cido com regularidade. O 
último repasse feito neste 
mês de dezembro aconteceu 

na segunda-feira, 11, quando 
foram repassados os crédi-
tos referentes ao dia 5. Até 
o fechamento desta edição, 
os créditos referentes ao 
dia 12, não haviam sido 

repassados. A expectativa 
para os valores referentes 
à próxima terça-feira, dia 
19, para Itatiaiuçu, é de que 
sejam repassados à Prefei-
tura, R$ 458 mil. A AMM já 

Robert Kennedy já tem Rede 
de Vizinhos Protegidos

Na solenidade, moradores receberam as placas 
para serem afixadas nas residências

Trabalhadores rurais de Itaúna e 
Itatiaiuçu participam de manifestação

O Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Itaúna 
e Itatiaiuçu esteve presente 
na manifestação que ocor-
reu em Belo Horizonte, na 
última segunda-feira, 11. A 
ação foi promovida contra 
a reforma da Previdência e 
contra as políticas do Gover-
no Temer. A manifestação 
aconteceu na Praça Sete, 
que foi ocupada por mais 
de seis mil trabalhadores 
rurais. 

Participaram do evento 
o presidente e sindicalista 
Mário Sotero, juntamente 

com os Sindicatos de Divi-
nópolis e Carmo do Caju-
ru. Além disso, estiveram 
presentes os produtores 
Ronaldo Antunes Fonseca, 
Cicero Ribeiro Silva, Maria 
Conceição Sousa Pereira, 
Vilma Isabel Freitas Ribei-
ro, Heli Rodrigues da Silva, 
José Antunes Camargos, 
Luiz Nogueira Cordeiro, 
Mateus Nogueira Cordeiro, 
Joana Darc Petronilo Cam-
pos, Josias Fernando da 
Silva, Alencar Alves Pereira, 
Matheus Ribeiro da Silva e 
Natanael Ribeiro da Silva.

Instituto Ínpar 
recebe apoio

O Instituto Paraíso – 
Ínpar, fundado em 2009, 
tem trabalhado na região 
com assistência psicosso-
cial através da equoterapia, 
sendo o único do estado de 
Minas Gerais credenciado 
para atendimento com o 
SUS. Devido a essa exce-
lência, e de ser referência 
no País, a Prefeitura de Ita-
tiaiuçu celebrou convênio 
com o Instituto e já fez in-
clusive o primeiro repasse 

para a instituição, no início 
deste mês de dezembro.

E na última reunião da 
Câmara deste ano, o verea-
dor Romer anunciou o re-
passe de uma verba de R$ 
25 mil, a seu pedido, para o 
Instituto Paraíso – Ínpar. A 
verba foi conseguida com o 
deputado estadual tucano, 
João Vítor Xavier e será 
aplicada na melhora da 
qualidade do atendimento 
aos pacientes do Instituto. 

Atualização no 
CadÚnico deve ser feita 
até dia 31 de dezembro

No dia 31 de dezembro, 
último dia de 2017, termina 
o prazo para que os titula-
res de Benefícios de Presta-
ção Continuada por idade,  
atualizem o cadastro no 
CadÚnico. Neste ano, o 
recadastramento será para 
que, futuramente, os ido-
sos continuem recebendo 
o benefício assistencial. Já 
os deficientes de qualquer 
idade, devem atualizar o 
cadastro do programa so-
cial até dezembro de 2018.

O Benefício de Presta-
ção Continuada tem como 
requisito que o titular seja 
pobre e seja idoso acima 
de 65 anos ou tenha al-
gum problema de saúde 
relevante, e a provação 
da pobreza poderia ser 

de qualquer forma, po-
rém, desde 2016, passou-
se a exigir que o requisito 
econômico seja mediante 
cadastramento em pro-
grama social, CadÚnico, e 
cadastro do CPF.

O benefício BPC de ido-
so ou por deficiência, só 
será mantido para ins-
crições no CadÚnico que 
tenham sido realizadas ou 
atualizadas nos últimos 
dois anos. Os beneficiá-
rios são obrigados a se 
cadastrar no CadÚnico 
até 31/12/2017 (para quem 
recebe o BPC de Idoso) e 
até 31/12/2018 (para quem 
recebe o BPC por deficiên-
cia), caso contrário pode-
rão ter o benefício cessado 
no futuro.
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Apesar de todos esses 
problemas e da queda na 
arrecadação dos municí-
pios, em Itatiaiuçu a situa-
ção não chegou a causar 
muitos problemas, porque 
a administração se preve-
niu e se programou para 
enfrentar este momento. 
Assim, o prefeito Matarazzo 
conseguiu manter os salá-

rios em dia, os serviços na 
área da saúde, educação e 
outros. O mesmo não acon-
tece com outras prefeituras 
mineiras, o que têm gerado 
atraso nos pagamentos de 
salários, cancelamento de 
serviços e boa parte deles 
ainda não sabe como vai 
pagar o décimo-terceiro aos 
servidores. 

Itatiaiuçu se preparou 
para o momento de crise

Os atendimentos básicos como na saúde (foto), educação, assistência social e serviços 
estão garantidos porque a administração municipal economizou. Municípios vizinhos estão em apuros
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Como divulgado na semana anterior, no 
último fim de semana, no domingo, 10, mais 
de 100 alunos do Centro Municipal de Edu-
cação Infantil (CEMEI) de Santa Terezinha, 
com idades de um a cinco anos, apresenta-
ram um Recital de Natal, pela terceira vez 
consecutiva, no município. A apresentação 
foi realizada na igreja de Santa Terezinha e 
além dos alunos, funcionários do Centro de 
Educação também se apresentaram. O reci-
tal contou com a participação de Carminda 
de Morais, tocando teclado. Após a apre-
sentação das crianças, o Coral Palestrina, 
de Itatiaiuçu, também realizou seu recital.

Recital de Natal foi apresentado 
na igreja de Santa Terezinha
Evento contou com apresentação dos alunos 

do CEMEI e Coral Palestrina
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O casal Rosangela Aparecida e Fabiano Chaves, ele é o aniversariante do dia 19

Coluna Social

holofote
Tem gente que amarelou e 

não entrou em campo para par-
ticipar do jogo solidário entre 
artistas e ex-jogadores mineiros 
contra o escrete de Itatiaiuçu. 
Não vamos falar o nome, mas 
é jornalista. Por falar no jogo, o 
itatiaiuçuense bateu um bolão 
e contribuiu com as entidades 
filantrópicas da cidade. Foram 
mais de 1,5 kg de alimentos 
arrecadados que foram dis-
tribuídos entre as entidades 
Asilo, São Miguel Arcanjo, SSVP 
e Abraci e Resgatar. Parabéns 
aos organizadores. Alô, Daniel, 
Diego, Marcelinho de Lima, 
Andorinha, dentre outros... Ano 
que vem tem mais... 

Os preparativos para a Festa 
de São Sebastião já estão de 
vento em polpa na Paróquia. 
Como sempre a comissão or-
ganizadora está se esmerando 
para fazer bonito. As camisas 
já estão disponíveis. Os inte-
ressados em adquirir devem 
procurar a Casa Paroquial. 
Ficou bonita...

Parabéns para a Sílvia Tei-
xeira, conhecida como Silvi-
nha, que no próximo dia 21 vai 
completar mais um ano de vida. 

O casal destaque da semana 
é Túlio Teles e Fabrícia Pedrosa. 
Estão sempre juntinhos nos prin-
cipais eventos da cidade e região.

Papai Noel chegou em grande estilo ao Supermercado Pio XII. 
Na foto, Valentina, Robson e Ana Beatriz, em pose especial para a coluna

A princesinha Luiza, aniversariante do último dia 11 (vide nota)

O último dia 11 foi de festa 
para a princesinha Luiza, que 
celebrou o dia tão especial com 
familiares, amigos e o papai 
Ilson Morais, o Guigo, que fica 
que é um orgulho só.

Quem trocou de idade on-
tem, dia 15, foi o gente boa Da-
niel Freitas. Comemorou com 
amigos e familiares. Parabéns!

Hoje, dia 16, será dedicado 
para a Margareth da Fonseca 
Oliveira, que na data recebeu o 
carinho de familiares e amigos 
pela passagem de seu aniver-
sário.

Quem sopra velinhas ama-
nhã, dia 17, é a Andressa de 
Oliveira. Ela vai curtir a data com 
amigos e familiares. Felicidades 
garota! 

Parabéns para o vereador 
Fabiano Chaves, que troca de 
idade no próximo dia 19. (vide 
foto).

Muito sensual, elegante, e 
bonita! Passou e deu aquele 
olhar mais negro do que as asas 
da graúna. Benza Deus! Mora 
no Pio XII.

Tem festa no próximo dia 
20, para a Brenda Souza, que na 
data, vai completar mais uma 
primavera. Felicidades!

Escola João Marques Machado 
recebe prêmio da ArcelorMittal

Na última segunda-feira, 
11, foi realizada a cerimônia 
para entrega da premiação 
aos vencedores do Prê-
mio ArcelorMittal de Meio 
Ambiente 2017. A Escola 
Municipal João Marques 
Machado foi destaque na 
etapa nacional do projeto, 
classificando-se em segun-
do lugar na categoria Cien-
tista Mirim I (1º a 3º anos do 

eólica”.
Com o tema “Meio Am-

biente e Ciência: a energia 
na minha cidade”, a pro-
posta deste ano foi voltar o 
olhar para questões locais 
sobre energia. Foram esco-
lhidos projetos de alunos de 
escolas públicas e particula-
res de todo o Brasil.

Neste ano, 32 cidades 
participaram do Prêmio, 

ensino fundamental), com 
o projeto “Reesol: recicla-
gem e energia solar”. Além 
disso, o município também 
se destacou na etapa “Fi-
lhos de Empregados”, da 
ArcelorMittal Mineração 
Serra Azul, conquistando o 
segundo lugar nacional na 
categoria Cientista Mirim, 
com o projeto “Bomba hi-
dráulica movida a energia 

com o envio de 425 proje-
tos. Ao todo, mais de 85 mil 
alunos, 607 filhos de empre-
gados e 1,8 mil educadores 
foram beneficiados. O Prê-
mio ArcelorMittal de Meio 
Ambiente 2017 envolveu es-
tudantes e professores so-
bre a importância do tema 
no cotidiano, estimulando a 
curiosidade, o trabalho em 
equipe e a experimentação.

O clima de Natal tem le-
vado o crescimento do mo-
vimento nas lojas e bares 
da cidade. É isso aí! Vamos 
prestigiar o comércio local 
e comprar aqui mesmo os 
presentes de natal.

Aconteceu no último 
dia 10, em BH, o evento 
Barber x Barber, para esco-
lher os melhores barbeiros 
de Minas. Marcos Queiroz 
ficou com a terceira colo-
cação dentre os melhores 
barbeiros de Minas. Nossos 
parabéns!!! É isso aí!Marcos Queiroz, que ficou em 3º lugar 

como um dos melhores barbeiros de Minas

Instituição foi destaque na etapa nacional do Prêmio de 
Meio Ambiente 2017, pela categoria Cientista Mirim I
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CadaSTRo amBIENTal

Oportunidade para regularizar 
a sua propriedade rural

Biodiversitas e Prefeituras oferecem a chance com o CAR Itinerante

O Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) é obrigatório para todas 
as propriedades rurais do país, 
conforme o Decreto 7.380, de 17 
de outubro de 2012. E para os 
proprietários de imóveis rurais, 
nos municípios de Itatiaiuçu, 
Brumadinho e Rio Manso, as 
prefeituras destas cidades e a 
Fundação Biodiversitas, vão 
promover o CAR Itinerante. 
Esta é a oportunidade para 
que todos possam regularizar 
seus imóveis. A ação faz parte 
do projeto Água Corrente, da 
Biodiversitas em parceria com 
as prefeituras. 

As datas, locais e horários 
para o cadastramento

são os seguintes:

ItAtIAIuçu: 21/12/2017 
(quinta-feira). Local: Secretaria 
de Infraestrutura e Urbanismo 
- Prefeitura Municipal de Ita-
tiaiuçu. Praça Antônio Quirino 
da Silva, 404, Centro, Itatiaiuçu/
MG – de 08:00 às 16:00.

BrumAdInho: 19/12/2017 
(terça-feira). Local: Secretaria 
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável de Bruma-

dinho – Rua Presidente Kenne-
dy, nº 20, 3º andar - Bairro São 
Sebastião – de 07h00 às 16h00.

rIo mAnso: 20/12/2017 
(quarta-feira). Local: Secretaria 
de Meio Ambiente e Agricultura 
– Prefeitura Municipal de Rio 
Manso. Rua Fortunato Campos, 
46 – Centro – de 08:00 às 16:00.

os documentos 
necessários são:

dados do proprietário

- Pessoa Física: Nome, CPF, 
data de nascimento, nome da 
mãe do proprietário, telefone, 
e-mail e o endereço de todos 
os proprietários (se o proprie-
tário já tiver falecido, deve-se 
cadastrar com os documen-
tos do mesmo, e se desejável 
acrescentar os documentos 
dos herdeiros na descrição do 
imóvel).

- Pessoa Jurídica: CNPJ, 
nome da empresa, nome fan-
tasia, telefone, e-mail, endereço 
e dados do representante legal 
(nome, CPF, data de nasci-
mento, nome da mãe, telefone, 
e-mail e endereço).

dados do imóvel

- Planta ou documento que 
comprove a posse da proprie-
dade (mesmo que a proprie-
dade estiver em litígio, deve-se 
cadastrar com o documento 
existente), e os seguintes dados:

- Área da propriedade, indi-
cada na (s) matrícula (s) ou no 
documento de posse;

- Número gerado no SNCR, 
para imóveis rurais (compos-
to por 13 dígitos, contido no 
CCIR);

- Número do Certificado 
GEO no Incra (caso possua);

- Endereço da propriedade;
- Descrição de acesso;
- Endereço para correspon-

dência;
- Atividades desenvolvidas 

no imóvel.

O Projeto Água Corrente 
é realizado pela Fundação 
Biodiversitas com o financia-
mento do Fundo Nacional de 
Meio Ambiente, Edital FNMA 
01/2015. Informações:www.
biodiversitas.org.br/aguacor-
rente - E-mail: projetoagua-
corrente@biodiversitas.org.
br.Telefone: (31) 3284-6323.
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Moradores impedem retirada 
de quebra-molas em Itaúna

Na última semana, uma 
equipe de servidores da 
Prefeitura de Itaúna deu 
início ao desmanche de 
um quebra-molas em uma 
via daquela cidade. Mora-
dores das imediações se 
rebelaram contra a ação 
por ser um local com gran-
de índice de acidentes e 
impediram o desmanche, 
se posicionando no que-
bra-molas, gerando clima 

tenso e a necessidade de 
presença de vários repre-
sentantes da Prefeitura, 
Câmara, Polícia Militar e 
a imprensa ao local, para 
que chegassem a um acor-
do, que foi o de remendar 
o trecho que já havia sido 
desmanchado com a apli-
cação de asfalto.

Folha do Povo/Itaúna  
16/12/2017

Pré-Novena de São Sebastião 
terá início dia 2 de janeiro

Começou no último dia 
29 de novembro, o Ciclo 
Festivo realizado pela Paró-
quia, em preparação para a 
festa em honra e louvor ao 
São Sebastião, padroeiro do 
município. 

O dia do santo é come-
morado em 20 de janeiro, 
porém, antes da data, acon-
tecerão comemorações es-
peciais a partir do dia 2 de 
janeiro, com o início da Pré-
Novena, até 10 de janeiro, de 
11 a 19 com a Novena; e até 
dia 21 do próximo mês, com 
a missa de encerramento.

A Paróquia já definiu 
os horários das missas 
da Véspera de Natal, 24, 
quando haverá duas cele-
brações na Matriz de São 
Sebastião, uma às 9h30 
e outra às 21 horas; dia 25, 
acontecerão quatro celebra-
ções em diferentes comuni-
dades, às 8 horas, em Santa 

Coluna Regional

Trio sequestra motorista, rouba 
grávida e troca tiros com PM
Um suspeito morreu e 

um adolescente de 16 anos 
ficou gravemente ferido, 
na noite da última segun-
da-feira, 11, após come-
terem alguns crimes em 
série e fugirem de diversos 
bloqueios da Polícia Mili-
tar na BR-381, em Betim. 
Houve uma troca de tiros 
na rodovia, quando um 
dos suspeitos e o menor 
foram baleados. Um outro 

adolescente, da mesma 
idade, acabou apreendido. 
As informações são de que 
o trio teria sequestrado um 
motorista em Contagem e 
roubado a bolsa de uma 
mulher grávida com di-
nheiro e outros pertences. 
O crime será investigado 
pela Polícia Civil.

o tempo
12/12/2017

Anvisa aprova vacinação 
em farmácias de todo país

As farmácias e droga-
rias vão poder oferecer 
o serviço de vacinação, 
segundo resolução da An-
visa. A agência ampliou 
para todo o país uma au-
torização que já era re-

gulamentada em alguns 
estados. Será obrigatório 
um responsável técnico 
e a contratação de profis-
sionais habilitados para 
aplicação de vacinas.

Veja – 13/12/2017

Terezinha, às 10 horas, no 
Robert Kennedy, às 18 horas, 
em Pinheiros, e às 20 horas, 
na Matriz.

Já no dia 30, sábado, 
haverá a celebração da san-

ta missa, na Matriz, às 19 
horas; dia 31, véspera de 
Ano Novo acontecerão duas 
celebrações na Matriz de 
São Sebastião, uma às 9h30 
e outra às 20 horas; e no 

Ano Novo, no primeiro dia 
de 2018, também ocorrerão 
solenidades nos bairros e 
comunidades, nos mesmos 
locais e horários do dia do 
Natal.

FolhaTV

segundA,18 de dezemBro - Cido 
é atingido pelo tiro de Josafá e Rato 
encontra o avô de Clara. Clara ameaça 

Sophia para libertar Josafá e pede para Gael levá-la para ver Tomaz. Renato afirma 
a Clara que Gael está fingindo sua mudança de comportamento. terçA,19 de de-
zemBro - Clara decide testar Gael. Samuel tenta disfarçar sua preocupação com 
Cido. Bruno não gosta de saber que Raquel passará o Natal no Quilombo. Lívia 
teme ficar sem Tomaz. Gael tenta violentar Clara e Patrick e Radu a salvam. Bruno 
prende o filho de Sophia. Clara aceita conversar com Renato. Gael é intimidado pe-
los presos. QuArtA, 20 de dezemBro - Gael é agredido por outros detentos. Pa-
trick pede que Clara abandone seu plano de vingança. Renato avisa a Sophia que 
Gael está em um presídio. Laerte dá um presente para Duda. Sophia se aconselha 
com Vinícius e entrega a lista dada por Gael para Amaral. Renato se declara para 
Clara e garante ajudá-la em sua vingança. QuIntA, 21 de dezemBro - Renato 
afirma que ajudará Clara a conquistar Tomaz. Mercedes alerta Clara para tomar 
cuidado com sua vingança. Laura pede para Rafael não insistir em ficar com ela, 
mas muda de ideia após falar com Lorena e Vinícius. Clara pede para Patrick pas-
sar o Natal com ela. Laerte se declara para Duda. Aura é impedida pelos presos de 
visitar Gael. Samuel procura a Mãe do Quilombo. Renato sugere que Clara comece 
sua vingança por Samuel. sextA, 22 de dezemBro - Renato explica a Clara por 
que ela deve começar seus planos por Samuel. O menino se diverte com o bisavô. 
Clara dá um presente para Tomaz, que fica encantado. Lívia se surpreende quando 
vê Tomaz chegar com o presente de Clara. sáBAdo, 23 de dezemBro - Lívia re-
preende Renato por ter levado Tomaz para ver Clara e o proíbe de sair com o me-
nino. Tônia decide ir até a delegacia e se espanta com a ausência do marido. Diego 
convida Melissa para ir ao Jalapão. Laerte tenta descobrir mais sobre o passado de 
Duda. Gael sofre com saudades da família. Sophia exige que Clara leve embora o 
cachorro Cacau, que deu a Tomaz.

segundA, 18 de dezemBro - Júlio pede 
uma nova chance a Antônia e diz que a 
ama. Dom pergunta a Mariazinha o que 

Sabine fez contra sua família biológica. terçA, 19 de dezemBro - Maria Pia 
avisa a Malagueta que irá esperá-lo fora da prisão. Antônia termina o namoro com 
Domênico. Eric pergunta a Malagueta se foi ele quem colocou os documentos so-
bre o acidente de Mirella em sua pasta. QuArtA, 20 de dezemBro - Malague-
ta diz a Eric que confessará sua culpa à polícia. Lígia fica assustada quando Eric 
a questiona sobre o envolvimento de Maria Pia no acidente de Mirella. Douglas 
comenta com Eric que vislumbra perspectivas positivas para o Carioca Palace. 
Luiza procura Bebeth para conversar. Antônia se surpreende ao chegar a casa e 
ser abordada por Júlio. QuIntA, 21 de dezemBro - Luiza pergunta a Bebeth até 
quando ela fará Eric sofrer. Siqueira pede ajuda da Antônia para descobrir quem 
é o informante que trabalha na delegacia. Madalena se nega a visitar Sabine no 
hospital. Adriano avisa que Sabine teve uma complicação na cirurgia. sextA, 22 
de dezemBro - Na delegacia, Eric conta como Maria Pia aceitou gerar Bebeth a 
pedido de Mirella. Bebeth discute com Isabel e acusa a avó de Márcio de ter causa-
do a briga dos pais antes de Mirella entrar no carro que a levou à morte. Siqueira 
pergunta a Maria Pia se foi ela quem provocou o acidente de Mirella. Lourenço 
pede ajuda a Douglas para consultar, nos arquivos do hotel, se Mariazinha e Lígia 
estavam no spa do Carioca Palace no dia do acidente de Mirella. sáBAdo, 23 de 
dezemBro - Bebeth volta a fazer doces, para a alegria do chef D’Ângelo. Douglas 
entrega a Gabriel um cartão-postal da mãe, dizendo que ela voltará para o Brasil. 
Cristóvão conta a Madalena e Dílson que Sabine despertou do coma. Sabine su-
gere a Dom que passe o Natal com a família biológica. Sandra Helena, Agnaldo e 
Júlio visitam Malagueta no presídio. Aníbal recebe uma intimação da polícia para 
depor no caso da morte de Mirella. Antônia participa com Nelito da festa de Natal 
da vila e se assusta ao ver Aníbal.

segundA, 18 de dezemBro - Maria Vitória se 
revolta contra a associação da família com Teo-
doro e deixa a casa de Alzira. Lucerne incentiva 

Teodoro a dar uma chance para Felícia. Maria Vitória procura Celeste Hermínia 
e descobre que ela é sua mãe. terçA, 19 de dezemBro - Celeste Hermínia re-
lata a Maria Vitória como José Augusto a tirou de seus braços quando era bebê 
ao descobrir relação entre ele e Delfina. Felícia sente a ausência de Teodoro no 
cabaré. Alzira procura por sua aliança. Celeste anuncia a Celina que Maria Vitória 
é sua filha.  QuArtA, 20 de dezemBro - Celeste explica a Celina que pediu que 
Alzira guardasse seu segredo para proteger Maria Vitória. Celina se ressente de 
ter sido enganada por Alzira e Bernardo. Moniz e José Augusto lamentam suas 
atitudes contra Mafalda. Lucinda exige que Justino revele o paradeiro de Inácio. 
QuIntA, 21 de dezemBro - Lucinda discute com Emília por causa de Inácio. 
Celeste visita Maria Vitória na pensão de Nicota. Inácio faz reparos no cabaré e 
Felícia o admira. Maria Vitória desconfia de que a aliança encontrada por Natália 
seja de Alzira. Todos se divertem no Grêmio Cultural. sextA, 22 de dezemBro 
- Vicente e Maria Vitória se aproximam e todos reparam. Alzira se revolta contra 
Maria Vitória e desabafa com Bernardo. Geraldo confronta Raimundo por causa 
de Nicota. Justino vai ao encontro de Inácio e Gregório o segue. sáBAdo, 23 de 
dezemBro - Justino percebe a presença de Gregório e disfarça. Geraldo pede 
ajuda a Helena para conquistar Nicota. Helena e Natália sonham com o casamento 
de Maria Vitória. Artur insiste que não é possível apresentar Celina à sua família. 
Maria Vitória devolve a aliança de Alzira. Bernardo fala sobre Maria Vitória e Ce-
leste Hermínia com Teodoro. Delfina conspira com Fernão. Irmã Assunção chega 
a Morros Verdes e Delfina desconfia.

Novelas
Resumo dos Capítulos

De 18/12/2017 a 23/12/2017

Pega-Pega - 19h15

Tempo de Amar- 18h15

O Outro lado do Paraíso - 21h10

Anitta no Rock in Rio

O line up do segun-
do dia do Rock in Rio 
Lisboa está completo: 
o popstar Bruno Mars 
e o português Agir di-
vidirão o Palco Mundo 
com a americana Demi 
Lovato e a cantora bra-
sileira Anitta, anunciou 
nesta sexta-feira a or-
ganização do evento. 
As apresentações ocor-
rerão em 24 de junho. 
Será a estreia da fun-

keira nos megaeventos da 
marca, que também teve 
a presença confirmada 
na edição de 2019 no Rio 
após a polêmica.

Fiéis se preparam para a festa em honra 
ao padroeiro da cidade com Ciclo Festivo

Estão à venda as camisas em comemoração à Festa de São Sebastião 2018. Esse ano as camisas serão feitas apenas sob 
encomenda e pagamento imediato. As encomendas podem ser realizadas na secretaria da Paróquia e com os coordenadores 
de pastorais. (Valores: R$ 30 adulto, e R$ 25 criança)
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Na última terça-feira, 12, o 
estádio Marolão foi palco de um 
“show de bola” com o jogo festi-
vo que teve como título “Futebol 
Solidário/2017”. A iniciativa foi 
do gerente do Supermercado 
Pio XII, Daniel Lopes, que or-
ganizou e convidou os amigos 
de Itatiaiuçu, ex-jogadores dos 
grandes clubes de Minas Ge-
rais e artistas populares, para 
montar duas equipes. A partida 
contou com a participação de 
grande número de torcedores, 
cerca de 1200, que prestigiaram 
o confronto, que ao final gerou 
muita festa e foi motivo de muita 
comemoração, principalmente, 
pela solidariedade da cidade.

Nossa reportagem, presente 
ao campo, registrou um jogo 
bem disputado e de futebol bo-
nito, apesar do caráter festivo. 
O desempenho dos jogadores 
de ambos os times abrilhantou 
ainda mais a disputa e garantiu 
uma tarde/noite de descontra-
ção para a população presente. 
A equipe formada pelos amigos 
de Itatiaiuçu marcou um placar 
de 8x5 no time composto pelos 
artistas e ex-jogadores convida-
dos, mas o espírito da partida foi 
todo de festividade, e não com 
um clima de competição, mas 
com um futebol bem jogado.

A entrada para assistir à par-
tida foi gratuita, mas foi pedida 

à população a colaboração para 
arrecadar doações de alimen-
tos não perecíveis, que foram 
recolhidos próximo à portaria 
do estádio e foram doados para 
cinco entidades beneficentes 
da cidade. O mais importante 
foi que o público abraçou a 
causa do evento e superou as 
expectativas, com uma tonelada 
e meia de alimentos doados. A 
princípio, os alimentos seriam 
destinados à duas instituições, 
mas como a arrecadação foi 
grande, o montante foi dividido 
para cinco entidades benefi-
centes, sendo elas o Asilo Luiza 
de Marilac, Abracci, SSVP, São 
Miguel Arcanjo e Resgatar.

“Futebol Solidário” arrecada uma 
tonelada e meia de alimentos

Clima de festividade entre jogadores e torcida 
garantiu muita festa e gerou solidariedade

Amador de Futsal começa em clima de festa 
19 equipes, divididas em três chaves, jogam em busca 

do título que será disputado em fevereiro de 2018
Na próxima segunda-fei-

ra, 18, a partir das 19 horas, a 
bola vai rolar com o início do 
Campeonato Amador de Futsal 
2017/2018. A competição, uma 
das mais disputadas do esporte 
local, contará com três partidas,  
sendo realizadas de segunda à 
sexta-feira, no ginásio poliespor-
tivo do Pio XII, sempre às 19h, 
20h e 21h. Ao todo, são 19 equi-
pes participantes, divididas em 
três chaves. Pela chave A estão: 
Celeste, Invicto, Cachacense, 
Shalke 04, ACBD, Leicester e 
Revestres; pela chave B estão: 

Manchester, Pinheirense, Red 
Bull, Chapecó, Sábado 5 horas 
e Vieiras; e pela chave C estão: 
Cerrado, Juventude, Santa Cruz, 
Cervejeiros, PSG e Villa Real.

A fase classificatória do tor-
neio seguirá até o dia 22 de 
janeiro do próximo ano, depois 
haverá a fase de repescagem, 
seguida pelas etapas finais. A 
grande final e a disputa pelo 
terceiro lugar estão previstas 
para o dia 3 de fevereiro.

Iniciando o campeonato, na 
segunda-feira, 18, pela chave A, 
às 19 horas, Cachacense joga 

contra o Shalke 04. Em seguida, 
às 20 horas, a equipe do Celeste 
joga contra o Invicto. E finali-
zando os jogos de estreia, às 21 
horas, o Leicester enfrenta o 
Revestres. Nessa rodada o ACBD 
está de folga. Na terça-feira, 19, 
pela chave B, os jogos começam 
com Red Bull e Chapecó, seguido 
por Sábado 5 horas e Vieiras, e 
finalizando, o confronto é entre 
o Manchester e o Pinheirense.

Já na quarta-feira, 20, pela 
chave C, as partidas se iniciam 
com PSG e Villa Real, na se-
quência, jogam Cerrado e Ju-

ventude, e encerrando os jogos 
do dia, o Santa Cruz joga contra 
o Cervejeiros. Na quinta-feira, 
21, pela chave A, o Revestres 
joga com o Invicto, em seguida 
o Celeste enfrenta o Cachacen-
se, e finalizando, o ACBD entra 
em confronto com o Leicester. 
Nessa rodada o Shalke 04 está 
de folga. E finalizando a semana, 
na sexta-feira, 22, pela chave B, 
o Chapecó joga com o Vieiras, o 
Manchester enfrenta o Sábado 
5 horas, e encerrando a sema-
na, o Pinheirense joga contra o 
Red Bull.

Crédito: Rogério Siqueira

“Pelada” em Pinheiros
Uma turma de cerca de 23 

amigos de Itatiaiuçu jogam todas 
as quintas-feiras, a partir das 18 
horas, um bom futebol no campo 
de Pinheiros. Os amigos se reúnem 
para uma “pelada” e após a partida, 
a cada semana, eles se juntam para 
uma resenha, revezando a cada 
semana entre o “Pebas Bar” e o 

“Lanche do Pezão”. Os participantes 
são: Irlan, Pebinha Romer, Jaca-
ré, Tutu, Porquinho, Joel Coluna, 
Goiano, Tucano, Marlon, Clebinho, 
Tio Carlinho, Tocão, Toquinho, Ne-
ném, Lucas, Estranho, Bermudinha, 
Gerson, Ilsinho, Lucas (corta rio), 
Baiano, Brow e Eder Feio. Mascote: 
Bruninho do Bermudinha.
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