
Um jornal diferente para gente diferenciada 

O presidente 
do Brasil, se 
houver uma 
intervenção 
militar, será 
destituído do 
cargo e os 
militares as-
sumem o poder até que nova 
eleição seja realizada dentro 
de 90 dias, e Bolsonaro não 
poderá ser candidato pois fi-
cará inelegível. 

Ministério Público encaminhou pedido de afastamento 
do prefeito por ter furado a fila de vacinação do Covid 

A decisão é do juiz 
Felipe Ceolin Lirio, da 
2a Vara Cível, Crimi-
nal e da Infância e da 
Juventude da Comar-
ca de Ipanema, que 
deferiu parcialmente, 
em 15 de abril, a tute-
la cautelar de urgên-
cia pedida pelo Minis-
tério Público (MP) em 
ação civil pública de 
improbidade adminis-
trativa. 
De acordo com a de-
núncia, o prefeito de 
Ipanema foi a quarta 
pessoa no município 
a ser imunizada con-
tra o novo coronaví-

rus. O fato teria acon-
tecido em 19 de janei-
ro deste ano, dia em 
que a cidade recebeu 
as primeiras doses da 
vacina. Além disso, a 
esposa do prefeito te-
ria sido vacinada no 
dia 1º de fevereiro. 



O município de Ipanema 
é servido por várias li-
nhas de ônibus intermu-
nicipais, estaduais e in-
terestaduais. 
Diariamente saem ôni-
bus para Manhuaçu, Ai-
morés, 
Mutum, Pocrane, Tapa-
ruba, São José do Manti-
mento e Simonésia. 
Devido à pandemia e 
com a mudança do local 
de embarque e desem-
barque de passageiros, 
mudanças foram feitas 
nos horários das empre-
sas que servem com su-
as linhas carros para 
BH, RJ, SP e cidades vi-
zinhas. 
 

Para mais informações 
ligar para 3314-1700 

TELEFONES  
      ÚTEIS 
Prefeitura de Ipanema 

Atendimento: 3314.1406 

Educação: 3314.3000 

Secr.Saúde: 3314.1495 

Ass. Social: 3314-1216 

Planej e Orç: 3314-2288 

Cultura: 3314.1028 

Disque Dengue: 3314.1568 

Gab. Prefeito: 3314-2324 

E-mail: 
ouvidoria@ipanema.mg.gov.br 

PM: 3314.1998 ou 190 

EMATER: 3314.1422 

Cart. Eleitoral: 3314.1686 

APAE: 3314.1257 

SAAE: 3314.2534 

Rodoviária: 3314.1700 

Hospital: 3314.1262 

Fórum: 3314.1457 

 TAXISTAS DE IPANEMA 
             (DDD 33) 
Abacaxi - 9.8408-8756 e 9.9909-4999 
Adão - 9.8412-5986 e 9.8871-9468 
Antonio Clarismundo - 9.8423-2434 
Cristino - 9.8739-3022 
Genésio - 9.8429-7585 / 9.8833-7021 
Gilson Alberto - 9.9955-1582 
Juarez - 9.9957-2317 
Manoel Zoeira - 9.9902-9065 
Nelinho - 9.8848-1567 e 3314-1887 
Nelson - 9.9976-1426 e 3314-2172 
Oleir - 9.8828-7308 e 9.8404-5044 
Paraíba - 3314-2144 e 9.9963-7819 
Solon - 9.9910-0001 e 9.8866-1002 
Tarcisio - 9.9965-3951 
Walmir - 9.9949-0947 e 9.8415-4486 
Wanderley - 9.6678-9264 e 9.8453-2149 
Zé Henrique - 9.9973-5567 e 9.8401-8451 
Zé Rocha - 9.9961-1748 e 3314-1842 
As corridas de taxi em Ipanema 
não são cobradas pelo taxímetro 
e sim por quilômetro rodado. 
Combine com o taxista 
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Ipanema conta ainda com dois serviços de aplicati-
vos tipo Ubber, que são o Top X e o Âlô Motorista. 
Ambos realizam corridas por bom preço na cidade. 
Para quem gosta de pagar menos e por um serviço 

mais rápido tem também  um App de motos. 

Conheça a rede social genuinamente 
brasileira e, o melhor, de DIREITA 



A secretaria de saúde ini-
ciou na praça da estação  
sob o  comando do secre-
tário  Erikc Gonçalves  e a 
superintendente Luana 
Brum, que vem trabalhan-
do  com eficácia e respon-
sabilidade junto à pasta da 
Saúde e, com isso, tem 
recebido elogios por parte 
daqueles que a cercam.  
Com seu trabalho Luana 
vem fazendo Caratinga a-
vançar na vacinação con-
tra o covid-19. Caratinga é 
a primeira cidade em nú-
mero de aplicações na mi-

cro região entre outras Ci-
dades. 
Os que foram vacinados 
estão na faixa etária entre 
65 a 67 anos 
A vacinação ocorreu sem 
problemas e, além dos 
que se vacinaram normal-
mente, os idosos que che-
gavam em seus carros ou 
conduzidos por alguem da 
família ou amigos, recebi-
am a vacina sem sair dos 
veículos. 
 

(As informações são de  
Juarez Leite da Costa) 

A defesa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva pediu, na 
quinta-feira, 1º de abril, ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) que a 
suspeição do ex-juiz Sergio Mo-
ro, declarada pela Corte no caso 
do tríplex do Guarujá, seja esten-
dida para os processos do sítio de 
Atibaia e de um imóvel que per-
tenceria ao Instituto Lula. A peti-
ção, direcionada ao ministro Gil-
mar Mendes, alega que as ações 
“estiveram sob a condução envie-
sada” de Moro, o que justificaria a 
nulidade de todos os atos pré-
processuais e processuais. 
Só falta o Lula solicitar ao STL a 
posse de todo o território brasilei-
ro.  
Se o fizer, o Supremo Tribunal do 

Lula é capaz de conceder a posse. 

Na visão da governadora 
Daniela Reinehr, que assu-
miu o governo com o afas-
tamento do governador de 
Santa Catarina por 180 di-
as por falhas na sua ges-
tão à frente do governo do 
Estado, as pessoas devem 
seguir as restrições como 
uso de máscaras e distan-
ciamento social. 
A mesma opinião tem a 
nova secretária de Saúde 
Carmen Zanotto, que tam-
bém defendeu medidas 
diferentes para cada regi-
ão do Estado respeitando 
a realidade de cada municí-
pio. 
Ela assumiu o governo com 
o afastamento do governa-

dor de Santa Catarina por 
180 dias por falhas na sua 
gestão à frente do governo 
do Estado. 



Janaina Paschoal, deputada federal 

por SP, publicou no seu Instagram 

um comentário sobre a decisão do 

magistrado Dr. Ronaldo Spanholo, 

por ele ter autorizado entidades pri-

vadas de adquirirem imunizantes 

para vacinar seus empregados. 

Industriários e comerciários estão 

expostos nos transportes públicos, 

são economicamente vulneráveis, 

mas, pelas condições de saúde e de 

idade, estão no final dos planos de 

imunização. 
 

Na sua publicação, a deputada diz 

ainda que "Estados e Municípios se-

quer estão conseguindo aplicar to-

das as vacinas distribuídas pelo Mi-

nistério da Saúde". 

A iniciativa privada, demonizada por 

muitos, ajudará o poder público, ao 

cuidar da saúde de seus funcioná-

rios. 
 

As empresas, além de adquirir as 

vacinas, poderão contratar clínicas 

privadas para administrarem. 

A deputada Janaína Paschoal, citan-

do o magistrado Spanholo, diz que 

ele acerta ao afirmar que não se po-

de retirar uma chance dessas pes-

soas. 
 

Quem defende, de verdade, os tra-

balhadores, não pode se apegar a 

discursos tacanhos, privando-os 

dessa importante chance", finalizou 

a deputada. 

Em reunião ordinária 
na Câmara Municipal 
de Ipanema, no dia 
19, o vereador Jefi-
nho Abdala solicitou 
informações sobre a se-
cretaria de Saúde e as es-
pecialidades que estão 
sendo atendidas e as que 

não estão sendo, e por 
que? e sobre o serviço o-
dontológico com a docu-
mentação devida. 
Pedido bem colocado pois 
há no posto central uma 
placa na entrada indicando 
especialidades médicas 
que não  estão funcionan-
do. É só averiguar. 

O serviço odontológico, ao 
que parece, é só pra dar 
emprego, porque não tem 
nenhum atendimento, só 

em caso de emergência. 
Mais dois projetos foram 
colocados na mesa da Câ-
mara, sendo que um é so-
bre marcação de consultas 
para idosos e o outro so-
bre a fila de espera de exa-
mes. Os projetos agora 
vão para as Comissões e 
votação no plenário. 



 
 
A Câ- mara de Ipanema re-
alizou reunião extraordinária 
na segunda-feira, dia 12 de a-
bril, na parte da manhã e foi 
discutido auxilio emergencial 
a ser pago pelo governo do 
município. 
O projeto, de autoria do verea-
dor Jefinho Abdala, foi votado 
em clima meio que confuso 
onde se votou uma emenda 
que não foi aprovada e depois, 
quando foi para se votar o pro-
jeto em sí, voltaram atrás e op-
taram por votar o 
projeto no seu ori-
ginal. 
Ouvindo pessoas 
da comunidade, e-
las querem saber 
de onde sairá o di-
nheiro para pagar 
esse auxílio. 
Segundo o verea-
dor Paulinho Leitei-
ro, o governo do 
município tem esse dinheiro, 
sim, pois o que vem do Fundo 
de Participação dá para fazer 
esse pagamento. 
Fomos conferir e descobrimos 
que Ipanema recebeu até feve-
reiro deste ano, R$ 913.095,42 
de ICMS; do IPI foram R$ 
11.152,55 e do IPVA recebeu 
R$ 1.253.350,72 o que soma-
dos todos esses valores, Ipa-

nema recebeu até fevereiro 
deste ano a quantia de R$ 
2.177.598,69. 
Outro detalhe que foi comenta-
do na cidade é de que o auxilio 
proposto pelo vereador Jefi-
nho seria inconstitucional. Na 
verdade não é e pode ser pago 
pelo município  
Seria uma versão do benefício 
criado pelo Governo Federal, 

mas na esfera municipal. 
O texto é assinado pelo coor-
denador-geral de fiscalização, 
Rafael Ayres. 
Segundo o coordenador, os 
municípios têm competência 
para a instituição, por meio de 
lei, do benefício eventual espe-
cífico que está previsto na Lei 
Orgânica da Assistência Soci-
al. 
De acordo com a nota, o bene-
fício deve ser concedido em 
dinheiro a determinadas cate-

gorias de trabalhadores, desde 
que tenha a devida fundamen-
tação em fato relevante, e em 
sintonia com a ordem consti-
tucional. 
Então, caso o prefeito não vete 
o projeto e o município tenha 
condições de arcar com essa 
despesa, o projeto do verea-
dor Jefinho Abdala é constitu-
cional e é VÁLIDO. 

Jeferson Abdala, vereador de  
Ipanema apresentou projeto que  
poderá beneficiar pessoas mais  

necessitadas. Foi aprovado!  



Covid-19 nesta nova 
fase é devido a disse-
minação da variante 
inglesa B.1.1.7, mais 
letal e contagiosa. É 
uma composição do 
acelerado contágio 
da doença e também 
da sua gravidade.  
 

"Isso indica também 
que estamos frente a 
uma variante que se 
dissemina de forma 
mais rápida e mais 
grave. A variante in-
glesa é sabidamente 
mais contagiante e 
letal". A informação é 
do Raphael Lubiana 

Zanotti, infectologista 
e referência técnica 
do Núcleo Especial 
de Vigilância Epide-
miológica da Secreta-
ria da Saúde. 
Desde o começo da 
pandemia, 158.662 
casos de Covid-19 
foram registrados en-

tre pessoas na faixa 
etária de 20 a 39 anos 
no Estado. Neste 
mesmo período, 275 
óbitos foram registra-
dos neste mesmo 
grupo de pessoas. 
Somente em 2021, 
45.952 novos casos e 
86 óbitos foram regis-

trados entre pessoas 
de 20 a 39 anos. 
 

Entre fevereiro e mar-
ço deste ano, houve 
um aumento de 
54,4% no número de 
novos casos nesta 
faixa etária e um au-
mento de 158,8% no 
número de mortes. 
Durante o mês de 
março, 35.264 pesso-
as testaram positivo 
para a doença no Es-
tado. Desse total, 
44,8% eram de pesso-
as entre 20 e 39 anos, 
totalizando 15.827 
testes positivos. 

Carlos Alberto Vereza 
de Almeida completou 
80 anos em maio do 
ano passado, nasceu 
no Rio de Janeiro, filho 
de um pintor de pare-
des e de uma enfermei-
ra. 
Começou como figu-
rante na extinta Tv Tu-
pi, onde conheceu Oduvaldo 
Vianna Filho que o levou pro 
CPC, CENTRO POPULAR DE 

CULTURA. 
Fez teatro de rua, foi 20 anos 
do partido comunista, fez no-

velas cinema e  lançou 
o filme O Trampo, que 
foi indicado para con-
correr como melhor 
filme estrangeiro no 
festival de cinema de 
Madri. 
Foi um dos poucos 
atores brasileiros a 
apoiar a candidatura 

de Jair Bolsonaro, e gravou 
vídeo com o presidente no 
hospital. 

Desde o começo da pandemia, 
158.662 casos de Covid-19 foram 

registrados entre pessoas na faixa 
etária de 20 a 39 anos no Estado. 



Venezuela exclui de vacinação 
quem faz oposição a Maduro, 
diz Bloomberg Profissionais de 
saúde recebem segunda dose 
da vacina contra covid-19 na 
Venezuela  
A Venezuela está excluindo o-
ponentes do governo de Nico-
las Maduro da vacinação con-
tra covid-19. Segundo noticiou 
a Bloomberg, o país estaria 
restringindo as doses para pes-
soas que possuem "cartão de 
fidelidade do estado".  

Na semana passada, quando o 
país iniciou a vacinação de ido-
sos, começaram a ser selecio-
nados beneficiários deste re-
gistro, usado pelo governo para 
controlar a lealdade dos eleito-
res e conceder benefícios esta-
tais.  
Apesar de todos os venezuela-
nos possuírem uma carteira de 
identidade nacional, nem todos 
possuem o documento conhe-
cido como Carnet de la Patria. 
Conforme a reportagem da Blo-
omberg, o cartão só é concedi-
do a quem precisa de ajuda es-
tatal e que, por isso, tem maior 
probabilidade de ser leal ao go-
verno... 
Especialistas, ONGs e a oposi-
ção criticaram a decisão, já que 
a estimativa de 20 milhões de 
beneficiários não cobre toda a 
população, que é de 28 mi-
lhões. O correto, segundo eles, 

seria partir de um registro que 
inclua 100% da população ve-
nezuelana, porque usar este 
sistema para conduzir a vaci-
nação seria discriminatório. 
Conforme a reportagem, o Mi-
nistério da Saúde da Venezue-
la não respondeu aos questio-
namentos encaminhados..  

“O sujeito é ordinário”, disse um cida-
dão venezuelano que está radicado 
no Brasil. “Vai deixar morrer muita 

gente só por não estarem do seu lado.  



A Justiça de Minas 
Gerais determinou o 
bloqueio de bens do 
prefeito de Ipanema 
Julio Fontoura de Mo-
raes Junior e de Tati-
ane Bacelar Fontou-
ra, sua esposa, que 
foram acusados de 
furar a fila da vacina 
contra o coronavírus. 
O prefeito corre o ris-
co de perder o cargo, 
caso for comprovada 
a violação. 
 

O Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais blo-
queou os bens do 
prefeito de Ipanema, 
Julio Fontoura (PL), 
que equivalem a R$ 
87 mil, e de sua espo-
sa, por serem suspei-
tos de furar a fila da 
vacinação contra Co-
vid-19. A decisão é 
do juiz Felipe Ceolin 
Lírio, da 2ª Vara Cí-
vel, Criminal e da In-
fância e da Juventude 
da Comarca de Ipa-
nema, que deferiu 
parcialmente, na 
quinta-feira, dia 15 de 
abril. 
 

Julio Fontoura, de a-
cordo com a denún-
cia, foi a quarta pes-
soa no município a 
ser imunizada contra 

o novo coronavírus, 
dia 19 de janeiro des-
te ano, mesmo dia em 
que a cidade recebeu 
as primeiras doses da 
vacina. A esposa do 
prefeito teria sido va-
cinada no dia 1º de 
fevereiro.  
 

Segundo o Ministério 
Público, o casal foi 
imunizado fora dos 
critérios técnicos de 
preferência estabele-
cidos pelo Ministério 
da Saúde, sendo va-
cinados antes até 
mesmo dos profissio-
nais da saúde da li-
nha de frente do en-
frentamento da pan-
demia do Covid-19. 
Os idosos internados 
em instituições de 
longa permanência 
(os asilos e casas de 
repouso), seriam os 

grupos prioritários 
que deveriam ser os 
primeiros a serem va-
cinados. 
 
De acordo com o que 
consta na denúncia, o 
prefeito é dono de u-
ma clínica odontológi-
ca na cidade e que, 
"após os fatos ganha-
rem repercussão, de-
cidiu vacinar os de-
mais dentistas e auxi-
liares de dentistas do 
município, na tentati-
va de diluir sua res-
ponsabilidade, des-
respeitando nova-
mente e frontalmente 
a orientação técnica 
de prioridade". 
 

Uma vez que, para o 
Ministério Público, a 
conduta do casal vio-
lou claramente o prin-
cípio da moralidade 
administrativa, "pois 
demonstrou a ausên-
cia do respeito míni-
mo pelo interesse pú-
blico e pela popula-
ção ipanemense, a-
frontando também o 
princípio da impesso-
alidade, já que os re-
queridos despreza-
ram os critérios técni-
co científicos previa-
mente definidos, em 
nítido interesse pes-

soal". Também foi re-
querido danos morais 
coletivos. Foi requeri-
da com urgência a in-
disponibilidade de 
bens, direitos e valo-
res pertencentes ao 
casal. . 
 
O prefeito, somado a 
isso, corre o risco de 
perder sua função pú-
blica, ter seus direitos 
políticos suspendidos 
por 3 a 5 anos, ser 
multado em até cem 
vezes o valor da re-
muneração recebida 
pelo agente e ser pro-
ibido de contratar o 
Poder Público ou re-
ceber benefícios, in-
centivos fiscais e cre-
ditícios. Esta conde-
nação seria respalda-
da nos termos do art. 
12, inciso III, da LIA - 
Lei de Improbidade 
Administrativa. 
 

Um detalhe: os aten-
dimentos dentários no 
município estavam 
suspensos durante a 
pandemia, por deter-
minação do prefeito e 
secretaria da área de 
Saúde. 
              —x— 
 

Com informações da Assessoria de 
Comunicação Institucional – Ascom 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais – 
TJMG      (31) 3306-3920 

 

Vereadores de Ipanema acreditam que 
o prefeito deva ser afastado do cargo. 
O MP pediu seu afastamento e perda 

dos direitos políticos por 3 anos. 



Em julho de 2020, o então prefeito Dr. 

Walter, orientado pelo pessoal da Saú-

de, mandou interditar todas as praças 

da cidade, colocando fitas sinalizadoras 

para impedir até mesmo a passagem 

pelo interior das mesmas. 

Eis que agora, Ipanema, que entrou na 

Onda Roxa, com o prefeito Julio Fon-

toura aderindo ao projeto do governo 

do Estado, mandou interditar tudo de 

novo. 

A medida, segundo o prefeito, se fez 

necessária  porque o número de casos 

do Covid-19 aumentou consideravel-

mente e a população parece que ainda 

não entendeu que o que está acontecen-

do no município é grave. 

Diferente de outras cidades, Julio Fon-

toura flexibilizou e permitiu que o co-

mércio atenda a clientela com meia 

porta aberta desde que respeitando o 

protocolo de segurança contra o vírus 

que é mortal.. 

Infelizmente ainda há aqueles que pou-

co ou nada se importam com a própria 

saúde e das pessoas que os cercam e a-

contecem fatos como um grupo de pes-

soas participavam de uma festa clan-

destina no Córrego Limoeiro, na zona 

rural de Ipanema, e foram todos enca-

minhados à DP e o os responsáveis pela 

festa multados em R$ 2.200,00. 
 

Nota: Há questionamentos sobre a legalidade 

de se impedir o direito de ir e vir do cidadão 

 

A desculpa rápida para interditar  
as praças de Ipanema (todas elas)  
foi o coronavírus, mais conhecido  

como covid-19. ! 



João Agripino Doria, gover-

nador de SP disse: "Somos 

o Estado que mais aplica 

vacinas em todo o país. Já 

chegou nos braços dos bra-

sileiros de SP 88% das do-

ses disponibilizadas"... 

A deputada Carla Zambelli 

contestou essa afirmação e 

disse que Dória mente e 

que ele vacinou apenas 54-

% das doses já enviadas 

pelo governo federal. 

São mais de 4 milhões e 

300 mil de doses não apli-

cadas, disse a deputada. 

E Carla Zambelli completa: 

"Lugar de vaci-

na é no braço 

e não na gela-

deira". 

Pois é! Real-

mente não se sabe certo o 

que está acontecendo. Mui-

to estranho essa coisa de 

profissionais da saúde es-

tarem fingindo aplicar a va-

cina... ao invés aplicam ar!  

Dá para pensar que está 

existindo uma orquestração 

imunda! Tá difícil essa situ-

ação. Tudo tem limite! Erro 

se fosse um só, mas tan-

tos, é duvidoso acreditar 

em tanta coincidência... 

 

Por outro lado, Doria partiu 

com sua equipe rumo à 

China em uma missão que 

ele chamou de “ m issão 

China ” , onde foi se reunir 

com o presidente do Banco 

Chinês em um congresso, 

onde São Paulo está inseri-

do, sabe-se lá com que in-

tenções, do governador. 

 

João Doria, governador de São Paulo, 
partiu com sua comitiva em direção  

à China, para participar de um  
congresso no maior banco do país .  



Com mediação do 
presidente do Tribu-
nal de Justiça de Mi-
nas Gerais (TJMG), 
desembargador Gil-
son Soares Lemes, 
durante reunião na 
terça-feira, dia 20 de 
abril, foram discuti-
das alternativas para 
flexibilizar atividades 
de estabelecimentos 
não essenciais no 
atual cenário de a-
gravamento da pan-
demia do novo coro-
navírus.  
A reunião contou 
com a participação 
do governador Ro-
meu Zema, e repre-
sentantes de entida-
des comerciais do 
estado. 
Zema, em sua fala, 
afirmou entender as 
dificuldades enfrenta-
das pelo setor de co-
mércio e irá propor 
flexibilizar, com medi-
das racionais, a rea-

bertura das ativida-

des em todo o esta-
do o mais rápido 
possível, uma vez 
que dados atualiza-
dos demonstram 

queda na procura de 
serviços de saúde.  
Ele afirmou também 
que o Governo de 
Minas tem atuado 
em diversas frentes, 
como na ampliação 
do número de vaci-
nados e no impulso a 
campanhas voltadas 
para conscientizar a 
população sobre a 
importância da pre-
venção contra a Co-
vid-19. 
O presidente Gilson 
Lemes destacou: “O 
governador foi sensí-
vel às reivindicações 

de reabertura das ati-
vidades comerciais 
que esteve fechado 
por mais de 50 dias, 
seguindo protocolos 
de segurança, e de-
ve propor uma flexi-
bilização maior na 
quinta-feira, dia 22”. 
            —-***—- 

 

Minas Gerais sai da ZONA ROXA e  
governador participa de reunião para 

tratar de flexibilização e facilitar o  
comércio a voltar a funcionar. 

Romeu Zema 
Governador de 
Minas Gerais 



 

"Numa eleição i-
munda os EUA 
transformaram um 
zumbi em campeão 
de votos para enxo-
tar o presidente que 
confrontou o obscu-
rantismo ditatorial 
chinês. 
A democracia oci-
dental está sendo 
vendida por figuras 
moderninhas e edu-

cadas que dizem 
estar "salvando vi-
das".  
O nome do truque é 
lockdown." 
É o mesmo que cer-
tos governadores e 
determinados prefei-
tos vem fazendo 
com o povo de seus 
Estados e Municí-
pios. Precisa citar 
nomes?  

A fala do chefe do pre-
sidente se deu na quin-
ta-feira, 1º de abril, em 
sua costumeira live nas 
redes sociais.  
Bolsonaro disse que 
joga dentro dos limites 
da constituição e que 
as mudanças se deram 
pelo critério de antigui-
dade. “Então, ele sen-
do mais antigo, resol-
veu apresentar três no-
mes de futuros chefes 
de Força mais moder-
nos do que ele, e toca 
a vida”, disse o presi-

dente.  
Bolsonaro também dis-
se que o motivo da re-
forma ministerial é sa-
bido apenas por ele e 
Braga Netto, ministro 
que deixou a Casa Civil 
para assumir a Defesa. 

Recebemos um “pedido de direito resposta” 
através de advogado de membro da família 
Cunha que discorda do que foi veiculado na 
edição anterior do O POVO. Está ai, portanto, 
o texto que nos foi enviado, na sua íntegra. 
  

“Nós, acionistas da Niquelminas, re-
presentados pelos espólios de Ione 
Soares de Castro, Osires Soares da 
Cunha, Sônia Soares de Carvalho, 
Nilza Penha da Cunha e Astri Soares 
da Cunha, gostaríamos de registrar 
nota de repúdio e indignação referen-
te à matéria publicada por esse jor-
nal, " O Povo", com o título "A MINA 
DE IPANEMA", uma vez que não se 
faz necessária a exposição de assun-
tos familiares, que dizem respeito 
aos maiores interessados, pois os 
mesmos deveriam ser tratados atra-
vés do diálogo, educação e não base-
ados na difamação e na mesquinhari-
a feitas por AQUELES QUE SE JUL-
GAM DONOS E SÃO APENAS ACIO-
NISTAS. 
Esclarecemos que somos os maiores 
interessados na venda e ou funciona-
mento da Jazida, pois não só nós se-
remos beneficiados, mas toda Ipane-
ma e Região, através da geração de 
empregos, renda e desenvolvimento 
para o povo e para o município. Des-
ta forma, não compactuamos com 
negociações obscuras, falcatruas ou 
quaisquer ilegalidades que possam 
comprometer a empresa, sua venda 
ou funcionamento, bem como envol-
ver o nome da família de forma pejo-
rativa através de publicações e fofo-
cas.  
Agradecemos e contamos com o res-
peito de todos a fim de que cessem 
as especulações e mal entendidos 
que têm apenas um interesse: retar-
dar e atrapalhar o progresso que a 
"FAMÍLIA CUNHA" tanto almeja para 
o povo de Ipanema e Região”.. 

O jornalista e comentarista político 
dos "Pingos nos Is", disse em um post 

no Instagram o seguinte: 

O presidente Jair Bolsonaro 
negou que deseja politizar as 

Forças Armadas.  


