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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Câmara aprova novos Projetos
na última sessão ordinária do ano
N

a noite de Quinta-feira, 18, a Câmara M. de Manhuaçu realizou a última sessão legislativa ordinária de 2014, e, em seguida, procedeu com sessão extraordinária exclusiva
para votação do Orçamento do Município referente ao exercício de 2015.
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DIZEM POR AÍ...
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Mesa Diretora da reunião, conduzida por Anízio Gonçalves de Souza (Cb. Anízio),
ladeado por Eli de Abreu e Chico do Juquinha.

Roberto Bob é eleito
presidente da Câmara
Municipal de Manhumirim

A

eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Manhumirim ocorreu na noite de 18 de dezembro de 2014,
depois de muito tempo e de várias mudanças nas chapas, a
maioria dos vereadores estavam nervosos e com a mudança de algumas atitudes de alguns vereadores, eles se ausentaram várias vezes
do plenário para as devidas conversas e composições das chapas,
ao ponto de algumas pessoas criticarem o presidente pela demora.
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EDITORIAL

Natal e Ano Novo são momentos
de renovar esperanças

A maioria do povo, principalmente os cristão, tem no Natal um dia
especial, onde elevamos os nossos pensamentos Naquele que realmente
merece nossa adoração, nossa obediência, devemos sempre fazer reflexão
de nosso modo de viver, se estamos agradando a Deus seguindo suas
ordenanças, amando ao próximo como a nós mesmo.
Sempre gostei muito do Natal, meus pais me ensinaram a cultivar as
boas coisas que advém do Natal, quando menino fazia de tudo para na
noite de Natal ficar acordado para ver o Papai Noel, em nossa casa Natal
era muito especial, aos poucos ouvia dos meus colegas que Papai Noel não
existia, o tempo ia passando e apesar de gostar bastante do Papai Noel, as
vezes pensava, porque Papai Noel trouxe um carrão para o meu colega e
para mim um caminhãozinho bem modesto, ainda mais me intrigava que
alguns meninos que eu brincava foram esquecidos pelo Papai Noel, isso
martelava em minha cabeça! Quando as coisas foram ficando claras para
mim, eu descobri em meu pai uma qualidade inigualável, com 5 filhos
sem muitos recursos ele soube como ninguém cativar todos os filhos. Nós,
humanos somos talvez os seres mais egoístas da terra, se não fossemos
tão egoístas o mundo poderia ser muito melhor. O Natal é o tempo da
esperança, da família e dos princípios cristãos. Data em que se comemora
a alegria pelo nascimento do filho de Deus que se fez homem, viveu entre
nós e morreu na cruz para salvar todos aqueles que crerem que Jesus é
o filho de Deus. O significado do Natal é o nascimento de Jesus Cristo e
sua comemoração anual, que acontece há mais de 1600 anos no dia 25 de
dezembro. Natal se refere a nascimento ou ao local onde alguma pessoa
nasceu. Por exemplo, a expressão "cidade natal" indica a cidade onde um
determinado indivíduo nasceu. A palavra "natal" significa "do nascimento". Natal (com inicial maiúscula) é o nome da festa religiosa cristã que
celebra o nascimento de Jesus Cristo, a figura central do Cristianismo. O
dia de Natal, 25 de dezembro, foi estipulado pela Igreja Católica no ano
de 350 através do Papa Júlio I, sendo mais tarde oficializado como feriado.
A Bíblia não diz nada sobre o dia exato em que Jesus nasceu e por isso a
comemoração do Natal não fazia parte das tradições cristãs no início. O
Natal começou a ser celebrado para substituir a festa pagã da Saturnália,
que por tradição acontecia entre 17 e 25 de dezembro. A comemoração
do Natal em substituição dessa celebração foi uma tentativa de facilitar a
aceitação do cristianismo entre os pagãos.
Apesar disso, alguns estudiosos afirmam
Fale com a redação
que
Jesus nasceu em Abril, e que a data
contato@jm1.com.br
foi instituído pelo Imperador Romano
(33)3331-8409
Constantino para agradar os cristãos. A
história do Natal está descrita na Bíblia, nos
evangelhos de Mateus e Lucas. De acordo com a história do Natal descrita
na Bíblia, Jesus nasceu em Belém, em um estábulo. Um dos textos mais
conhecidos sobre o Natal se encontra na Bíblia, em Lucas 2:1-14: Naqueles
dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de
todo o império romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando
Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a
fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia
para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à
linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se, com Maria, que lhe estava
prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou
o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o
em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles
na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante
a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do
Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles; e
ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: "Não tenham medo. Estou
trazendo boas-novas de grande alegria para vocês, que são para todo o
povo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e
deitado numa manjedoura". De repente, uma grande multidão do exército
celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus
nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor".
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
ILMA ARRUDA DE
ARAÚJO ABREU BH MG
O Coronel do Exército Gélio
Fregapani está prestando um
grande serviço aos brasileiros ao
publicar estas informações tão
importantes e tão graves.
Estou convicta de que é a mais
pura verdade. Precisamos fazer
alguma coisa, antes que seja
tarde. Todos nós somos corresponsáveis por tudo que está
acontecendo com a Nação Brasileira, principalmente as afrontas
dos atuais governantes à Constituição Brasileira; a usurpação do
patrimônio público; a destruição
de valores; ligações com o crime
organizado; o estímulo à criminalidade, enfim, são tantas as
barbaridades, infelizmente se eu

fosse falar de tudo deixaria este
comentário muito longo.
Um dos caminhos, segundo o
cientista político, jornalista e escritor OLAVO DE CARVALHO
é o "ATIVISMO JUDICIAL".
Processar os responsáveis por
todos os danos cometidos nos
Três Poderes, ou seja, no nível
Executivo, Judiciário e Legislativo é necessário. Não importa
se vamos ganhar ou não. Vamos
entulhar a ficha desses canalhas
de processos e criar constrangimentos para a justiça, que aliás,
já está aparelhada.
Ainda, citando Olavo de Carvalho, "sem ativismo judicial não
tem democracia".
A Constituição Federal e as
Leis Ordinárias são as armas
que devemos usar e elas são

poderosas.
Em 1993 criamos uma entidade
de defesa de direitos, no âmbito
do Estado de Minas Gerais, ela
tem título de utilidade pública
estadual e municipal, só falta o
Federal.
Quem sabe fazendo ajustes
e alteração para atuação em
âmbito federal podemos fazer
o ATIVISMO JUDICIAL que
tanto o Olavo de Carvalho fala.
Precisamos criar um Movimento de ativismo judicial, especialmente para os crimes de
lesa Pátria. Um movimento com
milhares de pessoas com perfil
adequado, certamente, vai infernizar a vida de muita gente e também da justiça, incluindo o STF.
Esse caminho é possível, o que
acham desse caminho?
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Nota à imprensa

há muito tempo, sapatos e roupas eu compro em Lajinha ou Manhumirim, ou compro na feirinha que são pessoas de fora que toda
semana comercializam seus produtos aqui em Manhuaçu, isso
falando de coisas comum, mas pensar em ter uma casa própria,
aluguel ou a compra de um terreno, fora de conotação, os preços
chegam a ser o dobro ou o triplo de outras cidades “Disse Roberta
que trabalha na Fábrica de Pipocas Gulozitos.

O “Minas Gerais” – Diário Oficial dos Poderes do Estado publicou, na edição de quarta-feira (17/12), a Lei nº 21.527 que
reduz a alíquota do etanol no Estado de 19% para 14%. A lei,
de origem do Executivo, foi sancionada pelo governador Alberto
Pinto Coelho. Minas Gerais é o terceiro maior produtor brasileiro
de etanol. O Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool (Siamig) trabalha com a perspectiva de uma produção de 2,7 bilhões
de litros do combustível neste ano.
*Dizem que pensamento dos outros é terra que ninguém consegue chegar, mas fica uma pergunta no ar: se o vencedor das
eleições em Minas tivesse sido Pimenta da Veiga, as atitudes do
atual governador seria a mesma? É que depois das eleições o governo resolveu não economizar muito, mas em compensação, o
próximo governo vai encontrar o cofre vazio e bastante conta para
pagar. *Grifo da redação.

Entra ano e sai ano e em Manhuaçu, continua tudo como antes,
o trânsito caótico e ninguém fala nada sobre as alternativas para
dar uma melhorada, está cada dia pior dirigir dentro da cidade,
e o povo sonha com 2016 para desta vez fazer as coisas certas,
Manhuaçu precisa de um prefeito de visão a altura das necessidades da cidade, olhar para o futuro sem esquecer das necessidades do presente. Dois grandes problemas aguardam solução em
Manhuaçu, a mudança da rodoviária e a organização do trânsito
da cidade.

Petista assusta Planalto em CPI da Petrobras

Muitas indecisões na Câmara de Manhumirim

As provas são tão claras que
alguns petistas já diz claramente
que a situação está muito difícil
para os diretores da Petrobras. É
o caso do relator da CPI Mista da
Petrobras, deputado Marco Maia
(PT-RS), que assustou o Palácio
do Planalto ao declarar na porta
da sala de reunião da comissão
que não há mais “condição política” para a permanência de Graça
Foster e dos demais diretores no comando da Petrobras.
As declarações de Marco Maia (foto) provocaram fúria na presidente da República, Dilma Rousseff, de acordo com fontes que
acompanham o dia-a-dia do Planalto.
“Acho que não há mais condição política para a permanência
da Graça Foster e dos atuais diretores da Petrobras no comando.
Sou favorável e acredito que o governo deve, nos próximos dias,
conduzir mudanças que sejam significativas na condução dessa
que é a maior empresa brasileira”, disse Marco Maia.
O petista continuou surpreendendo e apresentou um relatório
pedindo o indiciamento de 52 pessoas e a admissão de prejuízos
na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Mas deixou fora da lista a presidente da estatal, Graça Foster.
A decisão sobre o relatório ficou para a manhã desta quinta-feira (18) depois que o presidente do Senado, Renan Calheiros,
cancelou as votações ocorridas na comissão durante a ordem do
dia do plenário, que decidia sobre o novo Código de Processo Civil, indicação de embaixadores, aumento de salários de deputados
e senadores entre outros projetos.

O que faz um vereador mudar
seu voto na hora da escolha da
Mesa Diretora? São indagações
que podemos imaginar, nesta hora
vale a liderança e a insistência dos
interlocutores, só não deu para ouvir o que eles tanto discutiam, mas
dois nomes sobressaíram nestas
negociações, de um lado o candidato Rodrigues Soares da chapa 1
e do outro a vereadora Ana Paula,
da chapa 2, esta brigou até o último minuto exigindo a presença
de um ou outro para decidir. O vereador Dalbino sofreu uma tremenda pressão das duas chapas e quando a conversa esquentava
um pouco eles subiam para o andar superior para que o plenário
não ouvisse a conversa. Depois de tudo acertado alguém desistiu
e o presidente Dário suspendeu a sessão por 20 minutos para que
as chapas se acertassem, tempo que ultrapassou dos 40 minutos e
mesmo assim eles mudaram pelo menos mais três vezes.

Nada de novo em Manhuaçu

Prefeito de Guarapari diz que turista
pobre não é bem-vindo

7,2 milhões sofrem com a fome enquanto
bilhões são roubado do povo
Os dados da insegurança alimentar grave no país, foi revelado
pelo Pnad 2013. Dado do IBGE, que inclui casos de fome, caiu
35,7% em relação a 2009. 52 milhões enfrentaram algum grau de
restrição alimentar no ano passado.
Dados do suplemento da Pesquisa Nacional de Amostras de
Domicílios (Pnad) 2013 sobre Segurança Alimentar apontam que
7,2 milhões de brasileiros enfrentaram no ano passado situação
grave de privação de alimentos, incluindo experiência de fome. O
total é 35,7% menor que o registrado em 2009, quando foi realizada a última Pnad pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e constatou 11,2 milhões de pessoas nesta situação. As
informações foram divulgadas na quinta-feira (18).
Essa notícia deixa o povo revoltado, pois os noticiários de todo
dia dão conta de roubos e mais roubos no governo, e olhe que
quem desvia o dinheiro são altos funcionários e depois os chefes
dizem que não sabem de nada. A pesquisa, que abrangeu 65,3 milhões de domicílios do país, foi feita em parceria com o Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
De acordo com o estudo, 50,5 milhões de domicílios (77,4%)
estavam em situação de segurança alimentar em 2013. Nessas
moradias havia 149,4 milhões de pessoas, equivalente a 72,2% da
população residente em habitações particulares.
O que deixa mais indignação nos brasileiros, é que não vemos o
governo muito interessado em punir os culpados. Só uma mudança radical no governo poderia amenizar um pouco a roubalheira.

Porque em Manhuaçu as coisas são tão cara
Para as pessoas que chegam a Manhuaçu vindo de fora, a primeira coisa estranha que eles acham são os preços, praticamente
em Manhuaçu todas as coisas são mais caras que outros lugares.
“Trabalho em Manhuaçu, mas deixei de comprar as coisas aqui

melhor.
Mario Santos: Eu já morei no ES e conheço várias cidades,
e digo que o lugar não vale a pena de se gastar D$1,00 Dilma
qualquer, o lugar é repleto de pessoas sem educação para atender,
pessoas preguiçosas, e o pior é muito violenta, turista que quer
conhecer o litoral gaste um pouco mais, e não vai para esse lugar
maldito que usa o nome de Espirito Santo que não tem nada de
Espirito Santo e uma capital que é chamada de Vitoria mais o lugar é uma derrota.
Mineiro de BH: Sinceramente eu até posso pagar esses 200 reais por dia e frequentei Guarapari pelo menos uma vez ao ano nos
últimos 8 anos. Mas depois da infeliz declaração desse prefeito eu
nunca piso com minha família lá, um lugar em que meus conterrâneos não são bem vindos não merece meu respeito. Fim de ano e
carnaval partiremos pra Bahia!!
Jonas Freitas: Esse prefeito está na contramão da história. É
recomendável que ele leia sobre Guarapari e na mais simples matéria ele poderá encontrar relatos sobre a cidade e sua evolução
que aconteceu graças aos mineiros de poder aquisitivo médio, pois
as pessoas de melhor poder aquisitivo estão procurando praias em
outros estados principalmente Rio de Janeiro. Esse prefeito precisava tomar cuidado e colocar o rabinho entre as pernas e paparicar os mineiros de uma forma geral, pois com a popularização
das passagens aéreas os mineiros já estão procurando praias do
Nordeste que são mais charmosas, de água quente, de pessoas
com mais cultura, de melhor gastronomia e sobretudo de águas
quentes. Esse prefeito perdeu uma excelente oportunidade de ficar
calado.
Fonte: O Tempo

Manobra no TSE desmoraliza ficha limpa
POSTADO POR DALTON
QUINTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2014
A decisão do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ( TSE ) que invalidou a decisão do TRE/SP que havia
negado REGISTRO a candidatura de
PAULO MALUF foi mais uma das
inúmeras desmoralizações à LEI DA
FICHA LIMPA e a mais pura e inabalável demonstração de que o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ( TSE
) realmente só absolve ou condena de
acordo com a vontade pessoal dos seus
Ministros. O bem sucedido empresário e
político Paulo Maluf teve o REGISTRO DE SUA CANDIDATURA
, eleições 2014, negado pelo TRE de SÃO PAULO devido a uma condenação emanada do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO,
por superfaturamento de cerca de R$200 milhões em obras. A FAVOR
DE PAULO MALUF VOTARAM : Dias Toffoli e os Ministros Gilmar Mendes , João Otávio de Noronha e o Ministro Vieira. CONTRA
MALUF VOTARAM : Luiz Fux, Maria Thereza de Assis Moura e a
relatora Lóssio. No Brasil, a justiça age de acordo com o poder do
acusado produzindo soluções díspares para situações assemelhadas. A
pergunta que não quer calar é : ATÉ QUANDO NO BRASIL A LEI
NÃO SERÁ APLICADA AOS QUE TÊM BIOGRAFIA ?

O poder e o
dinheiro
Destino certo para milhares de mineiros que escolhem o Espírito
Santo para aproveitar as praias todos os anos – foram 300 mil em
2013 –, uma das cidades mais procuradas pelos turistas, Guarapari
pode ter novas “normas” para a entrada dos visitantes. Em entrevista
à rádio CBN Vitória, dia 17/12, o
prefeito Orly Gomes (DEM) disse
que quer limitar o número de pessoas em casas de veraneio e receber turistas que gastem R$ 200 por
dia, Hoje em média cada mineiro
gasta R$ 86,00 por dia.
Depois da besteira que disse o
prefeito de Guarapari, muitos mineiros estão mudando a rota para
Rio de janeiro, principalmente Cabo Frio. Comerciantes da cidade
já somam prejuízos várias famílias mudaram de ideia depois do
comentário preconceituoso do prefeito Orly Gomes.
Veja alguns comentários: Já tive casa em Guarapari durante
32 anos, uma cidade boa, mas fica a dever em TUDO ruas estreitas, praias sujas, SEGURANÇA DE PÉSSIMA QUALIDADE,
mercado do peixe você é mal atendido e caro. A cidade não tem
lazer sem as praias, feirinha perto da ponte cara exploração. Vendi
a casa em 99 e não me arrependo, conheci lugares melhores fui
mais bem tratado, o nordeste, Porto Seguro, mesmo Cabo Frio é

Agora, o Petrolão entra em
fase de completa demolição
ética. Onde já se viu um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro
da Justiça e que também foi
Ministro da Defesa, agora se
transformar em defensor de empreiteiras delatadas e com fortes
evidências de terem roubado bilhões do poder público, em conluio
com políticos corruptos e doleiros lavadores de grana? Nelson Jobim deveria ter vergonha de advogar nesta causa, apenas pela importância dos cargos que ocupou. O advogado criminalista Márcio
Thomaz Bastos (também ex-ministro da Justiça) só não pode mais
fazer o mesmo porque já partiu desta para uma melhor...
Jobim está no exterior (passeando ou trabalhando?) e volta ao
Brasil dia 5 de janeiro para ajudar as empreiteiras a se salvarem
das inevitáveis condenações e multas que devem ser impostas pela
Justiça. Elas já sabem que o juiz Sérgio Fernando Moro, da 13a
Vara Federal em Curitiba, deve pegar pesado na hora das sentenças. Por isso, o investimento em Jobim, que cuidará da fase de
recursos, que deverá passar pelo STJ e pelo STF - principalmente
quando acontecerem as denúncias do grupo político. Pelo andar da
tartaruga do judiciário, isto será caso para uns dez anos ou mais - o
que significa, na prática, impunidade e compensação dos crimes
bilionários.
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"Esses 50 anos mostraram que o isolamento não funcionou"
Barack Obama, comentando a reaproximação dos EUA com Cuba, do qual estavam afastados desde a Guerra Fria

LISTA DO PETROLÃO TEM
MAIS DEZ, ATÉ GOVERNADOR

tos para as montadoras de carros Caoa Hyundai e
Mitsubishi até 2019.

O vazamento do Listão do Petrolão, ontem, foi “seletivo”, segundo definiu um destacado integrante do
Ministério Público Federal. Ele garantiu que há pelo
menos outros dez nomes a serem acrescentados
aos 28 políticos destinatários de parte do dinheiro
roubado da Petrobras. Entre os que não aparecem
na lista, diz esse procurador, que não cita nomes, há
um governador a ser reempossado no dia 1º.

NA MIRA DE BANDIDOS

ONZE SENADORES

Além de ameaças a ela e à filha, Venina Velosa contou que se viu com uma arma apontada para sua cabeça. Que tipo de gente faz isso? O que matou o ex-prefeito Celso Daniel como queima de arquivo.

Desde os primeiros vazamentos, dava-se como certa uma lista composta de 38 políticos, dos quais onze
seriam senadores.
CASO PENSADO

A ex-gerente Venina Velosa, que cansou de advertir
a direção da Petrobras sobre a bandalheira instalada
na empresa, ouviu ao telefone ameaças do tipo “Você
está mexendo com gente grande…”.
GANGUE AUDACIOSA

SUBMERSO

O vazamento parcial evitará qualquer ação de nulidade, na medida em que o Listão do Petrolão jamais
será confirmado oficialmente.

Citado no Listão do Petrolão, o ex-governador Sérgio
Cabral não deu as caras ontem em almoço da bancada do PMDB, no Rio, com o líder Eduardo Cunha,
que faz campanha pelo comando da Câmara.

GENTILEZA

A SEGUNDA LISTA

O vazamento foi recebido como “gentileza” do MPF
a Dilma, que já não corre o risco de “desconvidar”
ministros incriminados na Lava Jato.

Parlamentares aliados do governo temem que Dilma
decida esperar agora por outra lista, até mais substancial, dos delatados pelo megadoleiro Alberto Youssef, para só então anunciar novos ministros.

LINHA DE TIRO
O ministro Edison Lobão (Minas e Energia) nega conexão ao Petrolão. Fez chegar isso a Dilma, ontem,
de novo. Mas não escapará da degola.
LISTA DO PETROLÃO DERRUBA
PADRINHOS E ‘MINISTROS’
O listão do Petrolão, com
os 28 políticos suspeitos
de envolvimento no Petrolão, deu o pretexto que
Dilma sonhava para se livrar da pressão de partidos
aliados pela nomeação
de ministros. O PMDB foi
o mais prejudicado com o
vazamento: Henrique Alves (RN) já foi descartado,
assim como Sérgio Cabral (RJ). E o presidente do
Senado, Renan Calheiros, perdeu força como o mais
influente dos padrinhos políticos.
COMPLICOU
Agora que Renan Calheiros enfrenta turbulências,
apadrinhados como o ministro Vinícius Lages (Turismo) podem não continuar no governo.
DANÇOU
Outro que perde força para indicar ministro ou ser ele
próprio nomeado é o senador Ciro Nogueira (PP-PI),
citado na Lista do Petrolão.
BRIGA POR CARGOS
O PMDB briga para trocar o “abacaxi” do Ministério
da Previdência pelo de Ciência e Tecnologia ou de
Cultura. Difícil é o PT deixar.
NADA A VER
A MP 656, aprovada na calada da madrugada de
quarta na Câmara, atende interesses empresariais,
regulatórios, financeiros etc, sem relação com o
tema original: PIS/Pasep. E prevê isenção de impos-

FÁBRICA DE DESCULPAS
Além da boquinha no conselho do Sesi, o ainda ministro Gilberto Carvalho desfruta também de cargo
no conselho do Sesc nacional. E ainda vai compor o
grupo de “gerenciamento de crises” no PT.
SEM CONDIÇÕES
Para o senador Valdir Raupp (PMDB-RO), não há o
menor clima para se tentar ressuscitar a antiga CPMF
por causa do desgaste do governo no caso do Petrolão. Sem contar o desgaste dele próprio, faltou dizer.
EFEITO COLATERAL
Empresários do Amazonas acham que a retomada
das relações entre americanos e cubanos poderá
servir, mais adiante, como rota do escoamento da
produção do polo de Manaus para os Estados Unidos.
PERGUNTA NO CONGRESSO
Com o número espantoso de políticos enrolados no
Petrolão, que pode chegar a 70, se gritar “pega!” vai
sobrar um?

Poder sem Pudor
CONVERSA DE BÊBADO
Sebastião Paes de Almeida fazia campanha
para o governo de Minas Gerais, quando, no
interior, viu-se diante do
presidente da Liga Contra o Álcool da cidade. O
homem da Liga foi logo
metendo a faca:
- Dr. Sebastião, além
da nossa sede, precisamos que o senhor nos compre cinco carros. É para ensinar
o povo a deixar de beber.
O candidato respondeu na bucha:
- Meu amigo, por acaso você está bêbado?

CONTO DE PAPAI NOEL

Diz à lenda que em certa noite de natal, as árvores
enfeitadas reluziam por
toda a parte, os aromas dos
assados exalavam do interior das casas, a neve caia
sem cessar e o frio era intenso, Papai Noel tinha que
cumprir sua missão.
Apesar da noite estar
muito gelada, ele não poderia deixar as crianças sem
presentes naquele natal.
Então o velhinho colocou
os presentes em vários sacos e saiu para entregá-los.
Pobre Papai Noel! Logo na primeira casa que chegou ficou enroscado na chaminé.
Tentou, tentou sair, mas que nada, não conseguia.
Então pôs-se a gritar por socorro acordando os habitantes daquela casa e toda a vizinhança.
Ligaram para o corpo de bombeiros para socorrê-lo, mas houve muita demora em chegar o socorro.
Já passava da meia-noite e Papai Noel continuava
entalado na chaminé, estava desesperado...
As crianças na expectativa do bom velhinho colocaram os sapatinhos na janela, uns dormiram, outros
não conseguiam dormir tamanha era a ansiedade.
Depois de algum tempo os bombeiros chegaram
e encontraram Papai Noel quase sufocado preso ali
dentro.
Os bombeiros tiraram Papai Noel da chaminé e um
pouco atrasado, porém feliz, Papai Noel continuou o
seu caminho conduzindo seu trenó carregadinho de
presentes.
Já havia distribuído a metade dos presentes, quando seu trenó ficou atolado na neve e não saía de jeito
nenhum.
Novamente Papai Noel viu-se diante de um grande
problema. E agora o que fazer?
Como iria entregar o restante dos presentes? Quem
poderia ajudá-lo em plena madrugada gelada de uma
noite de natal?
Desanimado e trêmulo de frio ele ficou a pensar,
a pensar, a pensar qual seria a solução... Olhou para
o bauzinho com metade dos pedidos das crianças e
entristeceu-se, ele não podia decepcioná-las... Sabia
que elas estavam aguardando os presentinhos.
Olhou ao seu redor e avistou adiante uma casa
muito iluminada.
Desceu do trenó e aproximou-se da casa. Havia
muita gente comemorando o natal, com uma farta
ceia. Papai Noel resolveu pedir ajuda.
Uma senhora veio atendê-lo e ele disse:
- Feliz Natal!
- Feliz Natal Papai Noel!
Papai Noel contou-lhe o que tinha acontecido e a
mulher ficou muito comovida. Convidou-o para participar da ceia e ele aceitou.
Papai Noel tentou entrar no clima de festa com os
outros convidados, mas não conseguia tamanha era
a preocupação com o restante dos presentes, que faltava entregar às crianças.
Após a ceia aquela senhora vendo a tristeza de Papai Noel, ofereceu sua ajuda dizendo-lhe:
- Papai Noel seu trenó está encalhado na neve,
se quiser colocaremos os presentes em meu carro e
posso levá-lo para que termine sua tarefa.
Um lindo sorriso estampou-se no rosto do bom velhinho e seus olhinhos brilharam de contentamento.
É claro que ele aceitou a carona.
E foi assim que Papai Noel conseguiu levar a alegria tão esperada pelas crianças, naquela noite de
natal.
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Nova Mesa Diretora de Manhumirim

A

eleição da nova
Mesa Diretora da
Câmara Municipal
de Manhumirim ocorreu
na noite de 18 de dezembro de 2014, depois de
muito tempo e de várias
mudanças nas chapas, a
maioria dos vereadores
estavam nervosos e com
a mudança de algumas
atitudes de alguns vereadores, eles se ausentaram
várias vezes do plenário
para as devidas conversas
e composições das chapas, ao ponto de algumas
pessoas criticarem o presidente pela demora.
A surpresa foi a chapa
do atual presidente que
buscou no grupo adversário o candidato a presidente, e permaneceu na
Mesa Diretora.
Ficando assim constituída com 6 votos a 5 a
nova Mesa Diretora para
o biênio 2015/2016. Votaram na chapa vencedora
os seguintes vereadores:
Benísio, Ana Paula,
Dalbino, Roberto Bob,
Dário Veiga e João da
Casa Franco

Presidente
Roberto
Bob
Vice-Presidente: Dalbino
Secretário Dário
O candidato da Prefeita Darci foi derrotado,
ela não esperava que um
de seus aliados poderia
passar para o outro lado,
e assim, tudo indica que
será mais dois anos sem
refresco da Câmara.
Infelizmente nossa política e democracia está
falida, não há coerência
na maioria das eleições de
câmaras municipais, estaduais, federal e senado.
Os parlamentares votam segundo seus interesses, nas negociações
entram de tudo, cargos
no executivo e no legislativo. Para justificar
seu voto o parlamentar
diz que foi procurado há
muito tempo e deu sua
palavra, mas como justificar a mudança de lado se
durante a campanha um
parlamentar
caminhou
com determinado grupo
e partido e na hora de votar no candidato indicado

Secretário Dário , Presidente Roberto Bob, Vice-Presidente: Dalbino

pelo seu partido ou grupo, ele vota contra. Ainda
bem que agora as votações são abertas e o povo
sabe como seu candidato
está votando, antes com o
voto secreto o povo ficava
estarrecido de ver o resultado que saiam das urnas e
as traições ninguém sabia.
Hoje está mais difícil
para os parlamentares enganar o povo e seus pares,
e muitos perdem a reeleição exatamente em um
dia de votação importante como tem acontecido
em várias câmaras onde
os vereadores frustram a

opinião pública.
Conversando com alguns munícipes de Manhumirim, a maioria tem
opinião bem parecida,
eles acham que tanto a
prefeitura quanto a câmara andam devendo muito
para o povo.
A prefeita desde o início de seu mandato praticou vários ilícitos em
licitações, onde foi instaurada uma CP e uma
CPI, a maioria dos vereadores fiscalizaram e foram tudo apurado.
Nossa equipe acompanhou o desenrolar dos

fatos, mas infelizmente
no dia da votação para
cumprir o que determina
a Legislação Municipal,

os vereadores mudaram
de atitude e deixaram de
cumprir a Lei e como nossa justiça é lenta ninguém
sabe quando realmente a
prefeita de Manhumirim
será julgada.
Lógico que não podemos generalizar, mas a
maioria dos vereadores
olham somente para o seu
próprio umbigo.
Uma senhora que estava brava com a demora
e indefinição da votação
disse: daqui há dois anos
o povo vai dar a resposta
a maioria dos vereadores
de Manhumirim receberá
cartão vermelho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.146/0001-68
Rua Major Custódio, 96 - Centro - CEP 36.940-000 - Fone: (33) 3373-1149
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FORÇAS ARMADAS: Depoimentos dramáticos de militares
mostram as razões de frustração com a carreira

Publicado originalmente a 22
de agosto de 2013, às 12:00hs
Teve grande repercussão
Post do Leitor com texto do
coronel reformado do Exército
Marco Antonio Esteves Balbi
apontando as possíveis razões
pelas quais centenas de oficiais
pedem demissão das Forças
Armadas anualmente: em três
dias, mais de 40 mil acessos —
e as visitas ao post continuam.
O post provocou também
muitos comentários de militares ou ex-militares das três Armas e de diferentes graduações,
explicitando, na maior parte, as
razões de seu desencanto com a
carreira militar.
Acho que o blog presta um
serviço aos responsáveis ao registrar aqui algumas das opiniões, não raro dramáticas ou
muito críticas, desses integrantes ou ex-integrantes das Forças
Armadas. Opiniões como essas
deveriam, no mínimo, provocar reflexões do Ministério da
Defesa, dos comandantes militares e do governo.
Não identifiquei os autores
por razões óbvias.
De um engenheiro militar
“Sou engenheiro militar, formado pelo Instituto Militar de
Engenharia (IME).
Atualmente, mais de 50% da
minha turma já saiu do Exérci-

Quartel-General do Exército, em Brasília: são muitas as
queixas em relação à Força, como também à Marinha e
à Aeronáutica (Foto: Arquivo do Exército)
to, e outros tantos estudam para
concurso público. O salário,
abaixo das expectativas e muito aquém daqueles percebidos
por peritos da Polícia Federal,
engenheiros do Senado, fiscais
do dos tribunais de contas municipais, do Tribunal de Contas
da União, fiscais de impostos
etc, faz com que o engenheiro
militar (que é um camarada inteligente) pense em sair.
Aliado a isso estão a falta de
recursos para pesquisa e desenvolvimento, o sucateamento
dos materiais, a burocracia exagerada (engessamento pela Lei
nº 8.666, de 1993), a falta de visão de futuro por parte do alto

escalão (falta de uma política
de continuidade das pesquisas e
do orçamento) e a estruturação
da carreira.
Inconcebível [para as Forças
Armadas] achar que vão conseguir permanecer com engenheiros de alto nível (formados
pelo IME ou pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA)
pagando 5.500 reais (líquidos)
por mês, com dedicação exclusiva (sem poder trabalhar
em outra coisa), sem horários
(regime integral), tirando serviço de 32 horas (24h + 8h de
expediente), fazendo mudança
com sua família a cada 3 anos,
sem incentivo para fazer um

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP nº 0002/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0002-04-PLPP-002-2015.
Objeto: Aquisição de Material de consumo para as secretarias vinculadas
a Secretaria Municipal de Educação do Município de Conceição de Ipanema – MG. Data e horário de apresentação e abertura dos envelopes: até a
instalação da audiência às 13:30horas do 12/12/2015, no local definido em
Edital. Contato para obtenção do edital: Departamento de Materiais e Serviços, com Vinicius Roberto Souza Carvalho ou Mislainy de Faria Silva Oliveira,
no horário de expediente, no telefone (33) 3317-1211, email: licitacaopmci@
gmail.com
Conceição de Ipanema, em 18 de dezembro de 2015.
Mislainy de Faria Silva Oliveira
Pregoeira extraordinária – Decreto 328/2015 e 334/2014.
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP nº 001/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0001-04-PLPP-001-2015.
Objeto: Aquisição de Material de consumo para as escolas vinculadas a
Secretaria Municipal de Educação do Município de Conceição de Ipanema
– MG. Data e horário de apresentação e abertura dos envelopes: até a instalação da audiência às 8:30 horas do 12/01/2015, no local definido em Edital.
Contato para obtenção do edital: Departamento de Materiais e Serviços, com
Vinicius Roberto Souza Carvalho ou Mislainy de Faria Silva Oliveira, no horário de expediente, no telefone (33) 3317-1211, email: licitacaopmci@gmail.
com
Conceição de Ipanema, em 17 de dezembro de 2015.
Mislainy de Faria Silva Oliveira
Pregoeira extraordinária – Decreto 328/2014 e Decreto e Decreto 334/2014.
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – PA (Processo Administrativo) nº 0049-0004-0020-2014, Procedimento de Licitação na Modalidade de
Convite. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de execução
de concurso público. Abre-se vistas às licitantes para que, querendo, revejam
a minuta de contrato vinculada ao convite. Prazo: 5 (cinco) dias. Kenia Saar,
Presidente da CPL.

mestrado ou doutorado (mestrado bruto sobre salario – 8%
e doutorado – 5%).
Nem ao menos os direitos
trabalhistas concebidos pela
CLT nos são aplicados (FGTS,
hora extra, etc…).
Vivemos no século XXI —
mas com condições de trabalho,
rituais e mentalidade praticados
no século XIX. A única coisa
que evoluiu foi o desprestígio”.
Do militar que não identifica
Arma e posto Eder
“Acredito que vai melhorar!!
É notável a desvalorização social e a inferioridade salarial
dos militares em relação ao
funcionalismo público federal,
do qual fazemos parte.
É duro saber tal realidade e
conviver com ela.
Tiraram quase tudo de nós:
licença-prêmio, posto acima
após ida para reserva remunerada, etc etc…
Mas vai melhorar”.
Do ex-capitão do Exército
Kleber
“Passei em concurso para
auditor fiscal do trabalho em
2007 e deixei o Exército no
posto de capitão. Meu subsídio
atualmente é de 20 mil, bem
superior ao de major, posto que
estaria ocupando atualmente.
Deixei o Exército pensando
em ganhar mais, mas depois
percebi que deveria ter saído
antes, mesmo que para ganhar
menos”.
“Passei quase 10 anos da
minha vida dentro das Forças
Armadas, na maior parte do
tempo, sob o julgo de pessoas
despreparadas, autoritárias e
sem muito comprometimento.
Do sargento da Marinha S.
M.
“Não somos valorizados, somos menosprezados e desprezados, mas quando a polícia
não dá conta…. ‘Chamem os
militares’.
Quando há tragédias…
‘Chamem os militares’.
Epidemia de dengue e outras
mais… ‘Chamem os militares’.
E por aí vai!”
Do ex-marinheiro e ex-praça do Exército Leonardo
“Depois de 3 anos ‘descascando batata no porão’
na Marinha e 5 anos e meio
como’soldadinho de chumbo’
no Exército, saí para a Polícia
Rodoviária Federal e pude per-

O desfile militar de 7 de setembro do ano passado,
em Brasília: integrantes das três Forças Armadas têm
críticas e exprimem frustração com a carreira (Foto:
Agência Brasil)
ceber quão inútil eu era para a
Nação brasileira.
Inútil não por vontade própria, mas o sistema faz todos
serem inúteis. Fora a disciplina
e a preparação física, nada mais
se aproveita na rotina do militar. As praças trabalham para
satisfazer o ego do oficialato,
que na maioria das vezes, utiliza-se de regulamentos desatualizados e inconstitucionais para
valer sua tirania.
Enfim, depois de 5 anos olho
ora trás e vejo que, se houvesse
vontade, muita coisa boa poderia ser feito para resgatar o orgulho militar, mas o que vejo é
apenas que o sistema continua
burro e opressor”.
Do ex-suboficial da Força
Aérea Brasileira Jorge
“Deixei a FAB com 23 anos
de serviço – já era suboficial – e
para ganhar um pouco menos
no início, mas hoje ganho quase 5 vezes mais como servidor
público civil.
Não saí só por causa de salário, mas por não ver nenhuma
perspectiva de futuro, a não ser
marchar, marchar e marchar
para um monte de inúteis ficarem olhando.
Estava me sentindo como
se fosse invisível, ninguém dá
valor. Não me arrependi nem
um pouco, e hoje tenho certeza
de que não morrerei frustrado,
e tudo porque parti para uma
vida diferente e muito melhor.
Também não desprezo a Força, que me deu muitas alegrias
no início da carreira, deixei
muitos amigos lá, mas tudo
tem seu tempo.
Hoje meus filhos estão bem
encaminhados, a ainda bem

Agora em Lajinha!

Festas

que não escolheram seguir esse
caminho”.
Do ex-soldado do Exército
Helton
“Servi como soldado em
2002 no 31º Batalhão de Infantaria Motorizada (31 BIMTz) ,
sediado em Campina Grande
(PB), fiz concurso para a Escola
de Sargento de Armas (ESA) e
infelizmente não passei, mas
continuo a tentar: as Forças Armadas dão estabilidade.
Sei que há muito o que melhorar e que estão perdendo
muita gente inteligente , mas
ainda é uma das melhores carreiras”.
Do militar que não identifica Arma e posto Eustáquio
“Não passamos 24 horas por
dia à disposição de organizações militares; passamos a vida
toda à disposição da Nação”.
Do militar do Exército Lamarca
“O Exército infelizmente está
no gelo, vejo isso pelas escalas
de serviço que são penosas e
sugadas!
O recruta, o soldado antigo,
o cabo, seja cabo da guarda ou
motorista, as missões que nos
dão e tudo isso nos impede de
termos uma vida familiar nos
fins de semana (…).
Tudo isso ocorre por que
temos poucos homens e, com
poucos homens, não tem quem
colocar nas escalas de serviço
para ficarem largas e assim termos folgas (…).
Se o Exercito não tem gente
para fazer seus próprios serviços, imagine pra uma guerra?!
Quem nos salvará?”
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SAMAL REPUDIA ATOS DE VANDALISMO
A Prefeitura de Manhuaçu,
através do Serviço Autônomo Municipal de Limpeza
Urbana de Manhuaçu (SAMAL), vem a público repudiar, com veemência, os atos
de vandalismo ocorridos no
município e distritos. Nesta
quinta-feira (18), pelo menos
dez contêineres de recolhimento do lixo foram amassados e tombados. Vândalos
chegaram, inclusive, a atear
fogo, o que configura nítida
depredação do patrimônio
público e crime capitulado
no art. 163, parágrafo único,
inciso III do Código Penal.
O diretor do SAMAL,
Kilder Perigolo, acompanhado do procurador da au-

tarquia, Filipe Segall Tavares, adotou medidas legais
no sentido de apurar a autoria de tais práticas criminosas. Kilder registrou ocorrência na Polícia Civil, que
agora vai investigar quem

foram os autores, e conta
com imagens de câmeras de
vigilância de estabelecimentos comerciais para identificar os responsáveis por mais
estes atos de vandalismo.
A Prefeitura de Manhuaçu

pede a colaboração da população, caso saiba quem foram os vândalos. Pede ainda que cuide do patrimônio
público, que é de todos nós.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

PAUTA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 31ª LEGISLATURA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2014
Oração
Hino Nacional
Chamada dos Vereadores – Faltou: Maurício, Paulo e Fernando
EXPEDIENTE DO DIA
Leitura e aprovação da ata da sessão anterior
Leitura de correspondências
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
.Processo nº 887388 - Prestação de contas relativas ao exercício de 2012;
.Processo nº 913085 - Prestação de contas relativas ao exercício de 2013.
PROJETOS DE LEI
Executivo Municipal
08/12 Projeto de Lei nº 109/2014 (Aprovado c/ emenda)
Cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico e o Fundo
Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências.
08/12 Projeto de Lei nº 110/2014 (Aprovado)
Autoriza as Lojas Maçônicas do Município de Manhuaçu a fixarem um obelisco no trevo de acesso a cidade de Manhuaçu e dá
outras providências.
08/12 Projeto de Lei nº 111/2014 (Ciência)
Autoriza o Município de Manhuaçu a integrar o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioambiental e Infraestrutura
– CIDESI, e dá outras providências.
08/12 Projeto de Lei nº 112/2014 (Aprovado c/ emenda) - contra
emenda: Linhares, Jorge e Eli.
Autoriza a prorrogação do prazo de contratação de pessoal por
tempo certo e determinado, para atender necessidade de excepcional interesse público, previstas nas leis municipais que menciona e dá outras providências.
08/12 Projeto de Lei nº 113/2014 (Vista / Linhares)
Autoriza o Município de Manhuaçu a requerer a instalação do
Tiro de Guerra em Manhuaçu, a firmar Convênio com o Comando
do Exército, por intermédio da 4ª Região Militar e dá outras providências.
10/12 Projeto de Lei nº 114/2014 (Aprovado)
Dispõe sobre a cessão de servidor público municipal para à
Associação Educacional Infantil Caminhando para o Futuro e dá
outras providências.
10/12 Projeto de Lei nº 115/2014 (Aprovado)
Altera a redação da Lei Municipal nº 3.369, de 28 de fevereiro
de 2014 e transfere à Secretaria Municipal de Cultura a Gestão
Administrativa e Financeira do Fundo Municipal de Cultura de Manhuaçu e dá outras providências.
11/12 Projeto de Lei nº 116/2014 (Aprovado c/ emenda) - contra
a emenda: Aponísia, Gílson e Francisco Coelho
Prorroga a contratação de Trabalhadores Braçais contratados
pelo advento da Lei Municipal nº 3.427, de 24 de outubro de 2014
e dá outras providências.
17/12 Projeto de Lei nº 117/2014 (Ciência)
Autoria a concessão de subvenção social às entidades que especifica e dá outras providências.
Juarez Cléres Elói
10/09 Projeto de Lei nº 80/2014 - (Aprovado)
Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares da Comunidade São Geraldo/
Gavião e dá outras providências.

VETO
Executivo Municipal
08/12 Veto 05/2014 - Ciência
Veto ao Projeto de Lei nº 72/2014, que “Altera a Lei Municipal nº.
2.678 de 20 de agosto de 2007 que alterou a Lei 1.241 de 23 de
outubro de 1978, no que especifica”.
PROJETOS DE RESOLUÇÃO
Rogério Filgueiras Gomes
Projeto de Resolução nº 10/2014 - (Aprovado)
Cria no Município de Manhuaçu o Diploma Legislativo de “Bom
Exemplo” e dá outras providências.
Mesa Diretora
Projeto de Resolução nº 16/2014 - Vista Jorge / Presidente da
Comissão de Defesa do Servidor Público
Gílson contra / Juarez a favor – demais membros da Comissão
Dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e de Remuneração
da Câmara Municipal de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.
REQUERIMENTO
Legislativo Municipal
Requerimento nº 86/2014
Requer ao Presidente da Câmara que lhe sejam entregues no
menor espeço de tempo possível, pela Secretaria desta Casa, cópias de todo expediente, notadamente requerimentos, ofícios, petições, pedidos de providências e outras solicitações ou recomendações de janeiro de 2013 até o presente momento, endereçadas
a esta Casa e/ou à pessoa de seu atual Presidente, recebidos pelo
Ministério Público Estadual desta Comarca de Manhuaçu.
MOÇÃO
Legislativo Municipal
Moção de Pesar nº 116/2014
Pelo falecimento da Sra. Celina Adélia de Oliveira (Tia do Presidente Maurício Júnior).
INDICAÇÕES
Anízio Gonçalves de Souza
Indicação nº 447/2014
Indica a construção de um muro de contenção na Rua Augusto
Sather, sentido Fábrica de Pipoca, Bairro Lajinha.
Indicação nº 448/2014
Reivindica a construção de creche modelo Dilma Rousseff nas
imediações do Caic e Fumaph, Bairro Alfa Sul.
Indicação nº 450/2014
Solicita a construção de estacionamento de 45 graus na Praça
José Adolfo Assad (Rodoviária) – Bairro Baixada, onde está sendo
construída a pista de skate do Município, atendendo aos pedidos
dos moradores, empresários e comerciantes da localidade.
Francisco de Assis Dutra
Indicação nº 454/2014
Indica a colocação de iluminação pública na escadaria do Cruzeiro, Bairro Santa Cruz, Distrito de São Pedro do Avaí.
Indicação nº 455/2014
Solicita a pavimentação e construção de muro de arrimo na Rua

Santa Isabel, Bairro Santa Cruz, Distrito de São Pedro do Avaí.
Indicação nº 456/2014
Indica pavimentação e construção de muro de arrimo na Rua
Nossa Senhora das Graças, Bairro Santa Cruz, Distrito de São
Pedro do Avaí.
Francisco Coelho de Oliveira
Indicação nº 457/2014
Reivindica a construção de uma escadaria de acesso entre as
Ruas Ormezinda Correia de Faria e Boa Vista, Distrito de Dom
Corrêa.
Hélio Ferreira
Indicação nº 458/2014
Solicita obras de patrolamento e cascalhamento na estrada do
Córrego Taquara Preta.
Indicação nº 459/2014
Indica obras de patrolamento e cascalhamento na estrada do
Córrego Dona Joana.
Indicação nº 460/2014
Reivindica obras de patrolamento e cascalhamento na estrada
do Córrego São Sebastião.
Aponísia dos Reis
Indicação nº 461/2014
Indica a colocação de iluminação pública na Rua Jurandir Dornelas Sete, a fim de garantir maior segurança aos moradores, em
Santo Amaro.
Indicação nº 462/2014
Solicita a pavimentação e construção de rede pluvial na Rua
Jurandir Dornelas Sete, em Santo Amaro.
Indicação nº 463/2014
Indica à Secretaria Municipal de Cultura que seja feita a ornamentação de natal em todas as praças de povoados e distritos do
Município.
Jânio Garcia Mendes
Indicação nº 464/2014
Indica ao Prefeito Municipal, que entre em entendimento com
a secretaria de educação para providenciar a disponibilidade de
tempo integral no EMEI do distrito de Realeza.
Indicação nº 465/2014
Indica o término do calçamento da Rua Mendes Faria, distrito
de Realeza.
ORDEM DO DIA
PALAVRA FRANCA
ENCERRAMENTO
PAUTA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 31ª LEGISLATURA EM 18 DE DEZEMBRO DE
2014
PROJETO DE LEI
Executivo Municipal
13/11 Projeto de Lei nº 88/2014 (Substitutivo) – (Aprovado c/
emendas)
Estabelece Proposta Orçamentária, estimando a receita e fixando a despesa do Município de Manhuaçu para o exercício de 2015.
ENCERRAMENTO
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Câmara aprova novos Projetos
na última sessão ordinária do ano

Vereador Juninho Linhares ressaltou a necessidade de providências para o problema dos andarilhos, evidenciando o risco
à segurança dos cidadãos que transitam nas ruas.

N

a noite desta
Quinta-feira,
18, a Câmara
M. de Manhuaçu realizou a última sessão
legislativa ordinária de
2014, e, em seguida,
procedeu com sessão
extraordinária exclusiva para votação do Orçamento do Município
referente ao exercício
de 2015. Com a ausência justificada do Presidente Maurício de Oliveira Júnior, a sessão
legislativa foi conduzida pelo Vice-presidente
Anízio Gonçalves de
Souza (Cb. Anízio).
Os trabalhos foram
iniciados com a ciência ao plenário dos pareceres enviados pelo
Tribunal de Contas do
Estado quanto às prestações de contas do
município, referentes
aos exercícios de 2012
e de 2013.
Projetos aprovados
Dos dez Projetos de
Lei inclusos na pauta,
sete foram aprovados, a
dois foram dadas ciência e um teve pedido de
Vistas. Entre as aprovações, o Projeto que
cria o Conselho M. de
Saneamento Básico e o
Fundo M. Saneamento
Básico (nº 109/2014)
– este recebeu emenda
parlamentar-; o de nº
110/2014 que autoriza
as Lojas Maçônicas de
Manhuaçu a fixarem
um obelisco no trevo da
cidade; os Projetos nº
112/2014 e nº 116/2014

relacionados à prorrogação de contratação
temporária no município; o nº 114/2014 que
dispõe sobre a cessão
de servidor público
para à Ass. Educacional Infantil Caminhando para o Futuro e o nº
115/2014 que Altera a
redação da Lei M. nº
3.369, transferindo à
Secretaria M. de Cultura a Gestão Administrativa e Financeira
do Fundo M. de Cultura. Também aprovado o Projeto de Lei nº
80/2014, de autoria do
Vereador Juarez Cleres
Elói, que declara Utilidade Pública Municipal
a Associação dos Agricultores e Agricultoras
Familiares da Comunidade São Geraldo/Gavião e dá outras providências.
Foi dada ciência ao
plenário do Veto nº
05/2014 ao Projeto de
Lei nº 072/2014 relacionado ao fechamento
do comércio aos Domingos.
De autoria do Vereador Rogério Filgueiras
Gomes (Rogerinho),
foi aprovado o Projeto de Resolução nº
10/2014 que cria o Diploma Legislativo de
“Bom Exemplo”. Ao
Projeto de Resolução
nº 16/2014, que dispõe sobre o Estatuto e
Plano de Carreira e de
Remuneração da Câmara M. de Manhuaçu,
houve pedido de Vistas
por parte do Presidente
da Comissão de Defesa

Vereador Jorge do Ibéria, que assumirá a presidência da
Câmara a partir de Janeiro, convidou a população para a solenidade de Posse da Nova Mesa Diretora.

Presidente interino Cb. Anízio reiterou os esforços para a
construção de passarelas nas rodovias em Manhuaçu.

Mesa Diretora da reunião, conduzida por Anízio Gonçalves de Souza (Cb. Anízio),
ladeado por Eli de Abreu e Chico do Juquinha.

Os vereadores aprovaram sete Projetos de Lei, e, em sessão extraordinária,
o Orçamento do Município para o ano de 2015.

do Servidor Público,
Vereador Jorge Augusto Pereira.
Assinado por todos
os Vereadores, o Requerimento nº 86/2014
que solicita ao Presidente da Câmara que
lhe sejam entregues no
menor espaço de tempo
possível, pela Secretaria da Casa Legislativa, cópias de todo
expediente, de Janeiro
de 2013 até a presente data, recebidos pelo
Ministério Público Estadual da Comarca.
Os Vereadores aprovaram ainda Moção
de Pesar nº 116/2014
pelo falecimento da
Sra. Celina Adélia de
Oliveira (Tia do Presi-

dente Maurício Júnior).
Quinze Indicações foram apresentadas pelos
vereadores nesta reunião, solicitando melhorias diversas para
população na cidade e
nos distritos. A pauta
completa da votação
está disponível no site
da Câmara (www.camaramanhuacu.com.
br).
Orçamento 2015
aprovado
Em
conformidade
com o Regimento Interno, a Câmara de Vereadores realizou sessão
extraordinária específica para a votação do
Orçamento do Municí-

pio para o ano de 2015.
A reunião ocorreu logo
após a sessão ordinária.
O Projeto de Lei Substitutivo nº 088/2014,
de autoria do Executivo, foi aprovado com a
adição de emendas parlamentares elaboradas
pelas comissões legislativas – uma delas, autorizando a suplementação de 7% à Proposta
Orçamentária.
No encerramento da
sessão, os vereadores
fizeram suas considerações sobre estes dois
primeiros anos de trabalho desta nova Legislatura.
O Vereador João Gonçalves Linhares Júnior
se pronunciou, parabe-

nizando os trabalhos
desenvolvidos
pela
Mesa Diretora. Inspetor Linhares ressaltou
ainda a necessidade urgente de providências
para o problema dos
andarilhos e a realização de audiência pública sobre a questão. Ele
mencionou situações
envolvendo riscos para
a segurança dos cidadãos, como pessoas
mal intencionadas que
têm abordado idosos
e mulheres, principalmente em locais movimentados como o B.
Coqueiro e o centro da
cidade.
O Presidente interino Anízio Gonçalves
de Souza (Cb. Anízio)
também fez suas considerações, avaliando o
biênio que se encerra e
reiterou cobrança junto
aos órgãos competentes
para que as passarelas
sejam instaladas na cidade.
Vereador Jorge Augusto Pereira (Jorge do
Ibéria), que assumirá
a presidência da Casa
Legislativa a partir de
Janeiro, convidou aos
colegas e a toda população para a solenidade
de Posse da nova Mesa
Diretora, que ocorrerá
no próximo dia 1º, às
17h. No encerramento
da reunião, os vereadores registraram votos
de feliz Natal e próspero Ano Novo para toda
a população de Manhuaçu. (Ass. de Comunicação – Câmara
M. de Manhuaçu)
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
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Citações
Citações
Sábias
Sábias

Deu branco?

"O homem torto não
pode pensar reto.".
Khalil Gibran

quadros de enxaqueca e traumas, por exemplo.
A boa notícia, de acordo com o médico, é que,
passado o surto, a memória volta à normalidade, exceto pelo fato de que tudo aquilo que foi
vivido no intervalo da amnésia global transitória jamais será lembrado, como se tivesse sido
perdido em uma espécie de falha lacunar da
memória.

"Nosso egoísmo é,
em grande parte,
produto da sociedade.".
Émile Durkheim
"Feliz de quem atravessa a vida inteira
tendo mil razões para
viver.". Dom Hélder
Câmara
"O que me preocupa
não é nem o grito dos
corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter,
dos sem ética... O
que me preocupa é o
silêncio dos bons.".
Martin Luther King.
"É um império essa
luz que se apaga ou
um vaga-lume?".
Jorge Luis Borges
"Deixa que o tempo
vai matar a saudade
e levar o apego embora.". Autor Desconhecido.
"O silêncio é uma
confissão.". Camilo
Castelo Branco
"As pessoas podem
ser mais compreensivas, honestas,
amigas, confiáveis
Elas não são porque
não querem mesmo.".
Carolina Bensino
"Liberdade é uma
palavra que o sonho
humano alimenta,
não há ninguém que
explique e ninguém
que não entenda.".
Cecília Meireles
"Se temos uma biblioteca e um jardim
temos tudo.". Cícero
"O caminho mais
grandioso para viver
com honra neste
mundo é ser a pessoa
que fingimos ser.".
Sócrates
"A filosofia não passa
de uma poesia sofisticada.". Michel de
Montaigne

P

ode ser amnésia global transitória, distúrbio de prognóstico positivo. Mas é
preciso descartar problemas mais graves
De repente, a pessoa perde a referência do tempo e do espaço. Reconhece os outros,
sabe quem é cada um, mas não tem ideia de
onde, como ou por que está naquele lugar, que
pode ser até a própria casa. Ou, ainda, não sabe
o que fazer diante de uma situação corriqueira,
como acionar o botão do elevador. Com a capacidade de cognição preservada, o indivíduo passa a fazer perguntas repetitivamente para tentar
desvendar o “branco”. Porém, as respostas não
vão ajudá-lo. Há falhas na memorização e, num
instante, as informações recém-obtidas somem,
e a pessoa continua perdida. Volta a fazer as
mesmas perguntas e terá as mesmas respostas,
repetindo o ciclo infrutífero.
Essa situação angustiante pode durar de uma
a seis horas – nos casos mais prolongados, até
um dia inteiro. Trata-se de um surto de amnésia
global transitória, isto é, a perda temporária de
memória associada a um mau funcionamento do
hipocampo, estrutura localizada nos lobos temporais do cérebro que é considerada a sede da
memória.
Segundo o Dr. Ivan Hideyo Okamoto, neurologista e coordenador do Núcleo de Excelência
em Memória do Einstein, a medicina ainda desconhece quais são os mecanismos fisiopatológicos que desencadeiam essa pane mnemônica.
Mas admite-se que ela possa estar vinculada a

Esse tipo de amnésia é mais comum em pessoas de meia-idade, envolve geralmente um
episódio único na vida e não está associada ao
desenvolvimento de nenhuma outra doença.
Para a pessoa que desenvolve esse quadro, os
riscos estão relacionados com a imprevisibilidade do que pode ocorrer durante os eventos. “A
pessoa esquece como desempenhar determinada
função à qual está habituada, como dirigir um
carro. Ou pode ficar perdida e/ou desorientada
até mesmo em lugares familiares, o que a torna mais vulnerável a riscos e acidentes”, afirma
o Dr. Okamoto. Além disso, como a situação é
sempre estressante, a pessoa pode se sentir apavorada.
Caracterizada pela curta duração, a amnésia
global transitória não tem tratamento específico. Às vezes, a pessoa nem chega a procurar o
médico e o “branco” é rapidamente superado e
o episódio é interpretado como um simples “piripaque”. Mas, de acordo com o Dr. Okamoto,
pode ser recomendável buscar um pronto-socorro para que o neurologista confirme o diagnóstico. A importância de tal procedimento é
afastar a possibilidade de males mais graves que
podem apresentar sintomas e sinais parecidos,
como a primeira manifestação de um tumor, um
acidente vascular cerebral ou epilepsia.
O diagnóstico é clínico, feito a partir da observação do comportamento e das capacidades
do paciente, e pode ser confirmado por meio
de exames como a ressonância magnética, que
permite detectar alterações no hipocampo associadas à amnésia global transitória até 24 horas
depois do evento. Em caso de suspeita de problemas mais graves, outros exames poderão ser
solicitados.

Receita de Torta
cheesecake de morango
Ingredientes
1 pacote de biscoito Maria triturado
(200g)
3 colheres (sopa) de margarina
2 xícaras (chá) de cream cheese (queijo
cremoso)
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
2 ovos
1 colher (sopa) de farinha de trigo
Calda
2 xícaras (chá) de morango fatiado
1 xícara (chá) de açúcar
1 colher (chá) de corante alimentício vermelho
1 colher (café) de suco de limão
Modo de preparo
Modo de preparo
Misture o biscoito com a margarina e forre o fundo e as laterais de uma forma de aro

removível de 24cm de diâmetro.
No liquidificador, bata o cream cheese, o
leite condensado, o creme de leite, os ovos
e a farinha.
Despeje sobre a massa na forma e leve ao
forno médio, pré aquecido, por 30 minutos.
Leve os ingredientes da calda ao fogo
baixo até dissolver o açúcar. Espere esfriar,
desenforme a torta, espalhe a calda por cima
e leve à geladeira por 2 horas. Decore com
morangos e sirva.
Dica: Se desejar, utilize o cream cheese
caseiro Rendimento: 10 porções

jsfonseca@pibrj.org.br

Simples como o primeiro Natal

Deus prefere a simplicidade. A manjedoura revela que
o Evangelho não se casa bem com um certo espírito de
sofisticação. Duvida?
1. A mãe do menino – É ela uma dama refinada da
alta classe? Não. É, antes, uma moça pobre. Diríamos
hoje ser “gente humilde”, conversando nas calçadas dos
subúrbios. É claro que o Filho de Deus não discriminou
os ricos, porque ele não veio exclusivamente para os pobres, mas para “buscar e salvar o que se havia perdido”
(Lc 19.10).
2. O “pai” – Tem ele a aparência de um herói de guerra?
Exibe um peito condecorado de medalhas? Tem troféus?
Sua família tem posses, propriedades? Não; José é apenas
um carpinteiro, que luta para pagar as contas em dia.
3. O lugar – Miqueias já dissera: “Belém-Efrata, você
é uma das menores cidades de Judá...” (Mq 5.2). Jesus
não nasceu numa megalópolis como Roma, a sede da
casa dos césares. E foi criado em Nazaré, outra vila,
ainda menor que Belém, que só está no mapa hoje, por
causa dele.
4. O país – A Palestina era terra sem a filosofia dos
gregos e sem os soldados de Roma. Era terra de escravos,
gente sem direitos sociais, somente responsabilidades.
5. A sala de parto – Jesus não nasceu num hospital de
primeira. A sala de parto foi um curral. As enfermeiras?
Os animais.
6. O berço – Não era de ouro, mas de palha. Aliás,
nem berço era, foi uma manjedoura, um cocho, coberto
de palha, lugar onde os animais comiam, deixando nele
um pouco da sujeira, da baba e do germe deles.
7. As primeiras visitas – Eram pessoas rudes, pastores do campo, homens desprovidos do verniz da cultura
intelectual.
Então como explicar que a igreja que aquele menino
depois fundaria tenha abandonado a simplicidade do seu
fundador e se transformado num império poderoso, com
uma hierarquia pesada, erguendo suntuosos palácios
com paredes revestidas de ouro, de custosa manutenção?
Neste Natal, descubramos o caminho de volta para a
simplicidade!

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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POLÍCIA

Vítima de acidente morre no
hospital; polícia encontra no
carro revólver, munições e faca

A vítima do acidente, ocorrido no domingo(14/12) na Rodovia
AMG 900 em Carangola,
morreu na manhã desta
quarta- feira no Hospital em Muriaé. Fabiano
conhecido popularmente
como Fabinho, conduzia um Fox, com placa
de Vila Velha (ES), não
percebeu a sinalização de
obras na rodovia e bateu
nas armações de ferragem
das obras. O motorista ficou gravemente ferido e
foi encaminhado à Casa
de Caridade de Carangola com ferimentos graves
no ombro e na cabeça, em
decorrência das ferragens
terem perfurado a lataria do veículo pela porta

do carona. Na terça-feira
(16/12) a vítima foi transferida de Carangola para o
hospital em Muriaé, mas
não resistiu vindo a óbito.
O velório da vítima
vai ocorrer logo mais
no auditório da Câmara
Municipal de Orizânia.
Segundo
informações,
foi um pedido feito pela
familia ao presidente do
Legislativo .

Um fato chama a atenção da polícia. No carro
que viajava Fabinho foi
encontrado um revólver
com quinze munições
intactas e uma faca.Também foi constatado que
veículo conduzido pela
vítima era clonado com
registro de furto.A Polícia
Civil de Tombos investiga o caso.
O Campeão

Polícia Civil prende suspeitos
de terem estuprado seis meninas
em Santa Margarida
Policiais Civis de Matipó, Santa Margarida e
Abre Campo durante uma
grande operação, liderada
pelo Delegado Felipe de
Ornelas Caldas, cumpriram mandado de prisão
preventiva contra três
homens suspeitos de estuprarem seis meninas de
09, 10 e 11 anos. O quarto
suspeito dos estupros foi
encontrado morto e enterrado no último dia 7, em
Santa Margarida.
De acordo com o delegado, as seis crianças contaram com detalhes como
ocorreram os possíveis
estupros. Os três homens
foram indiciados pelo
delegado e denunciados
pelo Ministerio Público
e aguardarão julgamento
presos. O lavrador Adriano Fernandes Alvarenga,
24 anos, foi morto com
dois tiros e enterrado num
lote vago no bairro Santa
Filomena, em Santa Margarida. O corpo foi encontrado por acaso na tarde
de domingo, 07/12. Ele
era o quarto suspeito dos
estupros.
DROGA: Ainda na
mesma operação, os poli-

Fotos: O Campeão

POLÍCIA

Entregador de lanches é
assassinado com seis tiros

O entregador de lanches Jorge Dutra Neto, 28
anos, foi assassinado na
noite desta quinta-feira,
18, no bairro Floresta em
Carangola.
Segundo a Polícia Militar, ele trabalhava como
entregador para uma lanchonete da cidade. Por
volta de 21 horas, uma
mulher ligou pedindo um

foi apreendida.
Na Delegacia de Polícia
confessou ter adquirido a
droga em Manhuaçu por
400 reais.
Foi preso em flagrante
e também encaminhado
para o presidio de Abre
Campo.
Polícia e Cia

hambúrguer.
Ao chegar ao local da
entrega, Jorge foi surpreendido por dois homens
numa motocicleta. Ele
foi morto com seis tiros e
morreu ao lado da moto,
que ainda estava ligada e
apoiada no descanso.
Equipe da PM apurou
que os dois elementos na
motocicleta fugiram em

direção à zona rural.
Familiares
relataram
problemas, mas não foram apontados suspeitos
do crime.
No bolso de Jorge, a PM
encontrou duas buchas
de maconha prontas para
venda.
Apesar do rastreamento,
autores não foram presos.
Portal do Leste

Ao chegar ao local da entrega, Jorge foi surpreendido por dois homens numa motocicleta.

Corpo de professora é
encontrado próximo a BR-116

F
ciais civis prenderam em
flagrante um traficante na
cidade de Santa Margarida. O cidadão, quando
percebeu que ia ser abordado pelos investigadores,
saiu correndo pela cidade
e dispensou os pacotes de
maconha pelo caminho.
Foi capturado e a droga
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oi encontrado na
manhã da última
terça-feira (16/12),
o corpo de uma professora
de 57 anos, na entrada de
uma estrada vicinal, perto
da BR-116, em Leopoldina.
De acordo com a Polícia Militar (PM) a denúncia foi recebida após motoristas virem o corpo no
local, que leva a uma comunidade rural chamada Palmeiras. O corpo
foi encaminhado para o
necrotério em Leopoldina.
Durante as apurações,

foram descobertas ligações com outras duas
ocorrências
registradas também na manhã
de terça-feira. A Polícia
Rodoviária Federal (PRF)
localizou um carro abandonado na BR-116, próximo a Além Paraíba. No
veículo, conforme as primeiras informações recebidas pela PM de Leopoldina, foram encontradas
marcas de sangue, cápsulas de arma de fogo e
documentos.
A outra ocorrência foi a
morte de um homem em
Além Paraíba. Ao ser ver-

ificada a identidade dele,
os policiais chegaram até
o caso do corpo encontrado em Leopoldina.
Segundo a Polícia Civil
de Leopoldina, equipes estão em diligência
neste momento apurando
onde o crime ocorreu. De
acordo com informações
preliminares, o homem e
a mulher mortos seriam
companheiros e moravam em Recreio. Após a
identificação do local do
crime, será definida a delegacia responsável pela
apuração do caso
O Campeão
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ENTRETENIMENTO

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Um fato que nem
parece relevante na vida dos capricornianos, mas que
será acentuado neste período é o fortalecimento da
determinação neste período. Ao mesmo tempo, seria
interessante buscar uma visão mais espiritualizada da
vida até para confortar o coração diante de dilemas pessoais.
RELACIONAMENTOS: as cobranças no lado amoroso podem complicar
planos anteriormente traçados. Não dá para acertar tudo e sequer controlar,
mas a dica é ser razoável e não esquecer que a família não deixa de ser um
porto seguro. Aproveite para doar peças de roupa que não usa mais para
quem precisa e adquira algo novo.

Gritaria no Senado
Um homem passa pela porta do plenário do Senado e escuta uma gritaria
que saía lá de dentro:
– Filho da Puta, Ladrão, Salafrário,
Assassino, Traficante, Mentiroso, Pedófilo, Vagabundo, Sem Vergonha,
Preguiçoso, Vendido, Assaltante, Terrorista...
Assustado o homem pergunta ao segurança parado na porta: – O que está
acontecendo aí dentro? Estão brigando?
E o segurança responde:– Não! Acho
que estão fazendo a chamada!

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: O momento pede cautela em situações financeiras. É bom tomar as rédeas para não se arrepender. Sua intuição dá as dicas
de como você pode começar a pensar em possíveis cursos de aperfeiçoamento. Ainda continua uma força em busca de respostas no âmbito emocional.
RELACIONAMENTOS: quer queira ou não há uma nova forma de ver a
pessoa amada ou de entender a si a respeito dos limites de emoções quase inexplicáveis. A partir de terça-feira você estará mais apta a fazer uma
triagem e tomar decisões.
TOURO – DE 21/4 A 20/5: A partir desta semana, questões referentes à
matéria, aos bens e às finanças podem adquirir novos patamares. O passado
pode vir à tona e influenciar uma decisão. Ao mesmo tempo, sua expressividade ganha força, inclusive para driblar acontecimentos mais chatos, porém
cuidado para não ultrapassar limites.
RELACIONAMENTOS: o momento está excelente para estreitar relacionamentos e se dedicar mais à pessoa amada. Para quem estiver só, pode
ser que encontre alguém interessante, por exemplo, numa viagem, pois há
impressão que algo tem de mudar.

Discurso no velório
Um velho morre e seu melhor amigo vai ao velório. Para fazer bonito, o
amigo resolve dizer algumas palavras,
mas quando encerrava o discurso sua
dentadura cai sobre o caixão. De improviso ele encerra dizendo: – Vai amigo, leva contigo o meu último sorriso...

GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: O resultado de ações desempenhadas há
bastante tempo pode ser recompensado a partir de agora. Se souber negociar
conseguirá por fim em dívidas e sanar questões relacionadas a contratos.
Volta à questão da independência da independência.
RELACIONAMENTOS: as pessoas de seu convívio estarão mais inclinadas a lhe ajudar. Não adianta dar uma de durona e orgulhosa, pois
o coletivo fará a diferença. O lado amoroso ganha novo patamar e o lado
sexual mais acentuado.

sete erros

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: É importante os cancerianos entenderem o
que seja juntar as ideias e partir em frente. Os novos projetos e empreendimentos têm tudo para prosperar, não de forma tão imediata, mas em médio
e longo prazos. Lembra da frase “Faça amor, não faça guerra”. Pois então,
o momento é para relaxar.
RELACIONAMENTOS: para quem está num relacionamento duradouro
seria interessante lavar a roupa suja (no bom sentido) e falar o que sente.
Você precisa encontrar bons parceiros porque a experiência em lidar com o
outro será bastante enriquecedora.

Ladrão na Casa
O filho conta calmamente para a
mãe:– Mãe, hoje veio um ladrão aqui
na nossa casa. A mãe desesperada pergunta:– Meu Deus! E o que ele levou?
O filho responde:– Nada. Ele só veio
pedir seu voto.

LEÃO – DE 23/7 A 22/8: A criatividade para encontrar soluções em pequenas coisas de seus projetos será incentivada. Mudanças estão na porta
e serão necessárias se houver segurança das chefias e das pessoas que
conduzem tais processos. Você está mais segura para desenvolver trabalhos.
RELACIONAMENTOS: é bom medir bem as palavras antes de proferi-las. Tem de ter educação e polidez na hora de corrigir alguém, sobretudo
a pessoa amada. Não esqueça de que quem fala esquece, mas quem ouve
sempre pode lembrar. Respeitar os limites do outro sempre é bom, não é?

Bebê feio
Uma mulher entra no ônibus com seu
filho e o motorista se espanta: Nossa, é
o bebê mais feio que já vi! A mulher
ouve calada e senta na parte de trás do
ônibus. Bufando, desabafa para outro
passageiro: O motorista me insultou! E
o passageiro recomenda: Vá lá reclamar com ele! Deixa que eu seguro esse
seu bichinho para você.

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: A vida profissional precisa de ajustes desde
agora para o ano que vem. Um dos destaques desse final de mês é a criatividade que poderá ajuda-la a encontrar soluções boas, bonitas e baratas
para conquistar novos espaços.
RELACIONAMENTOS: o período está excelente para encontrar ou proporcionar bons momentos com a pessoa de seu coração. Para quem estiver
iniciando um novo relacionamento, a situação poderá engrenar de forma
surpreendente. Está favorecida também a cumplicidade entre os casais.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: O momento está excelente para pensar novos
planos, planejar novos projetos e encontrar alternativas para pequenos e
médios problemas. A expressão ganha uma força extra. Pensamentos para
investir em novas frentes e o melhor é que as opções estão diante de você.
RELACIONAMENTOS: rompimentos e seleções podem acontecer nesse
período diante do forte movimento de Urano com Marte. Nem se espante
com as mudanças e com olhares desconfiados para cima de você. Avalie
sempre antes de qualquer iniciativa, mas sem esquecer que as emoções
podem atrapalhar uma decisão, por exemplo.

Enterro da sogra
Um amigo vai ao boteco tentar convencer o outro amigo a ir no enterro da
sogra dele: você tem que ir, sua mulher
vai ficar chateada com você. Eu não
vou, rapaz. Que ela descanse em paz.
Mas vá lá cara, nem que seja pra dar
uma cuspida no caixão dela. Eu não.
Você acha que eu tenho paciência pra
ficar em fila?

ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Sabe aquela situação de acreditar
em si para poder progredir? Pois então, por que não? O momento está
oportuno para fazer uma reflexão sobre aspectos de sua vida pessoal e do
trabalho. Fomente a fé e acredite positivamente que poderá fazer a diferença,
sobretudo para si.
RELACIONAMENTOS: às vezes as pequenas ações fazem muito mais a
diferença para aproximar um casal do que muitos presentes em datas festivas.
Conduza bem as emoções para viver com mais cumplicidade. Para quem
estiver só, oportunidades para conhecer novas pessoas. Seja leve e divirta-se.

Baiano pergunta
Um baiano deitado na rede pergunta
pro amigo: Meu rei... tem aí remédio
pra picada de cobra? Tem não. Por
quê? Você foi picado? Não, mas tem
uma cobra vindo na minha direção!

Conversa do Casal
– Amor, me diga algo doce.
– Brigadeiro.
– Não, algo bonito.
– Cachorrinhos.
– Não!
Diga algo sexy!
– A vizinha.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

CURIOSIDADES
Quem recebe os direitos autorais do livro Mein kampf do Hitler?
O livro Mein Kampf, escrito por Adolf Hitler, é uma obra polêmica. Na Alemanha, os
políticos trabalham para que a impressão do
manifesto nazista permaneça proibida, mesmo depois do livro cair em domínio público.
A edição e venda deste livro são atividades proibidas em diversos países da Europa.
Nas nações onde o livro é aceito, os direitos
autorais já foram pagos ao governo dos Estados Unidos, à editora Houghton Mifflin, que
comprou os direitos de tradução da obra, à
agência literária Curtis Brown da Inglaterra
e ao Conselho de Bem-Estar Alemão, órgão
responsável por refugiados judeus nascidos na
Alemanha.
Mais recentemente, os fundos das vendas
do livro Mein Kampf também foram repas-

sados à editora Random House. A versão em
língua inglesa desta obra pode ser vendida em
países como Romênia e Rússia.
Na Alemanha, há um debate sobre a permissão de publicação de Mein Kampf (Minha
luta), o manifesto escrito pelo ditador nacional-socialista Adolf Hitler. Por enquanto, o
impresso permanece proibido de ser vendido
no país.
Em 2015, 70 anos após a morte do autor
Adolf Hitler, acaba a proteção dos direitos
autorais do livro em toda a Europa. Sendo assim, Mein Kampf entra em domínio público,
e poderá, em princípio, ser reproduzido e distribuído por qualquer pessoa. Na internet, já
é possível encontrar gratuitamente trechos do
manifesto de Adolf Hitler.

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/12: Inevitavelmente aos nascidos no primeiro
decanato de Sagitário (22/11 a 4/12) sentirão bastante a entrada de Saturno
em Sagitário cobrando responsabilidades. Ao mesmo tempo, a boa notícia é
que sua maneira de pensar e se expor, estará mais cativante e abrangente,
o que pode fazer ampliar planos e desejos.
RELACIONAMENTOS: no amor, saiba que pode ser preciso buscar maneiras para encontrar maior cumplicidade entre o casal. Para isso, entenda
melhor o ponto de vista do outro(a) para saber que será bem mais proveitoso
buscar o equilíbrio entre aspectos comuns e diferentes.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Nem tudo dá para controlar, isso é fato. Mas
saber lidar com adversidades já se tornou comum na vida de muitos aquarianos. A sabedoria para saber unir o útil ao agradável, e saber ser flexível no
momento certo pode ajudar na condução dos novos rumos que precisa e deve.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver solteira ou quase solteira,
aguarde que podem aparecer propostas interessantes, inclusive para conhecer novas pessoas. Sua energia está em alta e o carisma pode ser peça
fundamental para conduzir uma paixão ou quem sabe engrenar em algo sério.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: É possível que situações de maior individualismo possam trazer um novo sentido para este momento da vida.
As oportunidades podem aparecer e trazer um novo espírito de luta e de
empreendedorismo. O drama agora pode ser saber escolher para onde ir
ou que caminho a percorrer.
RELACIONAMENTOS: seria interessante não alimentar tanta esperança
e esperar para ver e crer diante do outro(a). Um detalhe importante é saber
respeitar o espaço do outro e principalmente a individualidade. Procure
mostrar seu lado mais maduro e determinado diante das questões do cotidiano da relação.
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Jô Soares repreende rapaz que apoiou
Bolsonaro em sua plateia

Record promove "facão" em produções;
funcionários culpam negociações com Xuxa

O apresentador Jô Soares discutiu
com um rapaz da plateia de seu programa que gritou palavras de apoio
ao deputado federal Jair Bolsonaro.
Viva, Bolsonaro!”, disse o rapaz,
defendendo o parlamentar acusado
de ferir o decoro por ter dito que
“não estupraria Maria do Rosário
porque ela não merece”.
"Quem foi que gritou esse absurdo? Maluf está na plateia?
Quem que gritou? É só para eu saber", perguntou Jô ao ouvir o
grito. O rapaz se apresentou e tentou justificar sua atitude. “Eu
entendi o que ele quis dizer. Ele foi autor de um Projeto de Lei para
castração química de estrupador (sic). Ele não quis fazer apologia.
Eu acredito que deu no contexto da fala dele”, disse.
"Eu já ouvi muita bobagem na minha vida, mas essa supera o
Bolsonaro", rebateu Jô, que foi aplaudido pela plateia e pelas jornalistas que participavam do programa.

Desta segunda-feira até hoje, a Record já demitiu 40 pessoas
das produções de seus programas. Só do “Hoje em Dia” foram
10.O facão agora deve atingir o “Programa da Tarde”. O clima na
emissora neste final de tarde era de revolta. O que se comenta é o
seguinte: salário para pagar Xuxa Meneghel o canal tem, mas não
consegue manter seus funcionários. Nem as tradicionais cestas de
Natal foram distribuídas neste ano.
Aos funcionários, a emissora disse que está fazendo alguns ajustes necessários. Os demitidos são pessoas que estavam na casa há
alguns anos. A exceção foi um estagiário do “Hoje em Dia”. Foi
prometido ao rapaz que ele seria contratado hoje. Quando chegou
na Record, seu crachá estava bloqueado. Foi até o RH e acabou
demitido. Que coisa!
Xuxa: A presença de Xuxa na Record ainda é um sonho porque
a loira ainda não definiu sua situação da Globo. Por enquanto, é só
especulação.

Após prisão e sete anos na Alemanha,
zagueiro Breno volta ao Brasil
O sofrimento do zagueiro Breno foi aliviado nesta quinta-feira quando atleta de 25
anos desembarcou no Brasil após sete anos
na Alemanha. O beque estava preso há três
anos e nove meses por incendiar a própria
casa no país europeu, mas foi liberado pela
Justiça alemã e agora será recebido pelo São
Paulo para tentar retomar a carreira de jogador profissional.
Breno chegou à capital paulista na manhã desta quinta-feira,
apesar das previsões do presidente do Tricolor, Carlos Miguel Aidar, de que o retorno de uma das maiores revelações do clube nos
últimos anos só aconteceria após o dia 21 deste mês. O ex-zagueiro
do Bayern de Munique (ALE) chegou acompanhado de familiares.
- Volto ao Brasil com a cabeça erguida e encaro isso como um
recomeço na carreira - disse Breno, ao "Globoesporte.com".
Em setembro de 2011, quando estava emprestado ao Nuremberg, Breno foi indiciado por incendiar a própria casa enquanto
estava embriagado. Os prejuízos provocados pelo atleta chegaram
a mais de um milhão de euros (cerca de R$ 3 milhões) e a Justiça
da Alemanha decidiu prendê-lo. Já em 2012, o São Paulo assinou
contrato com o defensor, que havia sido vendido por mais de R$
30 milhões, até 7 de outubro de 2015.

Aécio Neves terá acesso a dados
de 20 usuários do Twitter acusados de
difamá-lo durante as eleições
Aécio Neves (PSDB
– MG) terá acesso aos
dados de 20 usuários do
Twitterque o vincularam
o Senador ao uso de drogas e práticas criminosas
em seus perfis.
De acordo com a Folha
de S.Paulo, a Justiça de São Paulo avaliou 55 perfis indicados pela
equipe de Aécio durante as eleições. Destes, 20 foram apontados
como difamatórios e terão a quebra de sigilo dos dados cadastrais.
Isso possibilitará a identificação individual e, consequentemente, a
punição para cada usuário.
Os advogados do tucano alegam que os usuários formam uma
"rede" paga por adversários para disseminar conteúdo difamatório
nas redes sociais. "Difamação e calúnia são crimes previstos no
Código Penal e não se confundem com o livre direito de opinião",
diz Juliana Abrusio, sócia do escritório que representa Aécio.
Segundo o site Terra, Aécio disse, durante as eleições em que
foi candidato à Presidência da República: "há forte empenho em
propagar conteúdos que insinuam envolvimento em crimes, como
enriquecimento ilícito; apropriação de recursos da Saúde de Minas
Gerais; agressão à namorada; crime de evasão de divisas; uso e
transporte ilegal de drogas.”
Os perfis isentos da liberação dos dados apenas replicaram conteúdo da internet, não podendo ser responsabilizados como autores das ações, segundo o juiz Helmer Augusto Toqueton Amaral.
"Inegável que nossa Carta Magna garante expressamente o direito
à liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento.
Ocorre que, ao passo que nossa Constituição prestigia os direitos
supramencionados, ela também reconhece a importância da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem
das pessoas, assegurando o direito à indenização caso ocorra alguma violação a tais garantias", conclui.

Carol Celico publica primeira foto ao lado
de Kaká após separação
Carol Celico, 27, publicou
uma foto ao lado do ex-marido,
Kaká, 32, na tarde de quinta-feira (18), em seu perfil no
Instagram.
Na imagem, os dois aparecem com os filhos, Luca, 6, e
Isabela, 3. “Apresentação de
final de ano dos filhos mais lindos e abençoados do mundo”,
escreveu ela na legenda do clique. Vários fãs da blogueiraelogiaram o clique junto com o jogador de futebol.
Aliás, alguns internautas mostraram muito carinho pelo antigo
casal. “Linda foto!”, comentou uma seguidora. “Casal lindo, família linda! Que o Senhor estenda a mão sobre vocês”, disse outra.
Esta foi a primeira foto de Carol e Kaká depois do anúncio da
separação no início de novembro. Eles ficaram nove anos casados
e estão em processo de divórcio. Recentemente, definiram que não
pretendem brigar na justiça por bens e pensão. A ideia é não expor
os filhos a essa situação.

Thammy Miranda sobre ter retirado os
seios: 'Hoje me sinto feliz'
Thammy Miranda, 32, comentou sobre a cirurgia que fez há
cerca de 10 dias em um hospital
de São Paulo para retirar os seios.
"Fiz uma mamoplastia redutora
e também aproveitei e fiz uma lipoaspiração na barriga. Me incomodava e hoje me sinto feliz. O
pós-cirúrgico foi bastante dolorido. Daqui pra frente é vida normal. Terei que ficar 30 dias com cinta modeladora e aguardar a total cicatrização", explicou a famosa
para o site “Ego”.
A filha de Gretchen, 55, também disse que a operação era um
desejo antigo pois ela nunca se sentiu completamente feliz com
o corpo que tinha. "Eu iniciei a minha carreira dançando com a
minha mãe e sendo completamente feminina. Mas nunca foi a forma que eu me sentia bem. Talvez se na minha infância, quando
eu queria andar de bermudão, cortar o cabelo e fazer coisas de
menino, minha mãe e meu pai tivessem percebido, talvez eu não
tivesse sofrido tudo isso e não estaria passando por uma cirurgia
agora, aos 32 anos", disse.
Thammy ainda revelou que prefere ser chamada pelas pessoas
no masculino. “No meu dia a dia, quem tem intimidade comigo
me trata no masculino, isso vem de antes da operação. Mas, por eu
ser uma pessoa pública, muita gente me conheceu menina e me vê
como menina e eu não vou exigir que me chamem no masculino”.
A artista garantiu que logo todos poderão ver como ficou o resultado da sua cirurgia. "Não vou fazer disso um evento. No fim do
ano costumamos ir à praia, aproveitar o calor, e eu vou. Quem estiver lá verá", falou ela que descartou uma total mudança de sexo.
"Ao contrário do que dizem, não quero virar um macho e não vou
colocar um órgão sexual masculino".

Mordida no seio mudou a vida de Gimenez
A apresentadora Luciana Gimenez revelou no “Superpop”, da
RedeTV!, na última quarta-feira (17), que parou de amamentar seu
filho Lorenzo depois que ele mordeu seu seio. O assunto virou
pauta para discussão por causa da cirurgia para retirada das mamas
realizada por Thammy Miranda.
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“Olha, eu vou te dizer que amamentar é incrível. Eu dei de mamar para os meus dois filhos. Eu só parei de amamentar o Lorenzo
no peito porque ele me deu uma mordida, senão eu continuaria por
muito tempo", revelou a esposa de Marcelo de Carvalho.
Além de tratar sobre o tema amamentação, Luciana recebeu no
palco um casal transexual masculino e feminino que relatou quais
eram as dificuldades enfrentadas neste tipo de situação, de acordo
com informações do portal UOL.
Carreira / Luciana Gimenez iniciou os trabalhos como modelo
aos 13 anos de idade. Aos 16, conheceu o cantor Mick Jagger, com
quem teve um filho, Lucas, após um relacionamento que ganhou
força na mídia. Ela ingressou na televisão em 2001, quando foi
escalada para assumir o comando do “Superpop”, na RedeTV!.
Atualmente é casada com Marcelo de Carvalho, com quem teve
mais um filho, Lorenzo.

Xuxa está no ar
Depois de 28 anos atuando na Globo a apresentadora Xuxa foi demitida. Sem novidades a
programação da apresentadora ficou velha. É
como aconteceu com SBT e a Hebe Camargo.
E será o mesmo caminho da Cristina Rocha.

Danilo Gentilli
E um absurdo o apresentador Danilo Gentilli se disfarçar de piadas de mau gosto para
atacar a honra da presidenta Dilma. Parece
que Silvio Santos não está por dentro desta
insensatez. Com ele só os rigores da Justiça.

Já vai tarde...
A Band para justificar cortes demitiu a horrível banda do Agora
é Tarde. Se demitir também o apresentador Rafinha Bastos não
fará nenhuma falta.

Cidade Alerta
Com notícias sensacionalistas o apresentador
Marcelo Rezende (corta pra mim) reclama que
o seu programa está engessado. Para ver crimes
em pleno dia ele poderia continuar engavetado.
Infelizmente este é o perfil da pobre da televisão
brasileira.

Pé na Cova
Não da para entender com Rede Globo
mantém em seus quadros autores como Miguel Falabella. Uma pessoa que se acha o
melhor do mundo, mas que não passa de um
medíocre e arrogante ator. Depois da racista
sexo e as nega ele continua inventando moda
como Pé na Cova.

Cissa Guimarães volta à TV no 'Vídeo
Show' e também no 'Mais Você'
Cissa
Guimarães,
57, está prestes a voltar
para a telinha em dois
projetos diferentes: ser
novamente repórter no
“Vídeo Show” e também
dividir a apresentação do
"Mais Você" com André
Marques, 35, durante as
férias de Ana Maria Braga, 65.
"Espero continuar quebrando muitos cocos, sem arrebentar a sapucaia. Mas não me pergunte como. Isso quem pode dizer é o Miguel", disse ela ao jornal “Extra” citando o bordão no qual Miguel
Falabella, 58,a apresentava no vespertino da Globo nas décadas
de 80 e 90.
Com a direção de Boninho, 53, o novo “Vídeo Show” terá a
volta de Miguel no comando da atração e de Cissa nas reportagens.
"Vou passar um dia com uma celebridade. Voltar ao programa é
como rever um filhote já criado. O convite do Boninho foi irrecusável. O programa faz parte da minha história", explicou ela que
assim como Miguel, fez parte do programa durante 15 anos.
Quanto a participar do “Mais Você”, Cissa afirmou que pediu
benção à Ana Maria para estar em seu lugar. “É uma honra, muita
responsabilidade. Espero poder transmitir a mesma alegria e esperança da Ana para o público”, disse ela.
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