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EDITORIAL

A mídia e o silêncio

Atribui-se a Martin Luther King uma frase de valor inquestionável: “O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio
dos bons”.
“Um dia, vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como não
sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram
meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista,
não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho
católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia,
vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar.”
Há certas coisas que deixa muitas pessoas pensativas, uma delas são os desastres aéreos, veja este último em que 150 pessoas
morreram. Escrevemos um texto relatando aquele desastre com
o Airbus da Air France que partiu do Rio no domingo (31/05/09)
em direção a Paris que desapareceu sobre o oceano. O voo AF 447
da Airbus A330 levava 228 pessoas. O mundo ficou chocado, as
TVs, radio e jornais do mundo inteiro praticamente só falavam
do acidente. Nossa preocupação, porque o mundo se choca com a
morte de 150 pessoas, e nada diz ou fazem pela tragédia diária de
100 mil pessoas que morrem de fome todo dia, as mortes de pobres
marginalizados deveriam receber tratamento mais efetivo da mídia,
mas infelizmente isso não acontece.
As mortes causadas pela desnutrição e pela violência, deveriam
receber do mundo também um minuto de silencio, todas as pessoas
devem serem respeitadas.
Todas as pessoas bem informadas sabem que no mundo, cem
mil pessoas morrem de fome todo dia devido à fome e ao sistema
produtivo vigente afirma a ONU. Os dados são da ONU de 2003,
os números podem estar atualizados.
São 826 milhões de pessoas subnutridas no mundo e, ainda
recorrendo a estatísticas elaboradas pelas Nações Unidas, sabe-se
que a Terra tem capacidade para produzir alimento, com os modos
de produção agrícola atuais, para 12 bilhões de pessoas, segundo
senso de 2012 a população do mundo é de 7 bilhões.
A relação entre o quadro de fome, guerra e paz - esses dois últimos
tópicos tema da conferência da qual Ziegler participou no ginásio
Gigantinho - é que há crianças que nascem mutiladas, há mães que
dão a luz a natimortos, bebês que morrem antes do parto. E isso,
disse o relator da ONU, é produto do
Fale com a redação
descaso das autoridades, é consequcontato@jm1.com.br ência da corrupção que desvia bilhões
(33)3331-8409
para quem já tem bastante, que não se
importa com valores humanos, como a
vida. "Para cada criança que morre de fome, há um assassino. Cabe
a nós, desmascará-lo e paralisar seu braço de morte. Esse braço que
se chama globalização", afirmou.
Isso afirma o sociólogo suíço, Jean Ziegler autor do livro Destruição em Massa Geopolítica da Fome, da Cortez Editora, em
entrevista a revista Caros Amigos. Ziegler foi relator especial da
ONU sobre o direito à alimentação e em sua obra ele mostra que
absurdamente o mundo produz alimentos suficientes para quase o
dobro da população mundial, enquanto milhares morrerem de fome.
A cada sete segundos, morre uma criança de fome. Documento-base da Campanha da Fraternidade de 2005.
Para cada dólar que a ONU gasta em missões de paz, o mundo
investe 2 mil dólares em guerras. Documento-base da Campanha
da Fraternidade de 2005.
Em 2003, o total de gastos militares somou 960 bilhões de dólares.
Documento-base da Campanha da Fraternidade de 2005.
É uma questão de bom senso das autoridades mundiais. Deveriam
fazer um movimento mundial para mostrar estes números que ninguém quer enxergar, se 150 pessoas que morrem em um desastre
de avião é capaz de chocar o mundo, imagina a mídia mostrando
milhares de criancinhas morrendo de fome. Pense...
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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
Sinopse - resumo dos jornais - clipping
O Globo
Manchete: PIB cresce 0,1%, e país adia recessão para 2015
Levy admite ‘forte desaceleração’ na economia neste início
do ano
Investimentos têm pior resultado desde 1999. Consumo
das famílias registra 11ª alta seguida, mas analistas preveem
queda nos próximos trimestres
A economia brasileira escapou por pouco de ficar no terreno negativo em 2014, quando o PIB subiu 0,1%, segundo o
IBGE. Analistas, porém, estimam que já neste trimestre o país
enfrentará uma recessão, com o PIB acumulado em 12 meses
registrando queda de 0,7%. O ministro Joaquim Levy disse
que o país está em “forte desaceleração”. (Págs. 1 e 25 a 28)
Luz continua mais cara em abril, com bandeira vermelha
(Págs. 1 e 30)
Zero Hora
Manchete: Economia tem pior resultado em 5 anos
Com o menor desempenho entre os países emergentes, a
variação do PIB de 2014 do Brasil foi de 0,1%. A radiografia
da atividade em 2014 mostrou que o consumo das famílias
não conseguiu garantir o impulso no ano passado. Ministro
da Fazenda diz que país passa por momento de transição.
Marta Sfredo: No longo prazo, empresas já pensam em
retomada.
Editorial: Posição constrangedora no cenário internacional

(Págs. 1 e Notícias 8, 9, 19 e 20)
Ministério de Dilma: Novos nomes assumem Educação e
Comunicação
O filósofo Renato Janine Ribeiro e o ex-tesoureiro da campanha Edinho Silva são os escolhidos. (Págs. 1 e Notícias 13)
Caso autóctone: Morre primeira vítima de dengue contraída
no RS (Págs. 1 e 25)
Folha de S. Paulo
Manchete: Sob Dilma, PIB é o pior desde Collor
Economia do país cresce só 0,1% em 2014 e faz média do
primeiro mandato da presidente petista cair para 2,1%
A economia brasileira ficou estagnada em 2014. O PIB, a
medida da produção e da renda do país, avançou só 0,1% - o
pior resultado desde a retração de 0,2% em 2009, em meio
à crise global.
Apesar da revisão para cima de dados anteriores, feita pelo
IBGE, o crescimento médio anual no governo de Dilma
Rousseff (PT) não passou de 2,1%, o mais baixo desde os
anos Collor. A derrocada dos investimentos, que caíram 4,4%,
na maior queda em 15 anos, a retração de 1,2% da indústria
e a desaceleração do consumo das famílias levaram ao fraco
desempenho.
Os brasileiros ficaram, em média, mais pobres no ano
passado. O avanço da economia não alcançou o crescimento
populacional, o que levou o PIB por habitante a recuar 0,7%,
para R$ 27.229.
Ester Souza Sobrinho
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Nos bastidores da política
Todos os dias em
vários lugares o
povo está falando de
política, e o vereador é o político mais
próximo do cidadão,
aí rola de tudo, diz
que muitos nunca
apresentou um projeto, outros dizem
que ano que vem o povo vai ser mais criterioso e vão renovar
o legislativo. O motivo segundo os interlocutores são muitos,
a falta de conhecimentos da função do vereador, a maioria
dos vereadores não fiscalizam, todos os municípios tem bastante problemas pendente a espera de uma regulamentação.
Manhuaçu por exemplo tem placas de trânsitos em que ainda
não foram regulamentadas. Será que os vereadores sabem
disso? Outros dizem que precisa melhorar bastante o nível
de conhecimentos dos candidatos.
Peça ao seu vereador para mostrar o seu trabalho de legislador, o que ele tem fiscalizado etc.
Aproximando o ano eleitoral, começa as articulação para a
eleição do ano que vem. Com o fim das coligações de vereadores, os partidos vão ter que trabalhar bastante para obter o
número necessário de votos na legenda para eleger seus candidatos. Lajinha, Manhumirim, Manhuaçu, fala-se em grande renovação. Desde a eleição anterior Lajinha poderia ter
11 vereadores, falta somente a câmara votar a lei atualizando
o número para onze (11). O povo está mais antenado, mais
atualizado e mais exigente, querem candidatos mais qualificados para exercer o cargo.

Janot recebe pedido de investigação
contra Aécio
Já está no gabinete do procurador-geral da República, Rodrigo
Janot, o pedido
dos
deputados
federais Adelmo
Leão e Padre João, e do deputado estadual Rogério Correia,
todos do PT mineiro, para que a Justiça Federal investigue se
há envolvimento do senador Aécio Neves (PSDB-MG) no
caso Furnas; a análise do requerimento não tem prazo pré-determinado; denúncia foi feita pelo doleiro Alberto Youssef e divulgada em vídeo; ele afirmou que recolhia propinas
na empresa Bauruense, subcontratada de Furnas, para o deputado José Janene (PP-PR), falecido; e afirmou ter ficado
sabendo que a diretoria da empresa era de responsabilidade
do então deputado Aécio Neves

O mundo comove com morte de 150, mas
não se comove com a morte de 100 mil
Todos os desastres aéreos com
mortes o mundo
inteiro se comovem, são minutos
de silêncio nos estádios de futebol,
os governos mandando condolências. Nas buscas
são colocado o que
existem de mais
sofisticados, helicópteros, navios,
aviões, um verdadeiro aparato, mas
nada é feito para
amenizar os 100
mil que morrem

de fome todo dia.
Relatórios da ONU revelam que 100 mil pessoas morrem
de fome todo dia, segundo relatório da ONU de Jean Zigler.

A grande questão é que a fome é em consequência do modelo produtivo capitalista e na África principalmente devido
ao modo de partilha dos territórios africanos ás potências europeias e seu modelo de colonialismo. Os dados são da ONU
de 2003, os números podem estar atualizados.

Crise instaurada no Brasil afeta região
pela dependência do petróleo
Queda do preço do
barril acarretou em demissões em massa e
cortes no salário
Enquanto no Rio de
Janeiro 50 mil trabalhadores perderam emprego com o escândalo
da Petrobras, nos municípios produtores da
região Norte Fluminense como Campos, São João da Barra,
Macaé, Quissamã e Carapebus, a crise na indústria petrolífera mediante a queda do preço do barril de petróleo, acarretou
em demissões em massa e cortes no salário.
A perda de arrecadação com royalties e participações especiais com a produção de petróleo é hoje estimada em 2,6
bilhões. Já a queda com a arrecadação com o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é estimado em
cerca de R$ 2,4 bilhões. Só aí são R$ 5 bilhões que se somam
às dívidas e às dificuldades de buscar alternativas de receitas.
De acordo com o economista, mestre e doutor em Engenharia de Produção, Alcimar das Chagas Ribeiro, a crise instaurada no Brasil afeta fortemente a região pela dependência
do petróleo.
“O primeiro ponto da crise é inerente a própria corrupção,
é o que está acontecendo com o Rio, onde várias empresas
que tinham contratos com a Petrobras foram forçadas a demitir seus funcionários e isso evoluiu para uma série de desempregos nos últimos meses. O outro ponto da crise é oriunda
dos royalties e é nesse sentido que entra a nossa região, pois
com a queda do barril, as receitas dos municípios dependentes do petróleo começaram a sofrer fortemente”, avaliou o
economista.
Chagas revelou que a crise mediante dos orçamentos dos
royalties e das participações especiais, é de médio prazo e
não vai terminar logo, visto que, a Petrobras já teria declarado que irá reduzir seus investimentos em 30%, afetando
com isso.

Região de Manhuaçu
Nos municípios da região a população já sofre com a crise,
o comércio e a construção civil, estão demitindo, o comércio
está sentindo a falta de clientes, muitas cidades que já estavam com os cofres vazios, a crise veio agravar mais a situação, a merenda escolar já começa faltar em muitas escolas
da região, algumas por falta de dinheiro e outras por falta de
gestão. Tudo fica pior quando além dos problemas há o desvio de verbas, corrupção, conforme denúncia do Ministério
Público.

Personagem
Gimmick Prof. Resíduo
O site Professor Resíduo Sólido do
Brasil ou simplesmente Prof. Resíduo,
é um instrumento de comunicação que
visa fornecer informações sólidas e
independentes sobre o meio ambiente
brasileiro, o mercado de resíduos sólidos do Brasil e a promoção do desenvolvimento sustentável.
É o principal instrumento de informação para todos aqueles que, de alguma
forma, participam na defesa e na educação do meio ambiente, tanto na área
pública como na privada.
O Prof. Resíduo visa inspirar mudanças de atitudes, que
garantam um futuro mais verde e limpo para as atuais e futuras gerações, incentivando o desenvolvimento do meio
ambiente das cidades brasileiras e, ao cumprimento da Lei
Federal Nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010, denominada de

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que tem por
princípios e objetivos as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos e às responsabilidades dos geradores e do poder público.
Estrategicamente, o site Professor Resíduo Sólido do Brasil precisava de um “gimmick”, um personagem, uma ferramenta de diferenciação para auxiliar o objetivo de estabelecer mais identificação com o seu público-alvo.
Assim, empresa de comunicações contratada criou o “gimmick” Prof. Resíduo, que não tem uma mera finalidade ilustrativa passando a representar o site por meio de uma figuração simbólica, um ícone, que se “movimenta” e tem “vida
própria”.
Destinado a viabilizar vida e dinamismo ao que representa,
o gimmick Prof. Resíduo transmite valores à marca e institui
um “rosto” ao principal benefício da proposta do site Professor Resíduo Sólido do Brasil.
O gimmick Prof. Resíduo já faz parte do dia a dia do site.
Conheça o personagem!

Pista de skate é pichada poucos dias
depois de inaugurada

Poucos dias de inaugurada
a pista de Skate de Manhuaçu,
inaugurada no dia 8 de março
de 2015, na Praça José Adolfo
Assad, já está toda pichada.
Acho isso um desrespeito, não
tem nem um mês que foi inaugurada a pista, já destruíram as
pistas com pichações. Um vereador de Manhuaçu passando
por lá filmou dois Skatistas pichando. Eles pediram muito para
terem um lugar para poder praticar o seu esporte sem correr
risco de machucar alguém, agora pessoas que não tem o que
fazer que gostam de fazer isso , passando uma má imagem de
nossa Manhuaçu, por isso que as coisas sempre estragam pois
as pessoas não sabem usufruir do lugar sem estragar”. Disse
Paulinho Sett. Construída com o objetivo de fomentar a interação entre os habitantes da cidade, a pista conta com o que existe de mais moderno para a prática do esporte, como corrimões,
paredes inclinadas e escadarias e rampas.

Cici Magalhães é a nova diretora da
Gerência Regional de Saúde
A empresária Cici Magalhães é
nomeada pelo Governador Fernando Pimentel como a nova diretora da
Gerência Regional de Saúde (GRS),
sediada em Manhumirim. A publicação está no Diário Oficial do Estado
de quinta-feira, 26/03. Apesar de haver muita especulação em torno de
nomes que o novo governo estudava para o cargo, a nomeação de Cici
Magalhães confirma a pretensão da administração estadual
de designar uma pessoa que conhece todos os problemas de
saúde na região e tem excelente trânsito e relacionamento
com prefeitos, secretários e gestores de organizações da área
de saúde. Em entrevista, Cici Magalhães reforçou, agora pela
manhã, que está muito feliz com a nomeação e que suas primeiras diretrizes são, com apoio de todos os profissionais da
GRS, “aprimorar as políticas públicas de saúde na região,
subsidiar os municípios e melhorar a qualidade de vida das
pessoas. Tenho muita disposição para trabalhar".
A GRS é a representação regional da Secretaria de Estado
da Saúde de Minas Gerais e atende 34 municípios da microrregião, somando 440 mil habitantes.
Carlos Henrique Cruz
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"Acho que há um desejo genuíno da presidente de acertar as coisas, às vezes, não da maneira
mais fácil... Não da maneira mais efetiva, mas há um desejo genuíno"
Ministro da Fazenda levy, fez declaração polêmica em evento fechado para empresários em São Paulo

CALOTE: GOVERNO NÃO PAGOU
HELICÓPTERO DE DILMA
O descontrole nos gastos do governo Dilma fez o Brasil aplicar calote de R$ 455 milhões na Helibrás, subsidiária da
francesa Eurocopter, na aquisição de 50 helicópteros, em
2008. Um desses helicópteros é utilizado para o transporte
da presidente Dilma, em Brasília. O valor do calote equivale a 35% dos R$ 1,29 bilhão que deveriam ter sido pagos
em 2014, e começa a complicar futuros acordos com outros
países.
DÍVIDA VAI AUMENTAR
A dívida entrou em “restos a pagar”, mas, com o ajuste, a
França pode esperar um novo calote da parcela de 2015 no
valor de R$540 milhões.
‘COISA DO JOBIM’
Após desdenhar do contrato dos helicópteros (“é coisa do
Jobim”), o Ministério da Defesa culpou o contingenciamento
de 2014.
FAMA DE MAU PAGADOR
Recentemente, o Brasil perdeu o direito a voto no Tribunal
Penal Internacional devido às dívidas com a Organização
das Nações Unidas.
NO SERASA DA ONU
Há relatórios da ONU que demonstram que o Brasil é conhecido mau pagador por lá. Está inadimplente desde 2009
com as missões de paz.
DILMA SOFREU PARA CONFIRMAR
ALVES NO MINISTÉRIO
Foi difícil para Dilma aceitar a nomeação do ex-deputado
Henrique Eduardo Alves para o Ministério do Turismo. Ela
o detesta, e não é de hoje, mas teve de ceder à pressão
do PMDB, conduzida pelo vice Michel Temer, como gesto
de “boa vontade” em relação ao deputado Eduardo Cunha.
O presidente da Câmara tratava a nomeação de Henrique
Alves para o ministério como uma “questão de honra”.

FORA, PT
O deputado Domingos Sávio (MG) aposta no desgaste de
Dilma para apear o PT do governo de Minas. Seu projeto
é assumir a presidência do PSDB em Minas para liderar a
eleição de 150 prefeitos, em 2016.
BIODIVERSIDADE
O projeto de lei que institui novo marco legal da biodiversidade põe, outra vez, empresários e ambientalistas em campos
opostos. O relator Jorge Viana (PT-AC) defende uso sustentável da biodiversidade.
DE PAI PARA FILHO
Durante votação, esta semana, o senador tucano Cássio
Cunha Lima (PB) foi ao plenário da Câmara afinar posição
com o filho, deputado Pedro Cunha Lima (PSDB-PB). Conversaram uns 30 minutos.
A GENTE SOMOS INÚTILLL
O ministro Helder Barbalho (Pesca) passou por saia justa no
Senado ao apresentar as metas da pasta para 2015. Ouviu
a conclusão dos senadores: sua pasta deveria ser um setor
do ministério da Agricultura.
FIM DOS PARTIDOS
O Congresso triplicou o fundo partidário, que em 2014 afanou meio bilhão de reais do contribuinte. O senador Cristovam Buarque (PDT-DF) quer os partidos financiados por
simpatizantes, não pelo fundo.
COMO HERODES
Ao ler que ministros entregaram o pacote anticorrupção a
Renan, o jornalista Carlos Brickmann não perdeu a piada:
“Agora só lhes falta entregar a Herodes o plano nacional de
cuidados com a infância.”
LULA QUER MERCADANTE
EMBAIXADOR, ‘BEM LONGE’

Dilma não gosta de Henrique desde quando, líder do PMDB,
enviou à então ministra um bambolê para ajudá-la a “ganhar
jogo de cintura”.

O ex-presidente Lula voltou a insistir na demissão imediata
do ministro Aloizio Mercadante (Casa Civil), como “única saída” para a retomada do entendimento com o PMDB. A idéia
de Lula é nomear Mercadante embaixador, aonde ele quiser,
“de preferência bem longe”. Lula se irritou com a nova trapalhada do ministro, que fez Dilma desafiar o PMDB ajudando
a fundar o Partido Liberal (PL), de Gilberto Kassab.

ORÇAMENTO RAQUÍTICO

POLÍTICA ESTOMACAL

Dilma cedeu, mas deu a Henrique Alves o Turismo, com orçamento de R$
523 milhões, dez vezes menos que
os R$ 5,9 bilhões da Integração.

Visceral, Mercadante faz política com raiva, e quis se vingar do PMDB e do “emparedamento” do governo no Congresso,
dando força ao PL.

PREFERIA O OUTRO

JANELA DE DESERÇÃO

Henrique sonha com o Ministério da Integração porque seu
pai, Aloisio Alves, ocupou o mesmo cargo. Mas se chamava
Integração Regional.

A criação de partido, como o PL, abre a janela para transferência de deputados sem risco de perder o mandato. A idéia
é esvaziar o PMDB.

MODELO FHC

IRRELEVÂNCIAS

A solução proposta por Lula para Dilma se livrar de Aloízio
Mercadante (Casa Civil), fazendo dele embaixador no exterior, segue o modelo FHC: para se livrar do ex-presidente
Itamar Franco, Fernando Henrique o despachou para longínquas (e confortáveis) embaixadas.

Após tornar o ministro Pepe Vargas (Articulação) irrelevante,
Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, está louco para
encarar Mercadante.

A REAÇÃO DE CID

Eduardo Cunha se recusou a receber Pepe Vargas, afirmando que não aceitava intermediários nas relações “entre presidentes de poderes”.

BAMBOLÊ

O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ganhou página
no Facebook pedindo sua saída. “Eu exijo a renúncia de
Eduardo Cunha” tem 24 mil seguidores. Organizadores o
chamam de “Achacador da República”.
DIA DO FICO
A senadora Ana Amélia desistiu da ideia de mudar de partido. Segundo ela, os gaúchos não aceitam infidelidade
partidária. No Rio Grande do Sul, o PP conta com 230 mil
filiados. “Precisamos preservá-los”, diz.

ENQUADRAMENTO

DILMA SUBMETEU TRAUMANN A HUMILHAÇÃO FINAL
Demitido na quarta (25) do cargo de ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Thomas Traumann deixou
funcionários do Planalto constrangidos com a humilhação a
que se submeteu na segunda-feira (23). Ele ficou plantado
durante todo o dia na porta do gabinete de Dilma, implorando inutilmente para ser recebido por ela. Pretendia explicar o
documento cujo vazamento, dias atrás, a irritou.

O Mundo das Borboletas

Todo mundo sabe que borboletas
não falam, mas no mundo da minha
imaginação elas falam, sim!
Jasmim, Flórida, Hortência, Nina
Girassol, Margarida e Rosa é um grupo de borboletas que estão indo para
Borboletopólis. Lá acontecerá o concurso da Miss Borboletopólis.
Jasmim ia dizendo:
- Eu sei que vou ganhar por que sou
bonita!
Hortência logo disse com raiva:
- Não enche, não, heim!
Nina disse:
- Não briguem! Já chegamos a Borboletopólis!
As garotas chegaram bem na
hora quando Sr. Obeludo disse:
- Pessoal, a primeira participante é
Margarida!
Margarida disse:
- O que eu vou apresentar??!! Uma
dança de balé clássico! Por favor, Música!
Margarida dançou que chegou a brilhar no palco! Mas
não era isso que os jurados queriam!
- A segunda participante é Hortência!
- Eu vou atuar!
- Ah!!! Até que enfim estou livre da maldição!
Mas não era isso que os jurados queriam!
- A terceira participante é Rosa!
- Eu vou ler um poema:
"As flores são belas
Você é uma delas
As flores são lindas!
Você é mais ainda!"
Mas não era poesia que inspirava os jurados!
- A quarta participante é Jasmim!
- Eu vou dançar a música de Borboletopólis!
Mas não foi isso que os jurados acharam de interessantes!
- A última participante é Nina Girassol!
- O que eu vou fazer é cantar:
"Girassol ou girassol!
Amarelo, amarelo!
Eu to aqui pra me expressar!
Mas não diga nada pra ninguém!
Mas uma vez minha gente!
Ou girassol ou girassol
Amarelo, Amarelo!"
- A vencedora foi Nina Girassol!
- Obrigada a todos!
Nina, cante aquela música de novo!
- Está bem!
"Girassol ou girassol!
Amarelo, amarelo!
Eu to aqui pra me expressar!
Mas não diga nada pra ninguém!
Mas uma vez minha gente!
Ou girassol ou girassol
Amarelo, Amarelo!"
Essa foi a história do Mundo das Borboletas!
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema - MG
Atos, Editais e Serviços.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO PRESENCIAL Nº.
005/2015 – PA: 007-04-05/2015. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG. Contratado: “RECAPAGEM
DO RIO DOCE”, com o CNPJ sob nº. 19.862.143/0001.30, nos Itens:
01 á 18, Contratação de Imprensa para prestar serviços de recapagem
nos pneus usados do município Conceição de Ipanema - MG. Valor:
R$: 82.656,00 (Oitenta e dois mil e seiscentos e cinquenta e seis reais).
31.12.2015. Dotação Orçamentária: 02.02.01.06.181.0057.2011.33903000/FICHA:34 FR:10000.02.04.01.12.361.0033.2033.3390.3000-39/FICHA:121.FR: 1010002.04.01.12.361.0033.2033.3390-3000/ FICHA:121.
02.05.01.10.302.0046.2044.3390-3000/FICHA: 179. FR: 10200.
02.06.01.26.782.0050.2061.3390-3000/FICHA: 289. FR: 10.000.
02.06.01.26.782.0050.2061.3390-3000/FICHA: 289. FR:11600
Conceição de Ipanema – MG, em fevereiro 2015.
Willfried Saar – Prefeito Municipal.
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Megaoperação da PM prende dezenas em várias cidades de Minas

P

elo menos 49 pessoas
foram presas e oito menores apreendidos, até
as 19h30 da quinta-feira (26),
durante uma megaoperação
denominada Evidência, desencadeada pela Polícia Militar, em Minas Gerais. Conforme a corporação, militares de
todos os batalhões cumprem
mandados de busca, apreensão e prisão. Os policiais
também fazem incursões em
áreas consideradas de alta criminalidade. Essa é a primeira
fez que toda a corporação atua
ao mesmo tempo em todas as
853 cidades mineiras.
O balanço parcial aponta a
recuperação de 10 veículos
roubados, além da apreensão
de 13 armas e uma grande
quantidade de drogas.
Nova Lima, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, até o momento, foi a
cidade com o maior número
de prisões cumpridas no Estado. Pelo menos 19 pessoas
foram presas e três menores
apreendidos por crimes como
homicídio, tráfico de drogas,
roubo e furto.
Em Santa Luzia, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, um homem de 30 anos
foi preso. Jonathan Rodrigo
dos Santos estava foragido
desde 2012 pelo crime de
homicídio. Conforme o Major Evair, do 35º Batalhão, no

município, 23 militares estão
empenhados desde as 5 horas
para cumprir 12 mandados
de prisão. À tarde, de acordo
com o policial, foram realizadas blitze, à noite, incursões
e batidas em aglomerados e,
durante a madrugada, a operação será finalizada com fiscalização nas ruas da cidade.
Um jovem de 18 anos foi
detido, no Vale do Jatobá, na
região do Barreiro de Belo
Horizonte. Ele estava com
mandado de apreensão em
aberto, expedido quando
ainda era menor de idade.
"Como constatamos que o
jovem estava com essa ordem
de apreensão, nós o levamos.
Ele tem envolvimento com
tráfico de drogas", disse o
tenente José Canazart.
Criminosos também foram
detidos na avenida Presidente
Carlos Luz, bairro Caiçara,
região Noroeste da capital.
Segundo a PM, com os suspeitos foi encontrado um
veículo com queixa de roubo.
Em Betim e em Contagem,
na Grande BH, militares do
18º Batalhão, do 39º Batalhão
e da 2ª Companhia Mesp,
cumpriram três mandados
de busca e apreensão e dois
mandados de prisão. Ao todo,
três homens foram presos e
dois menores apreendidos
nos locais.
Em Matozinhos, área do

36º Batalhão, os policiais
cumpriram mandado de prisão na rua Goiás, no bairro
Cruzeiro. Um homem foi preso e materiais para embalar
drogas e um revólver calibre
.32 foram apreendidos.
Na rua Paineiras, bairro Paraíso das Piabas, em Ribeirão
das Neves, um indivíduo foi
encaminhado para a delegacia
depois que os militares do
40º Batalhão apreenderam,
com ele, uma pistola calibre
.765. Na mesma cidade, a
corporação apreendeu dois
menores e recuperaram dois
veículos furtados na rua Geraldo Rodrigues da Silva,
bairro Felixlândia.
Em Ipatinga, no região do
Vale do Aço, sede do 14º Batalhão, durante o período da
manhã foram 24 automóveis
abordados, 97 motos e 168
pessoas abordadas. Duas
motocicletas e um veículo
foram removidos para o pátio
da prefeitura. No município,
um indivíduo foi preso e um
menor apreendido. Os militares também apreenderam uma
arma de fogo e dois quilos de
maconha.
A 161ª Companhia do 8º
Batalhão vem desenvolvendo
inúmeras ações e operações
na região que engloba além
da sede em Campo Belo,
também as cidades de Candeias, Cristais, Aguanil e

Santana do Jacaré. As ações
consistem em abordagens de
pessoas e veículo suspeitos,
cumprimentos de mandados
de prisão e de busca e apreensão. Em Campo Belo, uma
pessoa foi presa e um menor
foi apreendido, além da apreensão de um revólver calibre
.32. Em Candeias, foram três
presos e duas motocicletas
recuperadas. Em Cristais,
foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.
E, em Santana do Jacaré,
foram dois os mandados de
busca e apreensão cumpridos
pela PM.
Abordagens: Cerca de 35

mil militares estão empenhados na ação, que terá duração
de 24 horas. O Coronel Marco
Antônio Bianchini definiu cinco frentes de atuação da PM e
deu carta branca para que cada
comandante atue de acordo
com a necessidade da região.
No total, a PM realiza cinco categorias de abordagens.
A Operação Cinturão ocorre
nas estradas que fazem fronteiras com o Rio de Janeiro,
Espírito Santo, São Paulo,
Bahia e Goiás. Ela é focada
no combate ao tráfico de
drogas, comércio ilegal de
armas e inspeção de veículos
nas rodovias.

A Operação Incursão em
Zonas Críticas, conta com
militares presentes nos pontos
mais perigosos das cidades. A
Operação Busca, Apreensão
e Prisão, de cumprimento de
mandados pendentes de busca, apreensão e prisão. Além
disso, a Operação Batida
Policial, com abordagem em
pontos estratégicos para combate à prostituição, comércio
ilegal de drogas e armas; e
Operação Trânsito Urbano/
Rodoviário, de controle de
documentação e combate e
prevenção de furto de veículos dentro das cidades e nas
estradas.

Norma publicada pelo Estado estabelece critérios
para definir situação de escassez hídrica
A declaração de escassez é pré-requisito para que se possam avaliar mecanismos
de redução de consumo, como rodízio, racionamento e sobretaxa, se for o caso

F

oi publicada na quinta-feira (26/3), no Diário
Oficial do Estado (Minas Gerais), a Deliberação
Normativa (DN) número 49,
que estabelece as diretrizes
e critérios gerais para a definição de situação crítica de
escassez hídrica e de restrição
de uso água em Minas Gerais. Com publicação, Minas
Gerais passa a ser o primeiro
estado com uma norma desse
tipo.
O anúncio da DN foi feito
pelo secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Sávio
Souza Cruz, nesta quarta-

-feira (25/3), durante evento
de celebração ao Dia Mundial
da Água. Conforme explicou
o secretário, a publicação da
DN não significa declaração de situação de escassez
hídrica.
“O que foi definido foram
os critérios. A partir da publicação, serão feitas as avaliações nas regiões (porções hidrográficas) de Minas Gerais
e, se os critérios foram observados, o Instituto Mineiro
de Gestão das Águas (Igam)
poderá declarar a escassez. O
prazo mínimo de avaliação é
de sete dias”, informou. A declaração de escassez hídrica é

pré-requisito para que as concessionárias de abastecimento
público, como a Copasa, além
da Agência de Regulação de
Água e Esgoto (Arsae-MG),
possam avaliar mecanismos
de redução de consumo de
água, como rodízio, racionamento e sobretaxa, se for
o caso.
Critérios: Segundo a DN,
as declarações de escassez
hídrica emitidas pelo Igam
deverão considerar critérios
mínimos, como a vazão dos
cursos d’água e o estado de
armazenamento dos reservatórios das porções hidrográficas avaliadas.

Uma vez declarada escassez, as restrições de uso para
captações de água ocorrerão
conforme o estado de vazão
descrito e se fará uma redução
de 20% do volume diário
outorgado para as captações
de água para a finalidade de
consumo humano e abastecimento público ou dessedentação animal, redução de 30%
do volume diário outorgado
para as captações de água
para a finalidade de consumo
industrial e redução de 25%
do volume diário outorgado
para as captações de água
para a finalidade de irrigação,
entre outros.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Orçamento estadual de 2015 é aprovado por
unanimidade na Assembleia Legislativa

Parlamentares votam a favor da proposta apresentada pelo
governo; déficit previsto para o ano é de R$ 7,3 bilhões

A

Assembleia Legislativa aprovou, no início
da tarde de (26/3), por
unanimidade, o novo Orçamento do Estado para 2015.
Os deputados votaram favoráveis à proposição apresentada
pelo governo estadual, que
revisou a proposta original
enviada pela gestão anterior
no final do ano passado.
Na reestimativa da peça
orçamentária feita pela equipe
do governador Fernando Pimentel e enviada ao Legislativo na semana passada havia
previsão de um déficit fiscal
de R$ 6,15 bilhões. Mas, na
votação de hoje, o Orçamento
de 2015 foi aprovado com
déficit projetado de R$ 7,3
bilhões. A diferença (R$ 1,15
bilhão) se refere à inclusão,
pelo relator, deputado Tiago
Ulisses (PV), das despesas de exercícios anteriores
(DEA) que não constavam
na proposição original. Com
isso, o valor da despesa fiscal
(descontadas as despesas
intraorçamentárias) passou
de R$ 72,4 bilhões para R$

75,6 bilhões. Já as receitas,
antes estimadas em R$ 72,4
bilhões, foram revistas para
68,3 bilhões.
Para o deputado Durval
Ângelo (PT), líder do governo
da Assembleia, o Executivo
conseguiu convencer a própria oposição da necessidade
de mudança no Orçamento,
tanto que a votação foi expressiva. “A tese do governador Pimentel estava certa,
de que o orçamento era irreal
e precisava ser modificado”,
afirmou.
Sobre a afirmação do líder
da minoria, deputado Gustavo Valadares (MG), de que
o governo só ia começar a
trabalhar após a votação do
orçamento, Durval Ângelo
rebateu o colega dizendo que
o governador Fernando Pimentel tem trabalhado muito
desde o que tomou posse.
“Suceder um governo tucano
não é fácil. O atual governo
encontrou a casa desarrumada e com muitos problemas.
A situação do orçamento é
um bom exemplo, pois eles

trataram a lei maior do estado de forma irresponsável”,
ressaltou.
ICMS: Um dos fatores que
contribuíram para a redução
da receita foi a revisão da arrecadação com o ICMS, uma
das principais fontes de recursos do Estado. Originalmente, foram previstos R$ 41,6
bilhões, mas esse valor foi
reduzido para R$ 40,5 bilhões
(queda de 2,66%). Também
teve significativa variação a
receita patrimonial do Estado
(dividendos e títulos de juros
de renda, por exemplo), que
passaram de R$ 4,7 bilhões
para R$ 1,1 bilhão (redução
de 76,19%).
Outra alteração importante
entre a proposta enviada pelo
Executivo à Assembleia ocorreu na folha de pagamento.
A proposição original previa
despesa de pessoal da ordem
de R$ 28,5 bilhões, mas o
texto aprovado em plenário
mudou esse valor para R$
32,7 bilhões (aumento de
14,6%).
Nas despesas de capital, o

montante de investimentos foi
reduzido de R$ 6,5 bilhões
para R$ 4,3 bilhões (queda
de 36,57%). O orçamento de
investimento das empresas
controladas pelo Estado não
foi modificado e permanece
estimado em R$ 7,6 bilhões.
Por outro lado, a amortização da dívida do Estado vai
consumir R$ 3,5 bilhões em
2015 (acréscimo de 33,6%
em relação aos R$ 2,6 bilhões
projetados inicialmente).
Lei de Responsabilidade
Fiscal: No que diz respeito ao
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
após a reavaliação dos números do orçamento, a despesa
com pessoal do Poder Executivo em 2015 foi estimada
em R$ 24,6 bilhões, valor
que corresponde a 49,48%
da Receita Corrente Líquida
do Estado (RCL). Portanto,
os gastos com pessoal desse
Poder estão acima do limite
permitido pela LRF, que é de
49% da RCL. Mas o relator
lembra em seu parecer que a
apuração desse limite, e con-

Crédito (foto): Gil Leonardi/Imprensa MG

sequentemente, a aplicação
das sanções previstas em lei,
só ocorrerão quando a despesa for realizada efetivamente.
Por outro lado, as despesas
de pessoal dos demais Poderes estão dentro dos limites da
LRF. No caso do Poder Legislativo (Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas),
o valor total dessa despesa
será de R$ 1 bilhão (2,15%
da RCL, abaixo do limite de
3%). O Poder Judiciário vai
consumir 5,85% da RCL (R$
2,9 bilhões), também abaixo

do limite de 6% da RCL. O
Ministério Público, por sua
vez, tem gastos com pessoal
estimados em R$ 915,7 milhões, valor que representa
1,84% da RCL (o limite da
LRF é 2% da RCL).
Disposições constitucionais: O Estado vai cumprir
as determinações constitucionais de gastos para as
áreas de saúde e educação,
que receberão, das receitas
dos impostos, R$ 5 bilhões
(12,1%) e R$ 10,3 bilhões
(25,05%), respectivamente.

Operação Lava Jato completa um ano com 82 réus e 11 condenados
Empreiteiras são alvo de ações civis; STF e STJ investigam 52 políticos.
PF apura esquema de lavagem de dinheiro e corrupção na Petrobras.

A

O juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal, é o
responsável pela Operação Lava Jato

O ministro Teori Zavascki, do STF

Operação Lava Jato
completou dia, 17 um
ano desde que a Polícia
Federal (PF) fez as primeiras
prisões em um posto de gasolina no Distrito Federal. Os
primeiros 81 mandados de
busca e apreensão de então
resultariam na maior operação
contra corrupção já deflagrada
no país, que investiga um esquema de desvio de recursos
da Petrobras, movimentando
R$ 10 bilhões.
Em suas 10 fases até o momento, a PF já cumpriu mais
de 350 mandados de prisões
preventivas, temporárias, busca e apreensão e condução coercitiva (quando o investigado
é levado a depor).
Ao todo, 22 pessoas estão
presas – a maioria está na
Superintendência da Polícia
Federal em Curitiba.
As prisões mais recentes
ocorreram na segunda-feira
(16), quando a PF cumpriu
18 mandados judiciais. Entre
os detidos está Renato Duque,
ex-diretor de Serviços da Petrobras. Ele e o tesoureiro do
PT João Vaccari Neto foram
denunciados por corrupção e
lavagem de dinheiro.

A atuação da polícia culminou na abertura de 19 ações
penais que tramitam contra
82 réus na Justiça Federal do
Paraná, além de cinco ações
civis públicas contra as empreiteiras acusadas de cobrar
propina da estatal. São alvo as
empreiteiras Camargo Corrêa,
Mendes Júnior, OAS, Galvão
Engenharia e Engevix e a
empresa Sanko-Sider. Onze
réus já foram condenados e
recorreram.
O Paraná é o coração da
operação porque foi lá que as
investigações sobre lavagem
de dinheiro começaram e
onde foram cometidos alguns
dos crimes mais graves. A
tese foi aceita pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), que
manteve os processos que não
envolvessem políticos a cargo
da Justiça Federal no estado.
O juiz federal Sérgio Moro,
responsável pelos processos
da Lava Jato na primeira
instância, já ouviu quase uma
centena de testemunhas de
acusação e defesa nos processos, que têm como um dos
principais fundamentos um
instituto polêmico entre operadores do direito: a delação

premiada. Foram fechados 12
acordos de delação..
Foi principalmente baseado
em depoimentos do doleiro
Alberto Youssef, suspeito de
operar o esquema de desvios
da Petrobras, e do ex-diretor
de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto da Costa,
que Moro encaminhou ao
STF vasta documentação
que culminou na abertura de
inquéritos para investigar 48
políticos.
A autorização para a abertura das investigações foi dada
pelo ministro Teori Zavascki
em 6 de março deste ano.
Foram citados 22 deputados
federais, 13 senadores, 12
ex-deputados e uma ex-governadora de cinco partidos:
PT, PSDB, PMDB, PP e PTB.
Também são investigados o
tesoureiro do PT, João Vaccari
Neto, e o lobista Fernando
Soares, o"Fernando Baiano",
apontados como operadores
do esquema. Youssef também
apontou que o ex-ministro da
Casa Civil José Dirceu, preso
condenado pelo mensalão,
recebia dinheiro do "caixa 2"
para o PT provindo da corrupção na estatal.

O doleiro Alberto Youssef, preso
da Operação Lava Jato

O empresário Fernando Antonio Falcão
Soares, o Fernando Baiano
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Vereadores de Manhuaçu aprovam repasse financeiro
e lei sobre Direitos da Criança e do Adolescente

O

s vereadores de Manhuaçu reuniram-se
em sessão extraordinária, presidida por Jorge
Augusto Pereira “Jorge do
Ibéria”, na noite de quinta-feira, 26/03, em que dois projetos de lei foram aprovados.
O encontro foi acompanhado
pelo Chefe de Gabinete da
Prefeitura de Manhuaçu,
Uéziler Nacari; pelo Secretário de Esportes, Vitor Rocha;
pelo professor de Jiu-Jitsu,
Cleiton Silva e pelo Presidente do Conselho Municipal
da Criança e do Adolescente,
Wagner Caldeira.
Os parlamentares aprovaram o projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo
a promover repasse de R$
8.400,00 à Associação dos
Professores de Educação Física de Manhuaçu na forma
de cota patrocínio e apoio
cultural e esportivo à realização da 2ª Copa Manhuaçu
de Jiu-Jitsu de 2015, que
irá aconteceu no domingo,
29/03, no Ginásio Poliesportivo Oswaldo Sad, em
que participaram mais de
350 atletas vindos de vários
Estados.
Outro projeto de lei aprovado com emendas foi de
autoria do Poder Executivo
que dispõe sobre a Política
Municipal de Atendimento
dos Direitos da Criança e do
Adolescente. Além de tratar

da política municipal de
atendimento dos direitos da
criança e do adolescente, a
lei estabelece normas gerais
para a sua adequada aplicação, conforme dispõe a Lei
Federal nº. 8.069, de 13 de
julho de 1990.
O Presidente da Câmara,
Jorge do Ibéria, fez um balanço do encontro. “Quero
agradecer aos vereadores
que foram convocados para
esta sessão. As leis aprovadas são muito importantes
para nossa cidade. Gostaria
de parabenizar o Secretário
de Esportes, Victor Rocha;
o professor Cleiton Silva e
também o Wagner Caleira
que estiveram apresentando
os projetos de lei e justificando a importância de cada
um deles. A função é estar
trabalhando em parceria
com o município e ajudando
aquelas pessoas que tem interesse de melhorar o esporte,
saúde, lazer e outras áreas”,
comentou.
O Secretário de Esportes,
Victor Rocha, justificou a
importância da lei aprovada.
“A Câmara de Manhuaçu
entendeu a importância da
lei e temos percebido que
o município tem se desenvolvido na área esportiva.
Nós queremos agradecer aos
vereadores e falar que estamos felizes a parceria entre
Câmara e prefeitura para o

desenvolvimento esportivo”,
salientou.
O professor de Jiu-Jitsu
e organizador do evento,
Cleiton Silva, afirmou que
“o repasse financeiro trará
vários benefícios tanto para
a comunidade quanto para
os atletas da cidade que vem
praticando estes esporte e
não tinha tanto recurso e nem
apoio. Hoje é uma grande
vitória para os praticantes de
artes marciais independente
de qual seja”, enfatizou.
Em relação ao projeto
de lei aprovado que trata
da Política Municipal de
Atendimento dos Direitos
da Criança e do Adolescente,
o Presidente do Conselho
Municipal da Criança e do
Adolescente, Wagner Caldeira, argumentou: “A legislação federal sofreu algumas
alterações e a lei municipal
não estava em consonância
com essas mudanças e para
que nós pudéssemos realizar inclusive a eleição do
conselho tutelar que será no
dia 4 de outubro deste ano,
nós teríamos que estar com
esta lei regulamentada, até
porque o prazo máximo para
lançarmos o edital de eleição
será dia 3 de abril. Tivemos
que correr contra o tempo
para que pudéssemos cumprir todos os requisitos que
a lei federal exige”, pontuou.
Assessoria de Comunicação

Entidades promovem Conferência
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.

O

Governo municipal,
por meio da Secretaria de Trabalho e
Desenvolvimento Social,
e o CMDCA – Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente de
Manhuaçu promove nesta
sexta-feira, 27, a IX Conferência Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
de Manhuaçu, cujo tema
abordado será “Política e
Plano Decenal dos Direitos
Humanos da Criança e do
Adolescentes - Fortalecendo
os Conselhos de Direito da
Criança e do Adolescente. O
evento acontecerá das 12h às
18h, na sede da APAE.
O objetivo do evento é
abordar temas sobre as políticas de proteção dos direitos
de crianças e adolescentes,
além de fomentar a participação da sociedade civil na promoção da defesa do estatuto
da Criança e do Adolescente e
formular medidas sócio edu-

cativas que serão levadas as
futuras conferências regionais
e nacionais.
De acordo com o diretor
do CMDCA, Wagner Alves
Caldeira, a Conferência trará
propostas que estabelecerão
cinco eixos temáticos a serem
debatidos posteriormente
na Conferência Regional
dos Direitos da Criança e
Adolescente, que acontecerá
na cidade de Governador
Valadares. “A Conferência
também busca criar e fortalecer espaços de participação da
sociedade civil nos conselhos,
serviços e projetos estabelecidos por órgãos envolvidos na
defesa dos direitos da criança
e do adolescente. Também
vamos eleger os delegados
que representarão Manhuaçu
na Conferência Regional”.
Além das propostas elencadas na Conferência, o evento
terá palestra do Juiz da Vara
da Infância e Juventude - Comarca Manhuaçu, Dr. Marco

Antônio Silva e o Promotor
de Justiça da Vara da Infância e Juventude da Comarca
de Manhuaçu - Dr. Carlos
Samuel Borges. “São duas
autoridades que tem muito a
contribuir para esta Conferência. Inclusive, os participantes
terão a oportunidade de fazer
perguntas aos palestrantes,
que são as maiores autoridades constituídas em nosso
município a respeito dos
direitos das Crianças e Adolescentes” – disse Wagner
Alves Caldeira.
O evento contará com a
participação de conselheiros
do CMDCA, representantes
do conselho tutelar, autoridades municipais, além de
membros da sociedade civil.
A Conferência será aberta ao
público, que terá direito a voz
e voto, desde que se cadastre
entre 12h e 13h30 no mesmo
dia e local do evento.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Professor de Jiu-Jitsu
Cleiton Silva

Secretário de Esportes,
Victor Rocha

Wagner Caleira

Os vereadores de Manhuaçu reuniram-se em sessão extraordinária, presidida por Jorge Augusto
Pereira “Jorge do Ibéria”, na quinta-feira, 26/03, em que dois projetos de lei foram aprovados

Mesa Diretora

Vereadores Aponísia e Chiquinho

NOTÍCIAS DE ECONOMIA

Inflação em 2015 na pesquisa
Focus salta para 8,12%

C

om a alta de 1,24% do
IPCA-15 de março,
analistas do mercado
financeiro mexeram novamente em suas projeções
para a inflação para cima. A
mediana das previsões para o
IPCA de 2015 passou de uma
alta de 7,93% para 8,12%.
Há um mês, a mediana das
estimativas para o indicador
estava em 7,33%. Esta é
a décima-segunda semana
consecutiva em que há alta
das previsões para o IPCA
deste ano.
A expectativa de que o BC
não entregará, portanto, a
inflação de 2015 sem estourar
o teto de 6,50% da meta também pode ser vista no Top 5
de médio prazo, que é o grupo
dos economistas que mais
acertam as previsões. Para
esses profissionais, a mediana
para o IPCA deste ano segue

acima da banda superior da
meta e permaneceu em 8,33%
de uma semana para outra.
Quatro semanas atrás, estava
em 7,12%.
Para o final de 2016, a
mediana das projeções para
o IPCA foi levemente ampliada de 5,60% para 5,61%.
Já no Top 5, a projeção para
a inflação no final do ano que
vem que estava em 5,61%
subiu para 5,64% - um mês
antes estava em 5,65%. As
expectativas para a inflação
suavizada 12 meses à frente
seguem elevadas, mas diminuíram. Nessa divulgação da
Focus, essa projeção passou
de 6,58% para 6,49% - um
mês antes estava em 6,55%.
No curto prazo, os preços
mostram mais descontrole.
Depois da alta de 1,24% de
janeiro, revelada pelo IBGE,
e de 1,22% em fevereiro,

a projeção para a taxa em
março, também segue acima
de 1%. De acordo com o boletim Focus, a mediana das
estimativas passou de 1,31%
para 1,40% - um mês antes,
estava em 0,79%. Algum refresco para a inflação mensal
é aguardado apenas para abril,
quando o índice deve ter alta
de 0,62%. Esse indicador, na
semana anterior, porém, estava em 0,60% e quatro edições
da Focus atrás, em 0,57%.
O Banco Central trabalha
com um cenário de alta para
o IPCA nos primeiros meses
deste ano. A expectativa é a
de que a pressão dos preços
administrados fique circunscrita ao primeiro trimestre
deste ano. De qualquer forma,
o foco do BC em relação à
meta é apenas 2016, quando
promete entregar uma inflação de 4,5%.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
"A álgebra e o dinheiro são essencialmente
niveladores; o primeiro intelectualmente, o
segundo efetivamente".
Simone Weil Simone
"Jamais desanime aos
verbos dos caluniadores, nem se entristeça
à indiferença dos
ingratos".
"Ter muitos amigos é
não ter nenhum".
Aristóteles
"Nunca fale derrota.
Use palavras como
esperança, crença, fé,
vitória".
Norman Vincent
"Eduquem os meninos
e não será preciso
castigar os homens".
Pitágoras
“Os falsos intelectuais
se escondem atrás
da capa, fogem dos
verdadeiros sentimentos. Eles ficam
sempre distantes,
porque sabem que só
assim os outros podem
admirá-los dentro de
sua hipocrisia. Hoje
desmascare um falso
intelectual, desvalorizando suas vaidades,
mais tarde ele pode
até agradecer-lhe
pelo fato de você tê-lo
tirado das trevas.”
Paulo Baleki
“O amor é uma
fonte inesgotável de
reflexão, profunda
como a eternidade,
alta como o céu, vasta
como o universo.”
Alfred de Vigny
“Qualquer governo é
melhor que a ausência
de governo. O despotismo, por pior que
seja, é preferível ao
mal maior da Anarquia, da violência civil
generalizada, e do
medo permanente da
morte violenta.”
Thomas Hobbes

Pr. João Soares
da Fonseca

O que é uma boa higiene bucal?
Hálito puro e sorriso saudável são o resultado de uma boa higiene bucal. Isso significa que, com uma higiene bucal adequada:
Seus dentes ficam limpos e livres de resíduos alimentares;
A gengiva não sangra nem dói durante a escovação e o uso do fio dental;
O mau hálito deixa de ser um problema
permanente.
Consulte o seu dentista caso sua gengiva
doa ou sangre quando você escova os dentes
ou usa fio dental, e principalmente se estiver
passando por um problema de mau hálito.
Essas manifestações podem ser a indicação
da existência de um problema mais grave.
Seu dentista pode ensiná-lo a usar técnicas corretas de higiene bucal e indicar as
áreas que exigem atenção extra durante a
escovação e o uso do fio dental.
Como garantir uma boa higiene bucal?
Uma boa higiene bucal é uma das medidas mais importantes que você pode adotar
para manter seus dentes e gengiva em ordem. Dentes saudáveis não só contribuem
para que você tenha uma boa aparência,
mas são também importantes para que você
possa falar bem e mastigar corretamente os
alimentos. Manter uma boca saudável é importante para o bem-estar geral das pessoas.
Os cuidados diários preventivos, tais como
uma boa escovação e o uso correto do fio
dental, ajudam a evitar que os problemas
dentários se tornem mais graves. Devemos
ter em mente que a prevenção é a maneira
mais econômica, menos dolorida e menos
preocupante de se cuidar da saúde bucal e
que ao se fazer prevenção estamos evitando
o tratamento de problemas que se tornariam
graves. Existem algumas medidas muito
simples que cada um de nós pode tomar

para diminuir significativamente o risco do
desenvolvimento de cárie, gengivite e outros
problemas bucais.
Escovar bem os dentes e usar o fio dental
diariamente.
Ingerir alimentos balanceados e evitar comer entre as principais refeições.
Usar produtos de higiene bucal, inclusive
creme dental, que contenham flúor.
Usar enxagüante bucal com flúor, caso seu
dentista recomende. Garantir que crianças
abaixo de 12 anos tomem água potável fluoretada ou suplementos de flúor, se habitarem
regiões onde não haja flúor na água.

Bolo bombom de morango com
brigadeiro branco
INGREDIENTES
Pão de ló de chocolate
8 claras
8 gemas
3 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de chocolate em pó
½ xícara (chá) de água
½ xícara (chá) de óleo
3 xícaras e ½ (chá) de farinha de trigo
1 colher (sobremesa) de fermento em pó
RECHEIO:
1 lata de leite condensado
1 colher de (sopa) de manteiga sem sal
3 colheres (sopa) de leite em pó
1 lata de creme de leite
2 caixas de morango limpos, secos e sem talos, cortados ao meio se forem grandes
COBERTURA/GANACHE DE CHOCOLATE:
250 gr chocolate ao leite
250 gr chocolate meio amargo
1 lata de creme de leite sem soro
MODO DE PREPARO
PÃO DE LÓ: Bata as claras em neve. Acrescente as gemas e bata por 10 minutos. Acrescente o açúcar e bata por mais 15 minutos. Em
outra vasilha misture o chocolate em pó, a água
e o óleo. Vá acrescentando na massa alternando com a farinha e o fermento. Leve para assar

em assadeira
30 cm de diâmetro. Coloque em forno
180 graus.
Coloque
para
assar
por aproximadamente
40 minutos.
Deixe esfriar. Com a ajuda de uma faca, tire
o miolo preservando as laterais e o fundo com
cerca de 2 ou 3 dedos de massa. RECHEIO: Coloque todos os ingredientes, menos o morango,
na panela. Mexer até dar o ponto de brigadeiro
(quando desgruda do fundo da panela). MONTAGEM: Preencha o interior do bolo com o
brigadeiro branco e também os morangos, de
maneira que fique um pouco de brigadeiro mais
morango, depois brigadeiro por cima.
COBERTURA DE GANACHE: Derreta os
chocolates em banho-maria ou no micro-ondas
(parando para mexer a cada 30 segundos). Depois de derretido, acrescente o creme de leite.
Mexa bem, até ficar homogêneo e deixe esfriar.
Quando estiver frio, passe por cima do bolo.
Provavelmente vá sobrar um pouco de ganache.
Use um saco de confeiteiro e solte sua criatividade para decorar o bolo.

jsfonseca@pibrj.org.br

O rato e a ratoeira
Um rato, vendo o fazendeiro chegar da cidade e abrir
um pacote, pensou logo no tipo de comida que haveria
ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado e saiu correndo a avisar os outros animais da fazenda:
– Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa!
A galinha disse: – Desculpe-me, Sr. Rato, e eu com
isso? Sei que é um grande problema para o senhor, mas
a mim não me prejudica em nada.
O rato foi até o porco: – Há uma ratoeira na casa!
– Desculpe-me, Sr. Rato, – disse o porco, – mas não
há nada que eu possa fazer, a não ser orar. O senhor será
lembrado nas minhas preces.
O rato dirigiu-se à vaca. – Uma ratoeira? E daí? Por
acaso estou em perigo? Claro que não!
Então o rato voltou para casa abatido.
Naquela noite, ouviu-se um barulho, como o da ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu
para ver o que era. No escuro, ela não viu que a ratoeira
havia pego a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra
picou a mulher.
O fazendeiro chamou imediatamente o médico: – Sua
mulher está com muita febre e corre perigo.
Para alimentar alguém com febre, nada melhor que
uma canja de galinha. O fazendeiro pegou uma faca, foi
ao quintal e matou a galinha.
Como a doença da mulher continuava, os amigos e
vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco.
A mulher não melhorou e acabou morrendo. Para alimentar todos que compareceram ao funeral, o fazendeiro sacrificou a vaca.
Moral da história: Na próxima vez que você ouvir
dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que
quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda está em
perigo. O problema de um é problema de todos.
Durante o primeiro trimestre, a ênfase em nossa igreja foi o tema da comunhão. Esta historieta, de autor desconhecido, é um lembrete de que a comunhão não é só
recomendável, mas é também vital para todos nós.

DICAS
PARA SEU CORAÇÃO BATER MELHOR

- Faça exercícios físicos regularmente
- Procure consumir alimentos à base de soja - o vegetal
ajuda a manter o equilíbrio protéico no sangue.
- Diminua a ingestão de sal nas refeições preparadas e em
outros alimentos como chips, defumados e enlatados.
- Reduza o consumo de gorduras de origem animal
(carnes, leite e derivados)
- Acrescente alimentos ricos em fibras em sua dieta, como
aveia, hortaliças e frutas.
- Insira em sua dieta alimentos ricos em vitaminas C e E,
como abacate, laranja e outros.
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Três são presos com armas e carros apreendidos

MANHUAÇU (MG) Madson Cândido Rodrigues,
35 anos, Tyrone Rodrigues
de Carvalho, 30 e Júlio Cezar
Alves Feitosa, 47, foram presos na madrugada de sábado,
28/03, após uma denúncia
anônima dando conta de que
circulavam exibindo armas
pela cidade de Manhuaçu
em dois carros importados,
um Mustang Conversível de
cor azul e um Cadilac Preto.
Segundo a Polícia Militar,
montou um esquema de
rastreamento e localizou os
dois veículos estacionados
no Bairro Coqueiro. Ainda de
acordo com o registro, foram
localizadas três armas de
fogo: um revólver niquelado
calibre 38, um revólver 32
e outro revólver calibre 38.
Nas buscas nos veículos
ainda foram encontradas uma
machadinha, mais de oito
mil reais em dinheiro, uma

réplica de pistola semiautomática, uma touca ninja e
farta munição.
Os três foram conduzidos
para a delegacia, onde foram
autuados e arbitrada a fiança.
Os carros foram apreendidos.
A ação policial foi a atração
no Coqueiro nessa madrugada.
Com informações da
Polícia Militar - portalcaparao@gmail.com

Dupla assalta casa lotérica em
São João do Manhuaçu

A Polícia Militar registrou
novamente um assalto a
casa lotérica de São João do
Manhuaçu. Na terça-feira
(24/03), por volta 12h30,
um homem usando capacete
com viseira escura entrou na
lotérica e anunciou o assalto.
O assaltante contou com a
ajuda de outro elemento que
pilotava uma motocicleta
Honda CG Titan 150 placa
de Miradouro (HEV 7274).
Havia na casa lotérica seis
clientes e o atendente. A
quantia que foi roubada não
foi anunciada.“Há indícios
de que os assaltantes são os
mesmos que realizaram recentemente assaltos na casa
lotérica de Alto Jequitibá,
na agência dos correios em

Luisburgo e no supermercado em São João do Manhuaçu”, afirma o soldado da
Polícia Militar, Alex Goési.
O Campeão

MUTUM (MG) - Duas
pessoas morreram num soterramento ocorrido na noite de
sexta-feira, 27/03, no distrito
de São Francisco do Humaitá, em Mutum. Segundo as
primeiras informações, três
pessoas estavam em um
local de difícil acesso com
uma máquina num desaterro

onde havia um cano com
vazamento de água e quando
estavam próximo do barranco, acabou ocorrendo o
soterramento. Duas vítimas,
que os nomes ainda não foram divulgados, morreram
soterrados. Eles ainda foram
resgatados por populares e
encaminhados ao Hospital

Homem é baleado no posto Timbosão em Divino

Fernando Uzai, 54 anos,
foi morto a tiros na sexta-feira(27/03) no pátio do
posto Timbosão, na BR 116
em Divino. Fernando dirigia
um caminhão F4000 e estava
acompanhado do filho Jonatas Rufino Uzai.
Por volta das 08h30, pai
e filho fizeram uma parada
próximo a uma das bombas
de combustível do posto.
Fernando desceu do caminhão para encher uma garrafa de água, momento que
dois elementos chegaram
em uma motocicleta e o que
estava na garupa fez vários
disparos contra Fernando.
A vítima foi baleada nas
costas, pernas e na cabeça.
Segundo a perícia foram dez
disparos, provalmente de
uma arma calibre 38. (Três
nas costas, dois nas pernas e
cinco na cabeça).
Fernando morreu na hora.
O filho Jonatas, que estava
dentro do caminhão, foi
atingido por um disparo no
braço e foi socorrido para o
hospital em Carangola.
Policiais que estavam no
local foram informados sobre os dois elementos de
estatura mediana. Eles estavam trajados de jaqueta preta

Dois morrem soterrados na zona rural de Mutum

e calça jeans, chegaram ao
posto em uma moto titan
preta. A Polícia Militar de
Divino sinalizou o local até
a chegada da PRF (Polícia
Rodoviária Federal ) e Perícia de Muriaé. O corpo
foi encaminhado ao IML
(Instituto Médico Legal) de
Muriaé.
O Campeão

Vítima Fernando Uzai

Acidente na BR-116 mata uma pessoa

São Francisco do Glória/
MG. Um acidente entre uma
carreta e um veículo Toyota
SW4, deixou um morto na
BR-116, próximo ao trevo
de São Francisco do Glória.
Segundo informações do
condutor da carreta, que
nada sofreu, ao tentar sair

de um buraco teria perdido
o controle e atingido a SW4
que vinha na direção oposta.
O Serviço de Emergência
(SAMU) compareceu ao local do acidente, mas Afonso
Celso Ianhez, de 64 anos,
já estava sem vida. Outros
dois ocupantes da SW4 não

de Ibatiba, no Espírito Santo,
onde chegaram sem vida.
O Corpo de Bombeiro de
Manhuaçu foi acionado, pois
existe a informação de uma
terceira vítima. Outra equipe
dos Bombeiros foi deslocada
para a região na manhã deste
sábado.
Carlos Henrique Cruz

Agora em Lajinha!

Festas

se feriram.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável
pelo registro da ocorrência,
a perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos e o corpo
foi removido para o IML de
Muriaé.
Polícia e Cia
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

A loira e seu “novo visual”
Cansada das brincadeiras sobre sua burrice,
a loira resolveu pintar o cabelo de preto.
Para comemorar o “novo visual”, foi dar
uma volta de carro pelo campo e lá encontrou
um pastor de ovelhas: — Bom dia, senhor pastor! Que lindo rebanho o senhor tem!
— Obrigado!
— Se eu acertar quantas ovelhas há em seu
rebanho, eu ganho uma?
— Claro! Duvido que a senhora seja capaz!
— São 627!
— Impressionante! Esse e o número exato
de ovelhas do meu rebanho. Pode escolher
uma, ela e sua!
A loira olhou com atenção todas aquelas
ovelhas macias e, depois de muito acariciá-las,
selecionou uma e a estava levando para o carro
quando o pastor chamou:
— Moça! Se eu adivinhar a cor original do
seu cabelo, a senhora devolve o meu cachorro?

No Hospital
Um japonês estava muito mal na UTI de um
hospital. Uma senhora, que trabalhava como
voluntária, entra no quarto, senta na cama, ao
lado do doente e puxa conversa: — Tão jovem
e sofrendo! Não é fácil! Aonde você mora?
E o japonês, fazendo muito esforço, fala:
— Soro...ca...ba...
— Que coincidência! Tenho uma irmã que
mora em Sorocaba! O nome dela é Marta, você
conhece?
E o japonês, com um fio de voz:
— Soro...ca...ba...
— Isso eu já entendi! Eu perguntei se você
conhece minha irmã!
O japonês toma fôlego, reúne suas últimas
forças e grita: — Eu “non” conheço Sorocaba!
Japonês tenta “expricar” que se você “non”
sair de cima da mangueirinha, o soro caba!

sete erros

Parentes
Um casal vinha por uma estrada do interior,
sem dizer uma palavra. Uma discussão anterior havia levado a uma briga, e nenhum dos
dois queria dar o braço a torcer.
Ao passar por uma fazenda em que havia
mulas e porcos, o marido perguntou, sarcástico: - Parentes seus?
- Sim, respondeu ela. Cunhados e sogra.

O doido
O pneu do carro do Manuel fura diante de um
hospício. Ele desce e tira as porcas da roda, mas
elas escorregam para dentro de um bueiro. Um
dos internos assiste a cena do lado de dentro das
grades do manicômio e aconselha ao Manuel: Tire uma porca de cada uma das três rodas para
segurar a que ficou solta, até chegar a um posto.
- Fenomenal! Muito boa ideia. Obrigado!
Olhe, eu nem sei por que tu estás aí dentro.
- Eu estou aqui porque sou doido, não porque sou burro!

De loira para loira
A loira não conseguia passar no teste para
nenhum emprego. Resolveu tomar uma atitude
extrema para ganhar dinheiro:
- Vou sequestrar uma criança!
- pensou! Com o dinheiro do resgate eu resolvo a minha vida... Ela encaminhou-se para
um playground, num bairro de luxo, viu um
menino muito bem vestido, puxou-o para trás
da moita e foi logo escrevendo o bilhete: ‘Querida mãe isto é um sequestro. Estou com seu
filho. Favor deixar o resgate de R$10.000,00,
amanhã, ao meio-dia, atrás da árvore do parquinho. Ass: Loira sequestradora
“Então ela pegou o bilhete, dobrou- o e colocou no bolso da jaqueta do menino, dizendo:
- Agora vai lá e entrega esse bilhete para a
sua mãe.
No dia seguinte, a loira vai até o local combinado. Encontra uma bolsa. Ela abre, encontra R$10.000,00 em dinheiro e um bilhete
junto,dizendo: “Está aí o resgate que você pe
diu. Só não me conformo como uma loira pôde
fazer isso com outra...”

CURIOSIDADES
“Minicam” – É uma câmera de
vídeo portátil, de pequeno peso,
contendo sua própria unidade de
alimentação de gravação (videocassete). Desenvolvida nos anos
60, tornou-se a principal ferramenta
da televisão jornalística. A minicam
possibilitou aos repórteres fazer a
cobertura jornalística em localizações remotas, transmitindo os sinais de vídeo para a estação principal através de uma unidade móvel
equipada com um transmissor de
micro-ondas. Hoje em dia o aparelho tornou-se popular.
Celofane – Celofane é a celulose
regenerada. Esse tipo de papel come-

çou a ser produzido comercialmente
em 1920, revolucionando o mercado
de embalagens, devido à sua transparência. Ainda hoje é utilizada para esse
fim, embora muito sensível à umidade.
Cartão de crédito – O uso do cartão
de crédito surgiu nos Estados Unidos,
em 1920. O primeiro cartão de crédito
que podia ser utilizado em vários estabelecimentos comerciais foi introduzido pelo Diner’s Club, em 1950.
Trator – Dentre as centenas de
máquinas movidas por motor de combustão interna, o trator foi o principal
responsável pela mecanização da
produção agrícola em larga escala nos
países industrializados.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Aos nascidos no primeiro decanato (do dia 21 a 31 de março), sentirão um pouco mais nesta
semana os impactos do eclipse solar do dia 20 de março na
relação entre passado e presente. De uma maneira geral,
todos contarão com uma boa energia do Sol para seguir em
frente e dar andamento em projetos e sonhos.
SAÚDE: boa energia e vitalidade neste mês, em especial, depois do aniversário. Momento interessante para começar uma atividade física com supervisão de
profissional da área. A ressalva fica por conta da primeira quinzena com ansiedade
e o pecado da gula.
TOURO – DE 21/4 A 20/5: Sua maneira de lidar com as dificuldades podem
sensibilizar parentes e colegas do trabalho. Mais um detalhe importante: a forma
perseverante e objetiva dos taurinos atrai boas energias e maior socialização. Bom
para trabalhos coletivos e para conduzir equipes.
SAÚDE: a saúde requer alguns cuidados, apesar de Vênus estar em Touro neste
momento. Aproveite para poupar energia para tarefas cotidianas que requeiram
maior esforço físico, deslocamentos etc. Mantenha algo muito bom de Touro – a
paciência.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: A relação com os amigos ganha maior força a
partir desta semana. O pensamento nos projetos que envolvam o futuro, incluindo
as questões de estabilidade financeira, tem importância agora. Acredite mais em
você, porque talentos não faltam.
SAÚDE: o final deste mês com o início de abril mexe bastante com o cotidiano.
Mudanças e novas responsabilidades podem alterar o humor. Detalhe: é bom tentar
organizar as tarefas e separar o que realmente pode fazer, pois o corpo precisa de
compensações. Paciência.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: E as energias no campo do trabalho podem garantir,
a partir de seus esforços, novas colocações e destaque em alguma área interessante.
Você deseja chamar atenção, mas pense bem, com o carisma em alta, ainda falta
o quê? Bom senso com as novas responsabilidades.
SAÚDE: com Saturno retrógrado em Sagitário e Júpiter, ao mesmo tempo,
oferecendo soluções, bom para conseguir se compensar de possíveis fraquezas e
baixa energia. Cuidado com a rotina estafante. Não reprima ou encubra doenças,
pois as consequências podem não ser boas.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8: Questões sobre heranças e ganhos a partir dos esforços
de outros podem aparecer ou ter de se discutir a respeito. Novos interesses em
assuntos de fora ou a possibilidade de realizar uma viagem internacional pode ser
fato. Observe bem o que o mundo tem a oferecer e aproveite.
SAÚDE: suponhamos que você tenha esperado tanto de alguém e ao final
acabou se decepcionando. Bem, muita calma, você não é a primeira e nem será a
última. Não se deixe levar pelo problema para preservar sua saúde. Cuidado com a
retenção de líquidos. Esforce-se para manter o equilíbrio emocional nas discussões.
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: A energia desses últimos dias de março e com a
entrada do Sol em Áries dão maior objetividade e foco nas metas a serem alcançadas. Se você é da área comercial, bons acordos podem acontecer. Na área
sentimental, dúvidas na relação entre passado e presente pode fazer com que
decisões sejam necessárias.
SAÚDE: apesar de a vida saudável lhe atrair, é preciso manter a cautela neste
momento, sobretudo para compensar os esforços dos últimos tempos. Uma possibilidade interessante é relaxar com passeios, contato com a natureza e se possível, até
com atividade física moderada, sempre com supervisão de um profissional da área.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: As relações familiares podem ajudar. Tudo bem que
isso também pode trazer maior dependência e talvez manipulação dos outros, mas
saiba que é apenas uma fase. Momento inevitável de tomar decisões, mesmo com
a insegurança devido ao posicionamento de Plutão.
SAÚDE: nesses próximos quinze dias, será preciso manter a cautela quanto
aos excessos na alimentação e àqueles que regularmente fazem exercícios físicos.
A retenção de líquidos e picos de pressão pode acontecer. Procure controlar um
pouco mais as emoções dentro de casa e no trabalho.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Não se deixe abater com as oposições do
dia a dia, pois quem sabe você poderá tirar proveito das críticas para crescer ou
ter uma nova ideia onde esteja precisando. Sabedoria é posto, caras escorpianas.
Questões financeiras podem mexer com as emoções e com o humor.
SAÚDE: e por falar em emoções, elas podem alterar o metabolismo, sobretudo
se não conseguir controlar tanta ansiedade. Calma que isso é apenas uma fase.
Bom para atividades físicas que, inclusive, podem evitar dores de cabeça e enxaquecas. Cuide do fígado e das vias aéreas. Se iniciar algum tratamento, vá até o fim.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: Uma coisa as sagitarianas não podem reclamar – da sorte. O período, por sinal, acena com maior possibilidade de encontrar
alternativas e traz oportunidades para contornar situações difíceis. Também com o
Sol brindando as ideias criativas, você só precisa de uma boa água de coco e as
ondas do mar, porque o controle está em suas mãos.
SAÚDE: o período está interessante para cuidar da pele e para aquele bom
banho de lua tão aguardado em sua agenda. A precaução é apenas com processos
alérgicos e as vias áreas que podem trazer problemas nas pregas vocais. Dê um
trato na autoestima.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Inicia um momento de maior tranquilidade
para trabalhar com o que mais gosta. É possível fazer acertos a partir deste momento
nas questões de ordem cotidiana. Tendência a aumentar a capacidade de produzir
e também de fazer os outros produzirem.
SAÚDE: há tendência a não haver maiores problemas na questão da saúde. De
uma forma geral ela está bem e sempre é bom mantê-la na integridade e não abusar
da sorte, não é? Manter o controle das emoções para não cair nas armadilhas do
estresse pode ser legal.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Nem tudo, às vezes, sai como esperado. Investir em
alguma área nova é sempre arriscado, porém tais situações devem ser encaradas
de forma racional, características das aquarianas, para aprender com a experiência
a se superar. Aproveite o bom período para a comunicação. Ouça e observe mais.
SAÚDE: bom momento para a saúde – resistência e possibilidade de recuperação. Ao mesmo tempo é bom procurar controlar um pouco mais as emoções
e evitar comidas muito gordurosas e até o excesso de consumo de álcool. Bom
para cortar vícios.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Para os piscianos do último decanato (de 11 a 20/3)
é bom manter a cautela a partir de agora, pois com o eclipse nos últimos graus de
Peixes, sua capacidade de enfrentar a realidade passará por testes, sobretudo com
questões trazidas do passado e a relação com o presente e o futuro.
SAÚDE: a vitalidade dos piscianos pode requerer maiores cuidados com a saúde.
O lado emocional clama por estabilidade para partir para um novo momento. Isso
pode trazer consequências ao corpo. Cautela e sintonia em coisas boas, do bem,
podem fazer a diferença.
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Zezé di Camargo implora para Geraldo
Luís não exibir matéria contra Luciano
A ex-esposa de Luciano, 42, Cléo Loyola,
voltou a criar polêmica para a família do cantor. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal
“O Dia”, após a mulher xingar o sertanejo,
ela foi procurada por uma equipe do “Domingo Show”, da Record.
Na ocasião, Cléo falou sobre as declarações que deu contra o antigo companheiro.
No entanto, Zezé di Camargo, 52, procurou a
produção de Geraldo Luís, 43, e pediu para a
matéria não ser exibida.
Na verdade, conforme destaca a publicação, o cantor implorou para o dominical engavetar a reportagem. A solicitação foi atendida e o assunto não é mais comentado nos
bastidores do canal de Edir Macedo, 70.
No início do mês, Cléo Loyola usou o seu perfil no Facebook para
detonar Luciano. Ela disse que o ex-marido é gay e que transava
com vários homens quando os dois eram casados. Logo depois, a
mulher afirmou que a sua página na rede social tinha sido invadida
e elogiou o sertanejo.

Geraldo Luís diz que "Domingo Show" é dele
O apresentador do "Domingo Show" da
Record, Geraldo Luís, teve um ataque de
estrelismo no último domingo (22), durante
apresentação de seu programa. Para amenizar
a situação, o vice-presidente de jornalismo da
emissora, Douglas Tavolaro, teve que interferir na relação do apresentador com o diretor-geral do programa, Virgilio Abranches.
A discussão começou quando Abranches
pediu para Geraldo chamar o intervalo do
programa, o que não aconteceu. Em seguida,
durante o comercial da atração, o jornalista gritou para o diretor que
o programa era dele. Após o ocorrido Abranches imediatamente deixou a sala de comando e corte de imagens e disse para o apresentador arrumar outro diretor.
Pelos bastidores da Record, andam falando que Geraldo está sofrendo "síndrome de Geraldo Brasil", referência ao programa de estreia do apresentador na Record, em 2009. Na época, ele "estrelou"
e surtou com o diretor Vildomar Batista.
A Record anunciou na sexta-feira (27), que além do "Domingo
Show", Virgilio Abranches vai assumir a direção-geral do programa
de Gugu Liberato, no lugar de Vildomar Batista.

Gilberto Barros se despede da RedeTV!
e equipe técnica festeja aliviada
Gilberto Barros se despediu na
quinta-feira da RedeTV!. O apresentador não teve seu contrato
renovado,como o blog havia adiantado. Quando foi se despedir da
equipe técnica, ele até ganhou alguns sorrisos e aperto de mão, mas
a comemcoração rolou solta assim
que o apresentador deixou a sede do
canal. A fama de Gilberto na RedeTV! não era das melhores. Ele vivia se desentendendo com câmeras,
operadores de luz e de som. Não era fácil trabalhar com Leão, por
isso mesmo ninguém sentirá saudade dele. Que coisa, hein?

Saia justa: ator enfrenta a mãe e continua
circulando com ex-Rebelde
Sérgio Malheiros está em guerra
com a própria mãe por causa de Sophia Abrahão. Apesar de dona Glaucia não ir com a cara da nora, o ator
continua circulando e morando com
a ex-Rebelde.
O clima é para lá de tenso.
Mãe costuma ter sexto sentido,
né? Ele deveria ouvir os conselhos...
Depois não reclama.
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colocado na geladeira. Chateado, ele não tem
escondido de ninguém por lá seu descontentamento. Para piorar, estão querendo colocá-lo
de volta no Vídeo Show, tadinho. Falabella é
um ótimo profissional e não merece ser desprestigiado desse jeito.

Viviane Araujo faz “festa jabá” sem
presença de famosos e sem o próprio marido
Foi meio esquisita a festinha de 40 anos
de Viviane Araujo.
Para começar, ela escolheu um salão
muuuuuuuito longe (distante uma hora e
meia do Centro do Rio de Janeiro), pois lá
ofereceram muita coisa de graça para ela
(isso é conhecido como jabá).
Dizem que ela teria ganhado o salão, o
bolo, comida, bebida e até o convite.
Viviane estava crente que metade da Globo iria ao seu aniversário, mas o povo deu
o cano.
Nem o próprio marido, o jogador Radamés, deu as caras. Certamente estava trabalhando, né? Há quem diga que esse relacionamento está mais gelado
que o filme Frozen, mas mesmo assim ele fez uma declaração de
amor para ela em uma rede social e a parabenizou.
Detalhe: a prima da modelo, que cuidou dos preparativos da festa,
disse uma frase curiosa em uma entrevista.
"A Viviane podia ter escolhido o Copacabana Palace, mas não
quis. Preferiu uma celebração mais intimista", afirmou.

Panicat ganha privilégios, é orientada a não
se misturar e irrita colegas
Mari Baianinha está conseguindo tudo o que quer no Pânico, deixando as colegas chupando o dedo, tadinhas.
A moça é a única que tem
camarim exclusivo, super espaçoso, enquanto as outras ficam
apertadinhas em um espaço coletivo beeeeem menor. Em seu
camarim tem frutas, bebidas e
flores e um motorista vai buscá-la em casa. Mari também tem um
profissional que a acompanha para fazer cabelo e maquiagem. A
ordem da direção do humorístico é para que a baiana não se misture com as outras para não associar sua imagem com as panicats.
Querem transformar Mari em uma nova Sabrina Sato. Ela pode ser
bonita, mas o carisma não é o mesmo que o da japa.
Obs.: Mari Gonzalez é super gente boa, simples, e não tem culpa
de a direção do Pânico estar blindando-a.

Humorista dispensado de programa tem fama
de estrela e é comparado a Paulo Gustavo
Gustavo Mendes, que ficou conhecido
por imitar a presidente Dilma, fazia parte do
Agora É Tarde, de Rafinha Bastos, que acabou nesta semana.
Caso ele não continue na Band, seus colegas comentam nos bastidores que ele não deverá deixar saudade devido aos seus ataques
de estrelismo.
Dizem que o rapaz é uma espécie de Paulo
Gustavo (aquele humorista do Multishow),
que vive cheio de exigências, como querer
camarim exclusivo, por exemplo, fora outros
pitis. Gustavo mandou mensagem de voz para outros humoristas
chamando para beber no meio da madrugada de terça para quarta,
pois queria desabafar, mas muitos não vão com a cara dele (o blog
tem o áudio caso alguém resolva desmentir).
O rapaz virou piada no meio artístico. Todo programa que ele
participa, acaba. Exemplos: Show do Tom, Casseta e Planeta, Zorra Total e Agora É Tarde.
Que povo maldoso, né? Isso nem é culpa dele.
Gustavo Mendes tem seu talento e daqui a pouco consegue se
encaixar novamente em outra atração. Quem sabe no CQC.

Falabella é visto chorando na Globo

Ciúme e gênio forte acabam com
casamento de Danielle Winits

A insatisfação de Miguel Falabella com sua situação na Globo é
mais grave do que a gente imagina. O ator foi visto chorando nas
gravações de Pé na Cova, programa humorístico que deveria voltar ao ar na estreia da programação deste ano da emissora, mas foi

Chegou ao fim mais um casamento de Danielle Winits. Ela e
Amaury Nunes não estão mais juntos. Eles dividiam o mesmo teto.
Um dos motivos que mais atrapalhou o relacionamento foi o ciúme exagerado, principalmente da parte dele.
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Como a atriz tem fama de namoradeira, o jogador de futebol vivia encucado, tadinho. O que pegou também foi
o gênio forte de Winits. Quem conhece
bem essa moça sabe que ela é muito
difícil de conviver. Vamos aguardar o
próximo namorado que deve vir com
mais um "flagra" armado pela atriz...

Adnet tenta puxar tapete de Jô Soares, mas
guerra de egos estraga tudo
Marcelo Adnet, apoiado por Pedro
Bial e Bruno Mazzeo (filho de Chico
Anysio), que fariam parte de sua equipe,
tentou emplacar um talk show na Globo
no lugar de Jô Soares (a ideia era deixar
Jô com um programa semanal).
Adnet e sua trupe acharam que seriam
bons candidatos para concorrer com Danilo Gentili, que faz programa de entrevistas no SBT e vai bem em audiência.
Mas o projeto do ex-humorista da MTV Bruno Mazzeo não
foi para a geladeira, pelo menos para este aprendeu com o pai,
ano. A guerra de egos entre Adnet, Bial Chico Anysio, o que é
humildade
e Mazzeo levou a desentendimentos e a
direção da Globo decidiu suspender tudo.
Dos três, Mazzeo é o mais estrelinha e difícil de se lidar. Ele faria
a redação da atração. O criador era Bial. Adnet seria o apresentador
e isso criou mal-estar entre os outros que também são loucos por
holofotes e não gostam de ficar por trás das câmeras.
Vale lembrar que o marido da Calabresa já fez de tudo na Globo e
até agora nada deu certo de verdade.
Primeiro virou um dentista que combatia o crime, depois foi comentarista esportivo na Copa das Confederações e, em seguida, se
transformou imitador de famosos no Fantástico. Nada vingou para
valer, nem aquele programa semanal de humor sem graça que ele
faz.
Obs.: A culpa não é de Adnet, que é um talentoso humorista e
fazia sucesso na MTV. A Globo que não está sabendo o que fazer
com ele.

Viviane Araujo é
prejudicada na TV
por exposição
negativa e barraco
O escândalo que envolveu o nome de Viviane Araujo (uma moça
idêntica a ela foi flagrada transando no carro) deu uma boa queimada
no filme dela na Globo.
A renovação de contrato da modelo, agora que acabou Império
(onde ela viveu uma manicure), divide opiniões. Mas a maioria é contra. Pode até ser que tudo mude, só que por enquanto ela está descartada da emissora.
Se Viviane tivesse apenas negado que era ela fazendo sexo no carro, tudo poderia ser sido abafado e logo ninguém mais iria insistir no
assunto.
Mas o jeito que ela conduziu o escândalo não foi visto com bons
olhos na Globo (que não quer seus contratados envolvidos em polêmicas). A repercussão negativa foi muito grande e prejudicou a imagem
dela (que já não era muito boa).
O que mais pegou mal foi o fato de a ex-mulher de Belo ter feito
barraco com ameaça de processo acusando um jornalista de ter espalhado o vídeo (como se a culpa fosse dele de uma suposta sósia de
Viviane ter feito sexo na rua, né?).
Fora isso, ficou forçado demais um casal se apresentar para um jornal dizendo que eram eles que os autores da baixaria na rua e depois
simplesmente sumir sem prestar depoimento à polícia...

Alessandra Negrini dá
piti e grita em festa
Alessandra Negrini estava descontrolada
na festa que rolou de um estilista na noite de
quinta, em SP. Ela chegou a gritar quando
um fotógrafo chegou perto dela, pois não
queria saber de flashes. Por que não pediu com educação?
A atriz estava visivelmente irritada e alterada. De repente, largou
seu copo de bebida e foi embora batendo o pé. Não ficou nem dez
minutos na festa. Que fúria, né? *Dizem que Alessandra Negrini não
é muito chegada em gente. Alessandra Negrini estava descontrolada
na festa que rolou de um estilista na noite desta quinta, em SP.
Ela chegou a gritar quando um fotógrafo chegou perto dela, pois
não queria saber de flashes. Por que não pediu com educação?
A atriz estava visivelmente irritada e alterada.
De repente, largou seu copo de bebida e foi embora batendo o pé.
Não ficou nem dez minutos na festa. Que fúria, né?

12

31 de março / 2015

acesse: www.jm1.com.br

Prefeito e comando da polícia militar discutem
situação de insegurança em Manhuaçu

O

Prefeito Nailton Heringer reuniu-se em
seu gabinete na manhã de terça-feira, 24, com o
comandante do 11º Batalhão
de Polícia Militar, Tenente
Coronel Sérvio Túlio, e o comandante da 72ª Companhia
de Polícia Militar, Agnaldo
Schuab. Esteve em pauta a
questão da insegurança que
aflige moradores de Manhuaçu e distritos nos últimos
meses. O Poder Executivo
e a Polícia discutiram possíveis soluções ao problema.
Compareceram à reunião
também o representante do
Legislativo e presidente da
Câmara, vereador Jorge Augusto Pereira, o Procurador
do município, Antônio de

Carvalho e o presidente do
Conselho Municipal de Segurança Pública, Dângelo
Maurício.
“Eu pedi ao comandante
que estivesse tratando desse assunto por causa dessa
insegurança que estamos
vivendo, isso nos preocupa.
A população está assustada e
tem nos cobrado soluções” –
relatou o chefe do Executivo.
“Tivemos uma reunião longa
para traçarmos um perfil da
cidade, dos distritos, das
situações mais difíceis que
nós temos. Pudemos expor
nossas dificuldades e traçarmos um plano de ação. O
nosso comandante tem muita
consciência disso tudo e já
tem agido no sentido de solu-

O vereador Jorge do Ibéria, presidente da Câmara,
representou o Legislativo

cionar tudo isso” – finalizou
Heringer.
“Nós temos muitas de-

mandas em Manhuaçu e
região e viemos hoje ouvir
o Prefeito Nailton Heringer,
que é representante do povo
e recebe muitas informações.
E também trouxemos o nosso
ponto de vista sobre algumas demandas que temos”
– comentou o comandante
Sérvio. “Foi uma conversa
sadia, onde tanto município
quanto polícia estão se colocando disponíveis para uma
parceria para que a gente
consiga resolver esses problemas. Essa aproximação é
essencial, nenhuma das partes consegue resolver tudo
sozinho” - concluiu o Tenente Coronel. O comandante da
72ª Companhia também avalia a reunião: “Achei muito
positiva, o prefeito foi muito
solícito às nossas carências
para estarmos prestando um
serviço de qualidade para a
população. Foi importante a
gente ouvir as informações,
as reclamações. Acho que
esse trabalho conjunto vai
gerar bons frutos no futuro”
– acredita Agnaldo Schuab.
O representante do Legislativo Jorge do Ibéria
também vê como importante
a parceria: “É fundamental
para que a gente busque um
meio de resolver esse problema que assombra nossa
cidade. Na oportunidade,
cobramos um policiamento
nos distritos. Sabemos que
a polícia não tem efetivo
suficiente, conversamos para
ver o que pode ser feito para
resolver esse problema” –
acrescentou.
Secretaria de
Comunicação Social de
Manhuaçu

Os comandantes, o prefeito, o presidente do Consep e
Procurador do município discutem melhorias na área de
segurança para município

D

á me tua mão e não importa qual a distância a ser percorrida seguiremos juntos até existir vidas... Senhor entregamos nossas vidas a ti dirija nossos passos e guia-nos no
teu caminho de amor e união.
Casamento de Gelsane e Paulo no dia 28 de março de 2015

