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EDITORIAL

C

CHARGE

A difícil tarefa da Lava Jato e as
manifestações dos contras

ontinua repercutindo negativamente o manifesto de advogados da
Operação Lava Jato com críticas à atuação do juiz Sérgio Moro. O
povo aplaude a quebra desse paradigma vigente na sociedade que era
sabido que viria de manifestações de resistência. Estes que acostumaram
com a impunidade, alguns operadores desse frágil sistema agora gritam e
esperneiam sentindo-se desconfortáveis com a nova realidade que nasce
do coração de algumas autoridades policiais e de juízes que desejam uma
sociedade mais justa e igualitária.
Com a Constituição Federal de 1988, mudando a nossa lei maior e trazendo esperança para o povo, esperávamos que logo após a promulgação
da Constituição tudo mudaria, mas não foi bem assim, somente depois
de alguns anos o quadro começou a se alterar, fruto da redemocratização
do país. O Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal vêm
adquirindo cada vez mais autonomia, fazendo surgir um novo capítulo
na história do Brasil.
Digna de aplausos a imprensa brasileira há décadas vem divulgando
notícias referentes a desvios de bens e recursos públicos, cujos responsáveis – políticos, empresários, pessoas poderosas – raramente pagavam
pelo crime cometido. O poder financeiro lhes possibilitava contratar renomados advogados para ingressar com infindáveis recursos protelatórios
nos tribunais – manobras que, em geral, levavam à prescrição da pena e
à impunidade do infrator.
Muitos homens da Lei se fizeram de cego, até que os criminosos caíram
nas barras da Operação Lava Jato comandada pelo juiz Sérgio Moro, em
conjunto com uma equipe da Polícia Federal e do Ministério Público administram um brilhante trabalho cuidadosamente planejado em processo
de amadurecimento das instituições republicanas brasileiras, que não se
colocam em posição subalterna em relação aos interesses econômicos. O
mal pode perdurar por um bom tempo, mas sempre o bem vencerá o mal
e Deus está sobre o controle de tudo.
A Justiça Federal realiza um trabalho imparcial e exemplar, sem dar
tratamento privilegiado a réus que dispõem dos recursos necessários para
contratar os advogados mais renomados do país. Essa ausência de benesses resulta em um cenário incomum: empreiteiros, políticos e dirigentes
partidários sendo presos.
Vemos com espanto e muita dificuldade, pois gente poderosa que não
podem comprovar seu ponto de vista pela via do Direito só têm uma opção:
atirar ilações contra a lisura do processo, fazem isso em uma tentativa vã
de forjar na opinião pública a impressão de que a prisão é pena excessiva
para quem desviou mais de R$ 2 bilhões,
Fale com a redação
montante já recuperado pela Operação
contato@jm1.com.br Lava Jato.
A Lava Jato não corre frouxa, isolada,
(33)3331-8409
inalcançável pelos mecanismos de controle
do Poder Judiciário. Além de respaldada
pelo juízo federal de 1º grau, a operação tem tido a grande maioria de
seus procedimentos mantidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª região
(TRF4), pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal
Federal (STF).
O desrespeito aos direitos dos réus, por quem quer que seja, é uma
conduta passível de questionamento. Nada impede que um advogado, se
estiver certo da violação, postule a devida correção no âmbito da Justiça.
Segundo Antônio Bochenek, Presidente da AJUFE, a magistratura
federal brasileira está unida e reconhece a independência judicial como
princípio máximo do Estado Democrático de Direito. Assim, reconhece
também a relevância de todas as decisões de todos os magistrados que
trabalharam nesses processos e, em especial, as tomadas pelo juiz federal
Sérgio Moro, no 1º grau, pelo desembargador João Pedro Gebran Neto,
relator dos processos da Lava Jato no TRF4, e pelos desembargadores
Victor Luiz dos Santos Laus e Leandro Paulsen, que também compõem
a 4ª turma. No STJ, sabemos quão operosos são os ministros Felix Fischer, relator dos processos da Lava Jato, e Jorge Mussi, Gurgel de Faria,
Reynaldo Soares e Ribeiro Dantas, que compõem a 5ª turma. Eles não se
prestam à violação de direitos de qualquer réu.
Da mesma forma, confiamos plenamente nos ministros Teori Zavascki,
relator da Lava Jato no STF, e Celso de Mello, Gilmar Mendes, Cármen
Lúcia e Dias Toffoli, que integram a 2ª turma, bem como nos demais
ministros da Corte. Eles dão a garantia final de que os processos da Lava
Jato correram conforme o devido processo legal.
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EU leIO o
Jornal das
Montanhas
Suzana Cristina de Souza: Gerente Comercial
na Empresa Restaurante
Sabor da Fazenda.
Há 10 anos dedicando
seus serviços a empresa.
Deus o abençoou com
um carro no final de 2015.
Parabenizou sua patroa
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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

Visar o bem comum

Ao longo da história, a humanidade se especializou na
arte de fracionar. Começou com as migrações forçadas
em busca de comida e territórios de clima ameno, algo
que incitou a divisão das primeiras tribos. Criamos lanças, armas de fogo, castelos. O caráter da exclusividade
reverteu as inovações tecnológicas em prol da divisão
de nossos entes. Não raro, a guerra estava no epicentro
dessa equação insolúvel. E então, nasceu a política.
Nesse sentido, embora a tecnologia caminhe no compasso da política, as linhas de progressão destas duas
formas de manifestação humana são absolutamente
distintas. Como vive a sociedade do século 21 em comparação à sociedade da Idade Média? A resposta é evidente.
O relacionamento entre as pessoas, todavia, guardadas
as proporções de ocorrências trágicas como a Inquisição,
permanece semelhante. Há discordância por toda parte,
tanto em uma época quanto na outra.
Em outras palavras, a tecnologia evolui em linha reta
e para frente. A política está estagnada, pois ainda não
encontramos um meio eficaz de vivermos juntos. Onde
há pensamento, há divergência. A lei tratou de disciplinar
nossos atos, mas não nossos corações. A paixão por uma
ideia vira ódio, se transforma em extremismo. Não que
todos devam pensar exatamente da mesma forma, mas
visar o bem comum... Inexiste coletividade nesse quesito.

Aprendemos a cozinhar, aprendemos a produzir mais energia.
Depois veio a escrita, a matemática. Criamos aparatos dos sonhos,
uma engenharia humana inspirada
em Deus. Nossos arranha-céus
povoam zonas urbanas. Desvendamos milhões de segredos do
espaço. Livros perenes continuam
insuflando o intelecto de jovens ao
longo dos séculos. A despeito de
tamanha evolução, as relações interpessoais continuam
selvagens. Nos órgãos do poder, não existe situação
sem oposição.
E se todos fossem situação, em favor do bem comum?
A política humana é mesquinha, não encontra formas
de unificar o poder ou direcioná-lo a um propósito estritamente coletivo. Os romanos, cujos contos inspiram
nossa sociedade até hoje, já haviam nos alertado sobre
as intempéries de um mundo supostamente civilizado.
Ditaduras dão lugar a repúblicas. Repúblicas dão lugar a
impérios. Sempre existirão monarquias. A tecnologia, em
paralelo, segue seu rumo em direção ao infinito.
Gabriel Bocorny Guidotti
Jornalista e escritor - Porto Alegre – RS (Brasil)
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Mulher reclama de lama em sua casa
Segundo Renata Emerick,
moradora de Manhumirim,
na madrugada da semana
passada quando seu irmão
chegou em casa sua mãe
estava dormindo e ao abrir
a porta deparou com muita
lama que veio de uma enxurrada devido uma obra
que a prefeitura fez na rua
acima da casa de sua mãe,
neste momento ele chama
pela mãe, mas a lama já estava a 20cm de altura.
“Agora quero saber quem vai assumir a responsabilidade por isso,
peço que se pronuncie e vão lá pois em outros governos isso nunca
aconteceu e ela mora lá a mais de 35 anos e nem em 1996 por ocasião
da enchente, aconteceu isso. Se a prefeitura de Manhumirim quer
fazer obra favor colocar pessoas competentes e que faça direito e não
de qualquer maneira. Vou postar as fotos e espero que a prefeitura
tome as devidas providências pois não podemos ficar no prejuízo.
Por enquanto estas fotos são da cozinha e a varanda dos fundos,
isso depois que havia tirado bastante lama. ” Relata Renata Emerick

Blocos e trios elétricos devem se
adequar às normas de segurança
Orientação dos Bombeiros é para que organizadores obedeçam à
legislação estadual. Os blocos e trios elétricos que vão animar o Carnaval
em Minas Gerais devem obedecer à legislação estadual. O Corpo de
Bombeiros está orientando os organizadores quanto às medidas necessárias para garantir a segurança dos foliões e evitar acidentes.
Precisamos repercutir o assunto, principalmente junto aos organizadores, para que os blocos e trios estejam adequados antes da festa.
Nossa intenção é orientar para que todas as normas sejam seguidas:
classificação do risco do evento, necessidade de apresentação de projeto
técnico (definido de acordo com o número de pessoas), proteção contra
incêndio e pânico e outras. Explicar também quais são as competências do
Corpo de Bombeiros nesse assunto e as sanções previstas pela legislação.
Fonte: Fabrício Rocha Contato: 99270.2828/ 3915.7652/ 3915.7652

Possíveis candidaturas movimenta a
cidade de Lajinha
Esta coluna é uma
das mais lida do Jornal
das Montanhas, aproveitamos para dizer aos
nossos leitores que aqui
não há parcialidade,
portando qualquer pessoa pública ou pretenso
pré-candidato citado
nesta coluna, que desejar poderá se manifestar
escrevendo para esta
coluna dando a sua real
posição do que o que
andam dizendo por aí. A
nossa intenção é deixar

bem informado os nossos leitores para que as escolhas sejam as
melhores possíveis, deixando os eleitores bem informados, para uma
melhor decisão na hora de votar nos candidatos.
A campanha no rádio e TV deste ano foram reduzida para apenas 45
dias, os futuros candidatos já começam a ser definidos pelos partidos,
mas a confirmação virá só depois das convenções.
O Presidente do (PR) Lajinha, Pastor Sílvio Aloisio reafirmou ao
Jornal das Montanhas o apoio do seu partido, o (PR), assim como o
Deputado Federal, Lincoln Portela e Deputado Estadual, Leonardo
Diniz Portela, ambos também do (PR), à candidatura do governo
municipal em 2016 em Lajinha ao (PMDB). “Nós somos oposição
ao governo que está aí e nada mais coerente que apoiar uma candidatura também de oposição, que são os candidatos a prefeito e vice do
PMDB que formarão, nosso futuro executivo em Lajinha”, destacou.
Ele também lembrou que o partido sempre se mostrou avesso ao
atual governo e que por este motivo desde 2013 sofre com os ataques de vereadores do atual governo que usam a tribuna da Câmara
Municipal para destilar ódio e críticas infundadas a sua pessoa. O
Pastor disse que apresentou um relato do seu trabalho a diretiva do
PMDB recentemente e colocou seu nome a disposição do Partido.
O Presidente do (PR) em Lajinha que tem uma atuação importante
no meio social, colocou-se à disposição dos partidos PMDB/PR para
ser um pré-candidato a vereador no município pelo PR/PMDB nas
eleições municipais deste ano.

WhatsApp do JM (33)98887-8409
Sua colaboração é importante, mande sua foto. As doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegipti são sérias e necessita o esforço
de todos, o medo da dengue, da zika e da chikungunya é enorme.
Mais do que passar repelente, é preciso acabar com os locais de
foco do mosquito aedes aegypti, o transmissor. Para isso, criamos
campanha, para colaborar com as autoridades. Afaste o mosquito.
Envie fotos de foco do mosquito pelo whatsapp do Jornal das Montanhas (33)98887-8409. Envie fotos de foco do mosquito. Faremos
um grande levantamento dos locais de risco de Manhuaçu e região.
Mande fotos de carros abandonados, poças de água e outros focos,
com o endereço dos locais. Faça a sua parte.

15 vereadores (0) denúncia,
1 funcionário 20 denúncias
A função do vereador é legislar e
fiscalizar, só que
em Manhuaçu os
vereadores estão
em outra, não espere trabalho sério
e fiscalizador dessa
Câmara, comenta
um munícipe.
Na primeira reunião do ano um
funcionário apresenta dezenas de
denúncias, que segundo disseram são gravíssimas. 1ª) A pergunta que
se faz é: por que nenhum dos vereadores sabiam das denúncias? 2ª)
O funcionário colocou uma batata quente no colo do presidente, o
povo está de olho e ouvidos atentos, queremos resultados antes das
eleições, é ano de escolher novos vereadores e o próximo prefeito
de Manhuaçu. Manhuaçu por ser uma
cidade polo, merece e necessita de
uma Câmara mais atuante.
Não é a primeira vez que este funcionário comparece à Câmara para
denunciar prefeitos, Romeu ocupou
cargo de confiança nesta gestão, parece mais uma maneira de vingança do
prefeito por ter sido demitido, foram
alguns comentários após a reunião.
Na primeira reunião ordinária
de 2016, a Câmara de Vereadores
de Manhuaçu, recebeu a visita do
funcionário da Secretaria de Saúde,
Romeu Meira Dias, que apresentou dezenas de denúncias apontando
irregularidades em diversos setores e secretarias da administração
municipal. Ainda na mesma reunião, os parlamentares aprovaram
diversos projetos de lei, resoluções, indicações e moções.
Romeu Dias iniciou o discurso citando possíveis irregularidades na
Secretaria de Saúde, em seguida, denunciou problemas na Secretaria
de Educação, contratação de funcionários, SAMAL e questionou as
terceirizações. Foram mais de 30 minutos apresentando quase 20
denúncias.
"São todas denúncias graves, mas o que gostaria de destacar a
questão da terceirização no transporte escolar, na Secretaria de Saúde e no SAMAL. É um dinheiro que está indo para o ralo. Peço ao
Legislativo que é o órgão fiscalizador que averigue estas situações.
Tenho todos os documentos que comprovam as denúncias que inclu-

sive deixei na Câmara. A partir de agora, espero que seja feito justiça
e que o dinheiro do município seja melhor gasto", justificou Romeu.
A fim de analisar todas as denúncias apresentadas, os vereadores
irão se reunir na terça-feira, 26/01, para aprofundar o assunto e trazer
respostas a população.

ATENÇÃO: uma dica para você
Os Dentistas queriam esconder isso das pessoas para lucrarem
com clareamentos dentários, mais os cientistas não ficaram com
medo de falar.
Veja os benefícios da água oxigenada, um produto muito barato e
que você encontra em qualquer lugar. 90% das pessoas não sabem,
porque não é divulgado, por isso, pesquisei muito e trago as informações que vão te auxiliar no dia-a-dia, acompanhe a lista de benefícios:
1- Mata os germes bocais;
2- Clareia os dentes (coloque uma colher de sobremesa de água
oxigenada vol. 10 e bocheche por um minuto, depois cuspa);
3- Tira os germes das escovas de dentes que causam gengivite e
outros (mantenha a escova numa solução de água oxigenada10 vol.);
4- Desinfeta as superfícies melhor que qualquer outro produto
(excelente para banheiros e cozinhas);
5- Elimina fungos dos pés que causam chulé (utilize á noite sobre
os pés, também evita frieira e outros fungos);
6- Evita infecções,
7- Desinfeta
8- Ótimo cicatrizante, passe em todos dos tipos de ferimentos (use
várias vezes ao dia, alguns casos de gangrena regrediram com o uso);
9- Mata germes e outros microrganismos nocivos
10- Alivia o nariz que estiver com constipações, gripe ou sinusite
(misture meio-a-meio com água pura e pingue no nariz, espere alguns
minutos e assoar o nariz);
11- Ajuda manter a pele saudável (use no banho, pode ser usada
em caso de Micose;
12- Desinfeta roupas que tiveram contato com sangue ou secreções
corporais (Deixe de molho numa solução de água oxigenada antes
da lavagem normal);
13- Mata bactérias na cozinha, inclusive salmonela (após o uso
dos utensílios, desinfete com água oxigenada);
14- Remove tártaro dos dentes (molhe a escova com a água oxigenada e escove normalmente, o tártaro sai aos poucos);
15- Descolorir pêlos dos braços (aconselhável passar creme de
óleo de amêndoas antes de iniciar o processo, use a água oxigenada
vol. 40 + pó descolorante, passar sobre os pêlos que deseja descolorir
e aguardar entre 10 á 30 minutos, lave o local onde passou a loção,
após o processo);
16- Clareia as manchas no rosto (passe toda noite com pequenos
toques em cima da mancha que deseja sumir);
17- Clareia as unhas (coloque num pote água quente e uma tampinha de água oxigenada ou uma colher de sopa do produto, deixe
suas unhas mergulhadas nessa solução por 10 minutos e retire. Obs:
As unhas devem estar limpas e sem esmalte);
18- Tira água do ouvido (Pingue uma gota de água oxigenada
e tira aquele efeito aquário, quando fica muito tempo na água da
piscina ou do mar);
19- Deixa os pés lisos, livre de rachaduras, fungos, chulé e frieiras
(coloque 10 comprimidos de melhoral adulto + 1 vidrinho de glicerina médio + 1 vidrinho de água oxigenada, triture o melhoral num
recipiente, até ficar em pó, acrescente os demais ingredientes, misture
e tampe. Use á noite, antes de ir dormir);
20- Tira manchas de vinho e de sangue das roupas (pingue em
cima da mancha e depois lave normalmente, proceda com água fria
de preferência)
21 - Desinfeta tábuas de carnes e outros utensílios domésticos
(Diga adeus a salmonela)

Acusado de matar mulher de primo de
Aécio Neves diz por que atirou
Acusado pela polícia de
ser o homem responsável
pelos disparos que mataram
a empresária Ana Lucia
Neves, mulher de Sávio
Neves, diretor da concessionária Trem do Corcovado
e primo do senador Aécio
Neves, Alex Alves Guedes,
de 27 anos, o Delex, contou
informalmente a polícia que
atirou porque a vítima teve uma reação instintiva de o empurrar.
Alex foi preso nesta sexta-feira, em Austin, no município de Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele foi encontrado pela polícia
escondido dentro de um armário de roupas, na casa de um parente.
Segundo o delegado Fábio Salvadoreti, da Divisão de Homicídios
(DH), Delex foi o último envolvido no crime que ainda continuava
solto. Já Fábio Conforte Almeida, de 24, o Fabinho e outros três
homens foram presos em dezembro. O crime ocorreu em setembro
do ano passado, quando Ana Lúcia parou o carro próximo a uma
academia, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.
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"Não tem neste país uma viva alma mais honesta do que eu"
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

GOVERNO APOSTA EM PINDAÍBA
PARA APROVAR CPMF
O Palácio do Planalto contabiliza os votos necessários
para aprovar o retorno da famigerada CPMF. Apesar de se
recusar a dividir com eles a arrecadação do “imposto do
cheque”, o governo aposta na pindaíba dos prefeitos, em
ano eleitoral, para aprovar o novo tributo. A ideia é pressionar deputados e senadores com a promessa de liberação
de emendas parlamentares, que seriam destinadas aos
municípios.
DEVO, NÃO NEGO...
De acordo com o Palácio do Planalto, os parlamentares
aliados serão forçados a aceitar a promessa de ajuda aos
municípios.
QUEM QUER DINHEIRO?
O governo acha que convencerá o Congresso por causa
do fim do financiamento privado de campanha. Prefeitos
precisarão de dinheiro.
MENTORES
Os ministros Jaques Wagner
(Casa Civil) e Ricardo Berzoini (Secretaria de Governo)
confiam que a CPMF passará
ainda no primeiro semestre.
SEM CHANCE
Deputados e senadores não confiam na promessa de Dilma. Ela firmou reputação de não cumprir acordos com o
Congresso.

SEM LARGAR O OSSO
Aliados de Michel Temer tentam convencer o senador Valdir Raupp (RO) a ceder a vaga na chapa do cacique. Raup
resiste. A trupe quer negociar a cadeira de vice-presidente
do PMDB para angariar apoio.
MUDOU O DISCURSO
Petistas ficaram incomodados com a declaração de Lula
de que o governo precisa anunciar medidas para justificar
saída de Joaquim Levy. Parlamentares do partido sempre
se colocaram contra Levy.
DINHEIRAMA
A Aneel aprovou orçamento de R$ 203,8 milhões para fornecimento de energia das arenas olímpicas do Rio de Janeiro. A grana vai ser usada em 17 arenas de competição e
outras nove de não-competição.
DEMOROU
O PPS comeu mosca e levou quase uma semana para repudiar o manifesto de advogados, parte deles bancada por
empreiteiros, que atacou a Lava Jato. O manifesto saiu dia
15, o repúdio só dia 21.
NA CONTA DO POVO
O senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) alerta que a arrecadação caiu em
razão da recessão. “Não é correto que o
governo queira aumentar mais impostos
para aumentar a arrecadação”, diz.
PRÊMIO E MÉRITO

BULLYING DE DILMA FAZ ANTIGO
ASSESSOR CAIR FORA

Agora fazem campanha e até boicote para forçar a criação
de “cota racial” na premiação do Oscar.

O Planalto prepara a saída de Anderson Dorneles, assessor pessoal da presidente Dilma. Sua noiva, Larissa, seria
o pivô do desembarque. Ela não gosta do tratamento de
Dilma a Anderson, sempre aos berros. Acha que ele, dedicado assessor há anos, não merece lidar com o jeito búlgaro de ser da presidente. No Palácio há alívio. Dorneles
provoca ciúmes por sua proximidade com Dilma. Ninguém
é mais íntimo dela.

CUNHA REJEITA ENCONTROS
COM MEDO DE GRAVAÇÕES

SUSPEITA
Anderson Dorneles está sob desconfiança: seria sócio
oculto de um bar no estádio do Inter, cedido pela Andrade
Gutierrez, estrela do Petrolão.
BOM NEGÓCIO
O dono oficial do bar é Douglas Franzoni, amigo de Dorneles, que papou R$ 92 mil a título de “auxílio moradia” no
governo até 2012.
MALA E CUIA
A saída de Dorneles é esperada para depois do carnaval.
Não deve passar da primeira quinzena de março, quando
ele vai se casar.
PÉ NO FREIO
Aconselhada pelo ex-presidente Lula e pressionada pelo
PT, a presidente Dilma vai segurar a reforma da Previdência. Pelo cronograma do governo, a pauta só volta à mesa
em 2017.
ALÔ, STF
Recebeu mais de 48 mil adesões, em apenas dois dias, o
abaixo-assinado no site Change.org pedindo que o Supremo Tribunal Federal cancele a compra de quatro carros de
luxo no valor de R$ 620 mil.
GUERRILHA
Michel Temer montou QG em São Paulo para tentar se segurar no comando do PMDB. Desde de dezembro, Temer
passa quase todos os finais de semana se reunindo ali
com aliados e delegados do partido.

O temor de ser gravado, dando pretexto a sua prisão, como
no caso de Delcídio Amaral (PT-MS), fez o presidente da
Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), recusar conversas
com antigos aliados, investigados na Lava Jato, ou seus
familiares, que subitamente insistem para serem recebidos.
Cunha desconfia que foram instruídos pela força-tarefa
para gravar a conversa, a fim de se credenciarem a acordos de delação.
ACAMPAMENTO
Um filho do suposto “operador” do PMDB-MG Fernando
Diniz, já falecido, até ameaçou acampar na porta até ser
recebido por Cunha.
EM BUSCA DO SONHO
Cunha acha que “turma do [Rodrigo] Janot” tenta armadilhas para realizar o sonho do procurador-geral de metê-lo
em cana, diz um aliado
SÓ ERROS NOVOS
Cunha não comete “erros antigos”, avisa um deputado mineiro, e não repetiria Delcídio, gravado na conversa com o
filho de Nestor Cerveró.
COMO UM PATO
Instruído pela Lava Jato, o filho de Ceveró atraiu Delcídio
à reunião que gravou a proposta de fuga do ex-diretor da
Petrobras. Acabou preso.
TEMER DEVE DAR BOLO EM
COMPROMISSO COM DILMA
Na reunião de Michel Temer com a presidente Dilma, o
vice-presidente foi chamado a integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Gentil, Temer aceitou o
convite, mas não tem a menor intenção de comparecer já
ao primeiro encontro, marcado para o próximo dia 28. Ele
prefere priorizar sua agenda de recondução à presidência
do PMDB. No momento da reunião do “conselhão”, ele estará no Sul.

Herói de todo dia

Já percebeu que nas histórias em quadrinhos e nos desenhos animados o herói está sempre disposto a salvar,
a ajudar, a socorrer?
Nessas histórias, o personagem herói é sempre incansável, não mede esforços para ajudar, e é capaz de esquecer das suas vontades e desejos quando precisa agir.
Porém, você se deu conta de que esses heróis também
existem no mundo real? Já conseguiu perceber que a
vida está repleta desses grandes heróis?
Como alguns heróis dos quadrinhos, esses também,
que encontramos no nosso cotidiano, não fazem questão
da fama e do sucesso. Eles preferem o prazer do anonimato, onde a glória e a fama são plenamente substituídas
pelo sentimento do dever cumprido.
São heróis nossos de cada dia, todos aqueles capazes
de chegar ao lar, após um dia intenso, onde o peso do
mundo parece descer sobre os ombros, e ainda ter disposição para brincar de pega-pega ou de cavalinho, com os
pequenos que os esperam ansiosos.
Não há como não chamar de heróis aqueles capazes de
deixar de lado relatórios, e-mails e trabalhos, abrindo mão
dos compromissos profissionais levados para casa, somente para escutar as aventuras e sonhos do universo infantil.
É um heroísmo ser capaz de não perder a sensibilidade
com as lutas da vida e os compromissos que se sucedem, e
entender que o tempo gasto para responder sobre a cor do
céu ou as dúvidas mais surpreendentes da vida não é perda de tempo, mas investimento na vida daquele que ama.
Esses heróis são capazes de ensinar com a leveza da
alma e a firmeza do agir, sobre os valores da vida, sobre
a honestidade, o respeito ao próximo e a retidão do caráter como indispensáveis para a vida.
E para nos ensinar essas coisas, como todo bom herói, esses não gostam do discurso, da frase feita ou do
grande diálogo. Ensinam-nos pela melhor pedagogia: a
do exemplo.
Nossos heróis anônimos são capazes de dar uma escapadinha da correria do cotidiano só para ver um jogo
de bola, ou uma singela apresentação musical, ou uma
declamação de poesia que seja... Mesmo que ela tenha
não mais que quatro versos.
Fazem não por eles, mas porque sabem que, para seus
filhos, isso é muito importante.
E fazem tudo isso porque sabem que eles não são heróis feitos para salvar vidas. Eles entenderam, desde há
muito, que Deus os fez heróis diferentes. São heróis que
constroem vidas.
Por isso são capazes de achar importante as coisas
mais simples, quando as coisas simples são importantes
para seus filhos.
São capazes de esquecer seu cansaço, compromisso
ou o seu lazer, para fazer do lazer dos filhos, o seu lazer.
Eles são heróis porque entendem que tudo isso que
fazem hoje, talvez os filhos não entendam, nem consigam reconhecer e agradecer, mas um dia fará toda a diferença.
Eles, os nossos heróis, nunca se cansam e nunca desistem da sua poderosa missão. Isso porque dentro deles
há um combustível mágico que os move, tão mágico que
quanto mais eles usam, mais se multiplica: o combustível do amor.
E alguns de nós ainda temos a grande felicidade de
chamar esses heróis por uma outra palavra: pai.
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Câmara de Vereadores de Manhuaçu recebe
denúncias envolvendo administração municipal
N
a primeira reunião ordinária de 2016, a Câmara
de Vereadores de Manhuaçu, recebeu a visita do funcionário da Secretaria de Saúde,
Romeu Meira Dias, que apresentou dezenas de denúncias
apontando irregularidades em
diversos setores e secretarias da
administração municipal. Ainda
na mesma reunião, os parlamentares aprovaram diversos
projetos de lei, resoluções, indicações e moções.
Romeu Dias iniciou o discurso citando possíveis irregularidades na Secretaria de Saúde,
em seguida, denunciou problemas na Secretaria de Educação,
contratação de funcionários,
SAMAL e questionou as terceirizações. Foram mais de 30
minutos apresentando quase 20
denúncias.
"São todas denúncias graves,
mas o que gostaria de destacar

a questão da terceirização no
transporte escolar, na Secretaria
de Saúde e no SAMAL. É um
dinheiro que está indo para o
ralo. Peço ao Legislativo que é
o órgão fiscalizador que averigue estas situações. Tenho todos
os documentos que comprovam
as denúncias que inclusive deixei na Câmara. A partir de agora, espero que seja feito justiça
e que o dinheiro do município
seja melhor gasto", justificou
Romeu.
A fim de analisar todas as
denúncias apresentadas, os vereadores irão se reunir na terça-feira, 26/01, para aprofundar o
assunto e trazer respostas a população.
O Presidente da Câmara, Jorge do Ibéria, fez um balanço
geral do encontro. "A primeira
reunião do ano foi muito tranquila e bastante proveitosa. Em
relação as denúncias apresenta-

SINDIJORI

A

das, vamos apurar tudo que foi
citado para tomar as providências cabíveis. Em seguida, os
projetos, resoluções, moções e
indicações foram votados. Em
fim, tivemos um saldo muito

positivo nesta sessão", observou
Jorge.
PROJETOS
APROVADOS: Aprovado projeto de lei
de autoria do Presidente Jorge
do Ibéria que altera a Lei nº

Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais - Filiado a Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais-Fiemg
Rede Sindijori de Comunicação

E AGORA JOSÉ?

lama do desastre da mineradora Samarco em
Mariana já se espalhou
pela nossa história pelos próximos cem anos. Fazendo trocadilho, Samarco, fez o Marco na
historia da mineração e do meio
ambiente no mundo, não só no
Brasil. Agora, todo mundo é
sábio, desde os procuradores,
ONGs, políticos, até a prefeitura de Mariana, engenheiros
e técnicos, funcionários e não
sei mais quem. A quantidade de
gente que sabia, avisou, e que
previa o desastre dava para encher uma outra barragem, desta
vez de incompetência e vaidade.
Mas, o que ficou de lição para o
nosso futuro,apósesse desastre
tão lamentável?
Primeiroque, mesmo uma
empresa com um discurso tão
empolgado e ganhadora de tantos prêmios na área de sustentabilidade, como foi SAMARCO,
pode vender bem a imagem
para opúblico externo, mas se
não tiver o chamado complian-

ce interno, ou seja, se não for
organizada internamente e com
vontade real para evitar esse
tipo de desastres, de nada vale
essa imagem. Como exemplo
temos o seu Conselho de administração, que se, reúne segundo
noticiário nos jornais, três ou
quatro vezes por ano, composto por dois representantes de
cada acionista(Vale e a australiana BHP) e presidido pelo
representante da Vale. Suas atas
mostram que nunca ninguém
se preocupou com esse tipo de
problema. Nunca perguntaram
à diretoria, a não se quanto de
lucro vão produzir, o que pode
acontecer. E a empresa não tinha plano B. Nunca estudaram
suas vulnerabilidades físicas nas
minas, ou as ignoraram.
Segundo, quando surgiu o
problema, a gestão da crise pela
empresa foi desastrosa em todos
os sentidos. Vão virar umcase nas universidades de como
não reagir para resolver os problemas. Não foi só na área de

comunicação, mas no todo. E
à empresa podem se juntar os
demais atores da tragédia. O
governo de Minas foi outro que
falhou antes, todos os governos
anteriores e o atual, e falhou
na gestão da crise. Deveria ser
feito sob comando do próprio
governador do Estado um comitê de crise, trazendo inclusive
para ajudar os ex-presidentes da
empresa, como Luciano Penido,
que tem conhecimento e respeito, algo que a atual diretoria não
tem.
Terceiro, tudo continua sendo
um grande show de incompetência, de relações públicas para
vários segmentos, sem resolver
o principal problema: como resolver a situação da população
prejudicada e qual é o futuro da
empresa e de toda a mineração
no Brasil. Prender os incompetentes e culpados não vai responder a isso. E a esta pergunta
não respondem nem as entidades de classe como a FIEMG,
nem a empresa e nem o governo

do estado ou federal. Sem esta
resposta, o desastre será ainda
maior, além de possivelmente se
espalhar por outras minerações
e outros municípios.
Criamos a falta de perspectiva olhando para trás, invés de
resolver o problema e olharmos
para A frente.

3.415, de 14 de agosto de 2014,
que “Institui o Diário Oficial
Eletrônico do Município de
Manhuaçu - MG e estabelece
normas para envio, publicação
e divulgação de matérias dos
órgãos da administração pública
direta e indireta”.
Aprovado projeto de lei de autoria do Poder Executivo que altera a
redação do Anexo II, da Lei Municipal nº 2.418, de 30 de janeiro
de 2004, adequando o número de
vagas de Cuidador Social.
Aprovado projeto de lei de
autoria do vereador Maurício
Júnior que dispõe sobre denominação de Rua Jerônimo Augusto Werner o logradouro público em Manhuaçu.
Também foi aprovado projeto de lei de autoria do Poder
Exeutivo que institui a Política
Municipal para as pessoas em
situação de rua.
Ainda foi aprovado projeto
de resolução de autoria da Mesa
Diretora que concede revisão
geral anual de vencimento aos
Servidores do Poder Legislativo
de Manhuaçu.
REQUERIMENTOS: Anízio Gonçalves de Souza
Requer da Vigilância em Saúde e Secretaria de Saúde informações sobre as ações de prevenção e combate aos criadouros
do mosquito Aedes Aegypti que
transmite a dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus.
Requer do Diretor do SAMAL informações acerca da
realização de limpeza do Rio
Manhuaçu.
Requer do Secretário de

Obras informações sobre o patrolamento das estradas rurais
do Município.
Requer do Secretário de Esportes informações acerca de
melhorias para maior segurança
e conforto das pessoas que caminham e praticam exercícios
físicos diariamente na pista da
ciclovia, localizada às margens
da BR-262.
Requer ao Presidente da Câmara de Manhuaçu realização
de audiência pública para discussão com a população a respeito da necessidade de construção de passarelas na BR-262,
nos seguintes pontos: Bairro
Ponte da Aldeia, Supermercado Pais & Filhos e Bairro São
Vicente., sendo que o DNIT já
realizou estudo técnico necessário para a construção das passarelas.
Requer a atualização do ordenamento jurídico da Prefeitura,
como Código Tributário, Código de Obras, Código de Posturas, Código Sanitário, Plano
Diretor e instituição do Código
Urbanístico.
Aponísia dos Reis
Requer envio de ofício ao
Executivo Municipal solcitando
informações sobre o Plano de
Cargos e Salários dos Servidores, bem como a solicitação da
volta dos estudos.
Eli de Abreu Gomes
Requer o encaminhamento de
ofício aos gerentes de estabelecimentos bancários do município, solicitando a diminuição do
tempo de espera dos idosos nas
filas.

STEFAN SALEJ
Consultor Internacional
Ex Presidente do SEBRAE
Minas e da FIEMG

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Vereadores reivindicam melhoria da ciclovia
O
s vereadores de
Manhuaçu, Maurício Júnior e Eli de
Abreu visitaram o Secretário de Esporte, Victor Rocha, na sede da secretaria,
na tarde do dia 12/01, a
fim de solicitar a melhoria
e reforma da ciclovia que
compreende o trecho entre
o Trevo do Cafeicultor até o
trevo de acesso para Ponte
do Silva.
Os parlamentares pediram instalação de sinalização, melhorias na iluminação, capina do mato,
tampar os buracos, recolocação dos blocos que estão
soltos e instalação de sina-

lização horizontal (olho de
gato).
"A prática de esporte é
saúde e vida. A pista de caminhada é usada por centenas de pessoas diariamente
e com o tempo está sendo
depredada. Vários blocos
foram retirados, muitos
buracos apareceram, iluminação pública queimada
e em alguns locais o mato
está tomando conta da pista. Outra preocupação é que
em vários trechos foram retirados e não há qualquer
sinalização de segurança
ou indicativa de trânsito
de pedestres. Preocupamos
com a segurança das pes-

soas que utilizam a pista de
caminhada. Pedimos mais
cuidado e carinho da Prefeitura, pois é muito bom
praticar esporte num local
conservado",
esclareceu
Maurício Júnior.
Outra preocupação dos
vereadores é quanto a segurança das pessoas na
quadra de peteca. "Estamos
pedindo ao secretário que
nos ajude. Percebo que o
pessoal está jogando peteca
e quando ela cai perto da
rodovia, eles correm risco
de morte, então precisamos
de uma tela de proteção e
também precisamos de iluminação no local, pois o
horário de verão vai acabar
e as 18h já está escuro e vai
dificultar para os atletas",
comentou Eli de Abreu.
O Secretário Victor Rocha respondeu aos questionamentos dos parlamentares. "Uma parte da ciclovia
está pronta e muito bem
feita que é a parte do calçadão com a quadra de peteca
e academia ao ar livre e do
outro lado temos a ciclovia
que neste ano receberá as
manutenções de melhorias
como instalação de placas
de sinalização. Em relação
a tela de proteção, a gente
percebeu que existe esta
demanda e o alambrado
já está encomendado e em
processo de fabricação. Em
breve estará instalado junto
com a iluminação", finalizou o secretário.

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG
AV. GERALDO DE BARROS, 192 – CENTRO – CEP. 36.947-000 –
TELE-FAX (33)3317-1211
CNPJ.: 18.334.300/0001-72 - e-mail: pmconceicao@gmail.com

Decreto Municipal nº 411/2016.
“EXONERA AGENTE POLÍTICO
DE CARGO DE CONFIANÇA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema – MG,
Willfried Saar, usando das atribuições que lhe confere
o artigo 44, inciso II da Lei Orgânica Municipal, concomitantemente com a Lei nº 374 de 11 de outubro de
1990, Lei 489 de 10 de junho de 1998 e Lei 613/2005.
Decreta:
Art. 1º Fica exonerada do cargo de Secretária Municipal
de Educação, Esporte, Lazer Cultura - SEMEC, o Sr.
JOSÉ ARISTIDES DA SILVA GAMITO, inscrita no CPF
sob nº 059.977.856-37.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

CHUVAS EM MANHUAÇU: BOMBEIROS ATUALIZAM
INFORMAÇÕES E DÃO ORIENTAÇÕES

C

Publica-se no quadro de avisos, certifique-se a publicação.
Conceição de Ipanema, 25 janeiro de 2016.
Willfried Saar - Prefeito Municipal
MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG AVISO DE CONCORRENCIA PÚBLICA
AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICAPA (Processo Administrativo) nº.0009-0004-0001-2016
(PLCON) PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO POR
CONCORRÊNCIA.
O Município de Conceição de Ipanema e sua
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, faz
saber aos interessados em geral, que abriu concorrência pública conforme determina a lei para alienar a
quem mais oferecer, um imóvel rural constante de uma
chácara de 3 (três) hectares de terra, perto da cidade,
com benfeitorias, já autorizado pela Lei Municipal nº
784, de 10.8.2015, cuja audiência de recebimento
de recebimento, abertura e análise dos envelopes
está prevista para as 13:30 horas do dia 01/03/2016,
no saguão da Prefeitura Municipal de Conceição de
Ipanema, com sede na Praça Geraldo de Barros, 192,
centro, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, MG, podendo os
interessados procurar o DEMAT (DEPARTAMENTO
DE MATERIAIS E SERVIÇOS) pelo telefone (33)
3317-1181 ou pessoalmente no local para retirar o
instrumento convocatório, anexos, etc.
GP (Gabinete do Prefeito), em 22 de Janeiro 2016. Willfried Saar - Prefeito Municipal

Tenente Flávio garantiu
que o Corpo de Bombeiros
está em constante monitoramento e a postos para
prestar toda assistência
necessária à população

om as típicas chuvas de
janeiro, aumenta a preocupação dos manhuaçuenses com relação à cheia do
rio. Nos últimos dias muito se
especula, seja em rodas de conversa ou nas redes sociais, sobre
a possibilidade de enchentes.
O Governo de Manhuaçu, por
meio da Defesa Civil, já esclareceu na segunda-feira, 18, que
a situação não é de emergência.
Na terça-feira, 19, a reportagem

MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP nº 0004/2016.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:
0009-0004-PLPP-0004-2016.
Objeto: Aquisição de móveis,utensílios, eletrodomésticos e outros, para escolas vinculadas a Secretaria
Municipal de Educação do Município de Conceição
de Ipanema – MG, para o ano 2016. Data e horário
de apresentação e abertura dos envelopes: até a instalação da audiência às 13:30 horas do 17/02/2016,
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 22 de Janeiro de 2016.
Mislainy de Faria Silva Oliveira
Pregoeira extraordinária – Decreto 383/2015

conversou com o comandante
do Pelotão do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, Tenente
Flávio Mota, que atualizou os
dados e trouxe orientações à população.
Segundo o comandante, a situação até o momento ainda é de
alerta, mas não há motivos para
pânico. "A tão esperada chuva
que demorou a cair na nossa região parece que veio com força.
É importante a gente ficar alerta

com os índices pluviométricos"
- comenta Tenente Flávio ao
informar que, segundo dados
do Pluviômetro da corporação,
nas últimas 96 horas, choveu o
equivalente a 143 milímetros no
município. "Isso é considerável,
haja vista que a partir de 100
milímetros a gente já tem que
ficar alerta com relação aos deslizamentos de terra que podem
ocorrer devido ao encharcamento do solo" - preocupa-se.

Convocação
Convocamos todos os aprovados no concurso público
da Prefeitura Municipal de Conceição de IpanemaMG,que foram nomeados através dos Decretos
407/2015 e 410/2016, publicado no Jornal das Montanhas nos dias 05/01/2016 e 12/01/2016, para que
possam comparecer nas datas seguintes:
Nomeados na Secretaria de Educação:
Perícia dia 26/01/2016 às 13:00 horas
Posse dia 29/01/2016 às 08:00 horas
Nomeados na Secretaria de Administração e Finanças:
Perícia dia 26/01/2016 às 13:00 horas
Posse dia 29/01/2016 às 08:00 horas
Nomeados na Secretaria de Saúde:
Perícia dia 29/01/2016 às 13:00 horas
Posse dia 01/02/2016 às 08:00 horas
Nomeados na Secretaria de Obras:
Perícia dia 29/01/2016 às 13:00 horas
Posse dia 01/02/2016 às 08:00 horas
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PREFEITO DECRETA SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA POR CAUSA DO AEDES AEGYPT

A

proliferação do mosquito Aedes Aegypt,
transmissor de vírus
como o da Dengue, febre
Chikungunya e Zica, levou
o Prefeito de Manhuaçu,
Nailton Heringer, a decretar situação de emergência
em todo o território do município. O decreto do chefe
do executivo foi publicado
na quinta-feira, 21.
Considerando o número
elevado de casos e iminente
risco de epidemia no município, bem como a necessidade de se adotar medidas
urgentes para redução e
contenção da proliferação
do mosquito, que o prefeito tomou essa atitude. “Na
verdade, estamos agindo
de acordo com a orientação
do Ministério da Saúde há
muito tempo e já tomamos
inúmeras medidas preventivas. Posso destacar a limpeza de córregos e áreas
públicas com maior necessidade, como praças e bueiros. Esse decreto que acabo
de assinar é para antecipar
ao problema, que Deus
queira não nos atinja como
tem sido em vários municípios do país. A intensão
é alertar cada secretário,
todo o governo e toda a
população. Após esse período chuvoso, pode ser que
tenhamos um agravamento
do quadro, como é normal.
Não é nenhum alerde, nenhum anúncio de problema
grave em Manhuaçu, mas
também não queremos que
aconteça, por isso vamos
contar com a cooperação de
todos” – esclareceu Heringer.
GRUPO DE
ENFRENTAMENTO

O decreto de situação de
emergência traz consigo
inúmeras medias a serem
adotadas a partir da sua
publicação. Uma das mais
importantes é a criação do
Grupo Executivo para Intensificação do Combate
ao Aedes Aegypt – GEICAEDES, que visa à implantação de um Plano de
Contingências de enfrentamento da anormalidade instalada. O objetivo do grupo
é gerenciar e monitorar a
intensificação das ações
de mobilização e combate
ao mosquito, para enfrentamento da Dengue, vírus
Chikungunya e Zica vírus.
O Grupo Executivo para
Intensificação do Combate
ao Aedes Aegypt deve ser
composto por representantes dos seguintes órgãos:
I – Secretaria Municipal
de Saúde, (que a coordena-

O prefeito Nailton Heringer e a coordenadora da Vigilância Ambiental, Emilce Estanlislau
Muniz, durante assinatura do decreto de situação de emergência

rá);
II – Secretaria Municipal
de Administração;
III – Secretaria Municipal
de Comunicação Social;
IV- Secretaria Municipal
do Trabalho e Desenvolvimento Social;
V – Secretaria Municipal
de Educação;
VI – Secretaria Municipal de Obras;
VII – Secretaria Municipal de Planejamento;
VIII – Serviço Autônomo
de Água e Esgoto – SAAE;
IX - Serviço Autônomo
Municipal de Limpeza Urbana – SAMAL;
X – Coordenação municipal de Defesa Civil;
XI - Secretaria Municipal
de Agricultura Indústria e
Comércio;
Para atingir o objetivo, o
Grupo Executivo para Intensificação do Combate ao
Aedes Aegypti – GEICAEDES deverá:
I – Planejar a execução
das ações de mobilização e
de combate ao mosquito no
Município de Manhuaçu;
II – Mobilizar pessoal,
insumos, equipamentos e
logística para a intensificação da campanha de com-

bate ao mosquito;
III – Coordenar, monitorar e supervisionar a execução das ações de mobilização e combate ao mosquito;
IV – Intensificar as ações
de combate ao vetor;
V – Gerenciar os estoques de adulticidas e larvicidas;
VI – Informar à Sala Estadual de Coordenação e
Controle as necessidades
logísticas para o pronto
cumprimento da mobilização e combate ao mosquito;
V – Realizar os levantamentos de dados para os
indicadores;
VI – Consolidar dados e
informações sobre a intensificação da campanha de
combate ao mosquito;
VII – Remeter dados às
Salas de Coordenação e
Controle;
VIII – Integrar as equipes
de agentes de endemias e
comunitários de saúde nas
atividades de mobilização e
combate ao mosquito;
IX – Engajar as equipes
de saúde para conscientização e orientação da população;
X – Envolver professores
e alunos das instituições de
ensino nas atividades de
conscientização e orienta-

ção da população;
XI – Envolver o Ministério Público e o Poder Judiciário na intensificação da
campanha;
XII – Incentivar a participação da sociedade civil
organizada;
XIII – Conscientizar a sociedade sobre a importância
da atuação de cada cidadão
nos cuidados preventivos
necessários para evitar a
proliferação do mosquito
nos ambientes;
XIV – Avaliar resultados
da intensificação da campanha para orientar a continuidade das ações.
§ 1º - No desempenho
de suas atividades a Grupo
Executivo para Intensificação do Combate ao Aedes
Aegypti – GEICAEDES
deverá seguir as Diretrizes
do Ministério da Saúde e
da Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais,
especialmente as Diretrizes das Salas Nacional e
Estadual de Coordenação e
Controle.
§ 2º - Dentre as ações a
serem desenvolvidas, deve
necessariamente
constar
a limpeza do leito do Rio
Manhuaçu dentro do perímetro urbano.
NÚMEROS PREOCU-

O decreto do chefe do executivo
foi publicado na quinta-feira, 21.

PANTES: No ano de 2015,
foram 273 casos notificados de suspeita de dengue
em Manhuaçu. Menos de
100 casos foram positivos,
o que para a Vigilância
Ambiental é considerado
tolerável, visto que a população de Manhuaçu é de
cerca de 80 mil habitantes,
com população flutuante
chegando a meio milhão de
pessoas. O problema é que
2016, com apenas 21 dias,
já existem 46 casos notificados suspeitos. “Já temos
cidades próximas a Manhuaçu, como é o caso de
Mutum, que já tem epidemia instalada desde o final
do ano passado. O cenário
nacional também é preocupante e a mídia tem noticiado todos os dias. Infelizmente a nossa cidade não
está livre desse aumento da
infestação, principalmente
porque choveu bastante, e a
tendência, é que a chegada
do sol fortaleça a proliferação do Aedes Aegypt” – informou Emilce Estanislau
Muniz, coordenadora de
Vigilância Ambiental.
Ainda segundo Estanislau, o trabalho desenvolvido pela equipe de combate

ao mosquito, tem sido intenso. A coordenadora da
Vigilância Ambiental destacou as ações do poder
público, mas garantiu que o
papel principal é o do cidadão. “Podemos criar qualquer grupo de enfrentamento ou trazer até o exército
para nos auxiliar, que nada
vai valer se não houver a
participação da população.
Nossas equipes conseguem
resultados
importantes,
mas dentro de cada residência a responsabilidade é
do morador. É ele que está
ali todo dia, que vai evitar
o acúmulo de água, que vai
colocar o lixo no horário
adequado ao recolhimento
e que vai eliminar a larva
antes que ela vire mosquito” – alertou.
A Vigilância Ambiental
começou uma série de reuniões com coordenadores
de equipes de saúde e de
unidades de saúde. O objetivo é mostrar em números
a realidade no município,
além de fazer dessas pessoas, agentes multiplicadores
da proposta de agir contra o
Aedes Aegypt.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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MAIS 88 CLASSIFICADOS NO CONCURSO PÚBLICO SÃO EMPOSSADOS

O

Governo de Manhuaçu prossegue com a
posse aos classificados no Concurso Público de
2015. Somente na remessa
desta sexta-feira, 22, 88 pessoas assinaram seus termos
de posse em cerimônia pela
manhã. O prefeito Nailton
Heringer, acompanhado de
sua equipe, deu as boas vindas aos novos servidores,
que ainda receberam algumas orientações.
Cerca de sete mil candidatos
concorreram às 473 vagas nos
diversos cargos e áreas do
concurso. A convocação dos
servidores classificados está
acontecendo conforme a necessidade de cada setor, e dentro
de um plano de estruturação,
de modo que o funcionamento

do serviço não fique prejudicado. Cerca de 260 servidores
já foram convocados até este
momento.
"A gestão Um Tempo Novo
está cumprindo mais uma de
suas metas, que é a valorização da pessoa humana, e nesse
contexto, temos o servidor
público" - afirma o secretário
de Administração, João Batista Hott. "Dar posse significa
valorização do direito do servidor. Ele buscou, alcançou e
agora está colhendo os frutos"
- defende Hott. "E nós estamos
trabalhando no sentido de que
o servidor público possa ser
bem recebido, trabalhar com
alegria e desempenhar bem sua
função" - garante.
"Uma alegria muito grande
por termos feito esse concur-

so e agora dando posse aos
classificados" - satisfaz-se o
prefeito Nailton Heringer. "O
serviço público cada vez mais
ganha com isso, porque essas
pessoas agora têm estabilidade,
e com isso podem ter carreira
e crescer no serviço público.
E esperamos que eles tragam
novos valores e novos ventos,
e que a população fique feliz
com os serviços prestados" encerra o chefe do Executivo
manhuaçuense.
"Muito sensato da parte do
prefeito, isso é para melhorar
o trabalho, o atendimento público, enfim" - pondera o presidente da Câmara Legislativa
de Manhuaçu, vereador Jorge
Augusto Pereira, que esteve
presente na cerimônia de posse
ao lado vereador Francisco

Nesta remessa foram 88 posses. Ao todo já foram dadas 260

Prefeito Nailton Heringer externou sua
satisfação em empossar os servidores

Dutra, o Chico do Juquinha. "E
reafirmamos que a Câmara está
sempre à disposição para dar
todo suporte necessário, seja ao
prefeito em sua gestão, e seja
aos novos servidores também"
- conclui Jorge do Ibéria.

Dentre os 88 empossados,
um dos mais novos operadores
de máquinas pesadas da Prefeitura, Darlan Marques, externou
sua alegria. "Meu pai trabalhou
na prefeitura por 35 anos da
vida dele. Estou colhendo o

fruto que ele plantou e deixou
para mim como exemplo, de
continuar seguindo o caminho
dele. Alegria e expectativa
muito grande, e o objetivo é
sempre trabalho. Espero dar o
melhor para que nossa cidade
seja sempre a melhor" - diz.
A recém empossada monitora,
Aline Carvalho, faz coro. "Estou ansiosa e feliz! Cargo público é um sonho de muita gente,
e agora estamos ingressando, é
um momento de alegria, com
certeza" - enfatiza. A também
empossada Renata Fagundes,
enaltece. "Muito justo, correto
e democrático da prefeitura
empossar os servidores, estou
muito feliz e satisfeita. Fui
aprovada para o cargo de monitora, amo crianças e creio que
vou ser uma ótima profissional"
- afirma.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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Polícia Civil prende suspeitos de clonar cartões

Em repressão a crimes
de estelionato na cidade
de Governador Valadares,
região do Vale do Rio Doce,
a Polícia Civil, por meio da
Delegacia Especializada em
Falsificações e Defraudações, tem realizado diversas
operações para identificação
e prisão de suspeitos da ação
criminosa na região. Na
quarta-feira (20), a equipe
da Delegacia Regional de

Governador Valadares realizou a prisão em flagrante de
Tiago Mello Lima, 29 anos,
e Jessé Bento Souza, 39
anos, suspeitos de aplicarem
golpes com cartões clonados
em um shopping da cidade.
O golpe consistia em utilizar dados de cartões bloqueados para crédito por
inadimplência para realizar
compras. No momento da
prisão, os suspeitos haviam

comprado um montante de
mais de R$ 7 mil em produtos. Os suspeitos plotavam
os cartões com o nome dos
mesmos e realizavam as
compras de materiais diversos, em especial eletrônicos.
A suspeita é de que os
produtos comprados eram
revendidos a um preço menor. De acordo com a delegada Juliana Borges, da
Delegacia Especializada em

Falsificações e Defraudações
de Valadares, Tiago, um dos
suspeitos, tem uma loja de
celulares na cidade e uma
página na internet onde os
produtos eram revendidos.
Uma carteira de habilitação nacional (CNH), que se
suspeita ter sido adquirida
de forma fraudulenta no Pará
foi apreendida com Jessé.
Os suspeitos foram presos
em flagrante por estelionato

Mulher em coma há 15 anos apresentada no
fantástico pode ser de Ipanema.

Assim que a repercussão do
caso de Clarinha, há 15 anos
internada no Hospital da Polícia Militar (HPM), em Vitória,
tomou proporção nacional após
apresentação no fantástico no último domingo, 17, o responsável
pelos seus cuidados na unidade
de saúde recebeu inúmeros e-mails e ligações, até mesmo de
famílias de outros países, que
se identificaram como parentes
da moça. Entre uma história e
outra, o relato de uma família
de Ipanema, em Minas Gerais,
chama atenção pela semelhança.
Após peritos realizarem a
coleta das digitais da moça
nesta tarde de quarta-feira (20),
a tenente Norma, enfermeira da
unidade, conta que uma família
de Ipanema, Minas Gerais,
estava na portaria do HPM
aguardando visita à enfermaria
em que Clarinha está internada.
Quando chegaram ao quarto,
chamaram a mulher de Amélia
Regina, e ela abriu os olhos.
Um sinal de estímulo que deu
esperança à família mineira.
Eles, que estão hospedados em
Guarapari, devem fazer o teste
de DNA.
Os mineiros, que acreditam
que Clarinha é a integrante da

família, contam que a mulher
desapareceu em novembro de
1999, deixando dois filhos para
trás – um de três anos e outro
com poucos meses –, e, na época, saiu para vender roupas, e
nunca mais voltou. Coincidência
ou não, os que procuraram Clarinha de Ipanema são primos de
família de São Paulo, que desde
o fim de semana fazem contato
com o hospital alegando que
possuem uma prima cuja história bate com as informações
da mulher.
Ela nunca foi identificada,
pois, quando chegou à unidade
hospitalar inconsciente, não
possuía documentação e nem
acompanhantes. A orientação,
de acordo com o médico e tenente coronel, Jorge Potratz, e a
equipe do HPM, é de que quem
acredita ser parente de Clarinha,
deve fazer contato com o Ministério Público do Espírito Santo
(MPES), que cumpre a função
de listar as possíveis famílias
da mulher.
Na tarde (20), uma equipe
da Polícia Federal (PF) esteve
no local para colher amostras
da digital de Clarinha, processo
que também foi realizado pela
Polícia Civil (PC) horas antes.

e uso de documento falso e
encaminhados para a Penitenciária Francisco Floriano
de Paula, em Governador
Valadares.
As investigações ainda
pretendem verificar se os

suspeitos aplicaram outros
golpes no comércio da cidade e se existem outros
envolvidos na ação de estelionato.
Fotos e informações:
PCMG

Jovem do distrito esta desaparecida
desde novembro de 2015.

Na oportunidade, a pariloscopista Carolini Caprini (PF) utilizou
técnica de atintamento (que usa
tinta para ilustrar a digital) e
microadesão (quando é usado
pó com fita adesiva para colher
a marca pessoal).
Esta foi a primeira vez que a
PF foi executar a coleta do material, no entanto, pode ser que não
dê conclusões que levem a digital ao banco de dados do órgão,
chamado de Cade, uma vez que,
de acordo com Caprini, a pele
da paciente está demasiada fina
e a clareza da marca pessoal fica

comprometida nessa situação.
Potratz conta que em 2006 já
foi realizada coleta sem êxito da
digital de Clarinha. Ele frisa que
em todos estes anos de internação, poucas famílias a procuraram, e, desde que a história da
moça é divulgada para todo o
país, já recebeu telefonemas até
do Uruguai. “Famílias de outros
países já me ligaram, pessoas
de outros estados, e capixabas,
apenas uma família de Serra se
identificou com a história da
Clarinha”, completa.
Portal Vila Nova

Familiares buscam informações sobre o paradeiro de Mariana Pereira Lopes, 22 segundo
Selma Pereira Lopes, sua filha
está desaparecida desde o mês
de novembro de 2015.
Mariana Pereira Lopes, 22
anos, Solteira, Natural de Manhuaçu/MG, filha de Selma Pereira Lopes e Evandro Mendes
Lopes, residente na Avenida
Vitoria Minas, Nº 05, Distrito de
Realeza, Manhuaçu/MG.
Dona Selma relatou a Polícia
Militar que Mariana tem trabalhado em barracas de bebidas
e drinks nos litorais do Estado
Espírito Santo, mas sempre faz
contato telefônico de 15 em 15
dias e as vezes semanalmente.
Entretanto, já faz mais de 30
dias que Mariana não entra em
contato ou envia qualquer mensagem dando notícias.
A solicitante teme pela vida
de Mariana que por sua vez também é mãe de um bebê de apenas

01 ano e 04 meses, criança está
sobe os cuidados da avó.
Segundo Dona Selma sua
filha Mariana deixou o distrito
de Realeza e viajou a trabalho
para a cidade de Guarapari em
novembro de 2015.
Qualquer informação que
possa colaborar com a localização de Mariana Pereira Lopes,
favor entrar em contato através
do 181 ou Net Denúncia da
Polícia Militar de Minas Gerais.
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ENTRETENIMENTO
LABIRINTO

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 Há maior popularidade no momento.
O reconhecimento de atividades e até de ideias criativas para se
conduzir ações podem surtir efeito agora. Nesta semana algo
pode forçar mudanças de trajetória. Procure equilibrar a vida
pessoal e a vida do trabalho.
RELACIONAMENTOS: valorização dos prazeres e dos sentidos. Sua popularidade pode fazer e acontecer no campo do trabalho, mas saiba que as cobranças por
participação em decisões familiares e pelo simples fato de estar presente pode ter um
impacto incrível no seio familiar.

De loira para loira
A loira não conseguia passar no teste para
nenhum emprego. Resolveu tomar uma atitude extrema para ganhar dinheiro: - Vou
seqüestrar 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
seqüestro. Estou com seu filho. Favor deixar
o resgate de R$10.000,00, amanhã, ao meio-dia, atrás da árvore do parquinho. Ass: Loira
seqüestradora ' 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...'

TOURO – DE 21/4 A 20/5 Talvez seja preciso mudar alguns planos de ordem
financeira nesta semana. São ajustes necessários para corrigir gastos a curto e médio
prazos. O período também cobra maior clareza no raciocínio diante, por exemplo, de
problemas com as mudanças. Cuidado com o que fala, procure pensar bem antes para
não gerar mal-entendidos.
RELACIONAMENTOS: é preciso calma e paciência com mudanças de ordem
emocional e sentimental que podem afetar a condução da relação amorosa. Nesse
processo, o lar e a família podem ser seu canto de força e proteção.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 As oportunidades e a possibilidade de mudar de foco
podem mexer com a mente, sobretudo em tempos de incertezas econômicas. Mas
é justamente no meio da crise que as oportunidades e a criatividade podem fazer a
diferença, sem nunca deixar de fazer um bom planejamento.
RELACIONAMENTOS: mais uma vez as questões familiares fazem a diferença. Ao
mesmo tempo, há disposição para agradar a pessoa amada e deixar tudo sob controle,
pois até o final do mês o clima entre o casal tem tudo para construir novos sonhos e
quem sabe começar a pensar em juntar os chinelos de dedo.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 Há maior disposição e determinação para seguir em
frente com os objetivos. Planos para conquistar tais objetivos não faltam, pois você vem
se dedicando a montar estratégias desde o ano passado e agora há o descortinamento
de situações que permitem esperança para pensar alto.
RELACIONAMENTOS: com Vênus ingressando em Capricórnio pode ser que haja
interesse ou alguém chame atenção no âmbito do trabalho. Para quem estiver só, Marte
dá uma mãozinha e favorece pequenas paixões, mas saiba que uma dessas pode mexer
de forma intensa com a química e com a mente.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - Não esqueça que a base para uma vida material satisfatória
é a segurança emocional. Neste ponto, para progredir, a dedicação ao lar e à família
poderá ser determinante, pois algo certo você já pode contar: oportunidades e talento
para aumentar os dividendos.
RELACIONAMENTOS: não adianta querer exigir tanto da pessoa amada, pois cada
um tem seu tempo e sua forma de pensar diferente. Se for o caso, desacelere um pouco
o ritmo e deixe a situação fluir com maior naturalidade. Use sua intuição e o bom senso
para deixar a relação ser o que for melhor para ambos.

E o bonitão...
Três trabalhadores de uma empresa de
limpeza estão num andaime, lavando os vidros de um grande edifício.
De repente, um deles dá um gemido, vira-se pro outro ao lado e diz:
- Ai, ai, ai, que dor de barriga!. Precisamos descer!
- Você está louco! Vai demorar a vida
toda - fala o colega.
- Mas eu não tô aguentando mais, cara!
Não vai dar tempo de descer!
- Então, bata na janela e peça pra senhora
deixar você usar o banheiro! aconselha o
amigo.
É o que ele faz. Assim que a senhora permite a sua entrada pela janela. Ele voa para
o banheiro.
Está lá o cara, tranquilo, fazendo suas
necessidades, quando ouve uma gritaria
danada.
Quando sai, vê que o andaime tinha quebrado e os dois amigos tinham se espatifado no chão.
No dia seguinte, no velório, estão lá os
amigos, as viúvas inconsoláveis e o
cara acompanhado da esposa, quando
chega o dono da empresa onde trabalhavam
imediatamente todos fazem silêncio. O
empresário começa o seu discurso, dirigindo-se às viúvas:
- Sei que foi uma perda irreparável, mas
posso, pelo menos, tentar aliviar tamanho
sofrimento.Isso nunca aconteceu em nossa
empresa que sempre pensou na segurança
dos funcionários. Eu me sinto muito triste e
ajudarei em tudo que puder as viúvas. Como
sei que as senhoras pagam aluguel, darei
uma casa para cada uma. Também sei que
as senhoras dependem de ônibus; por isso,
darei um carro pra cada uma.Quanto aos
estudos de seus filhos, não se preocupem
mais, pois tudo será por conta da empresa
até que terminem a faculdade. Para finalizar,
as senhoras receberão todos os meses 10 mil
reais, para as comprinhas da ‘cesta básica’.
A mulher do sobrevivente, já meio arroxeada, não se contendo mais, belisca o marido e fala:- E O BONITÃO CAGANDO,
NÉ ???

HORÓSCOPO

sete erros

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 Cultivar contatos e os relacionamentos são importantes
diante dos acontecimentos profissionais. Talvez pela instabilidade do mundo privado
ou pela própria necessidade de promover mudanças seja necessária uma visão mais
clara dos acontecimentos antes de qualquer tipo de decisão.
RELACIONAMENTOS: há uma linha tênue entre ser sincero e mal educado diante
do poder de fogo das críticas dos virginianos. Evitar disse me disse e qualquer tipo de
má interpretação de palavras pode significar menos dor de cabeça num futuro próximo.
No amor há disposição para se ter bons momentos.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10 Há um poder maior para conseguir objetivos, sobretudo
com a Lua Crescente. Outro detalhe é quanto aos apoios financeiros que poderá
conseguir a partir de seus contatos sociais, seja em espécie ou com alguma ideia que
descortine novas possibilidades de conquistas. Redobre as atenções no trânsito e
cuidado com esquecimentos.
RELACIONAMENTOS: assuntos financeiros podem comprometer situações entre
o casal. Nada melhor do que o bom senso para decidir algo que mereça importância,
sempre em acordo.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 Com Marte em Escorpião, nada melhor do que
arregaçar as mangas e partir para a execução de tarefas importantes para os planos
que já foram construídos desde o ano passado. Maior independência e novos estudos
podem fomentar conhecimentos importantes para a busca de respostas para indagações pessoais.
RELACIONAMENTOS: talvez seja necessário repensar atitudes e a condução
da relação mais duradoura a partir desta semana. Se alguma situação lhe incomoda,
deixe para conversar depois do dia 25 deste mês. Para quem estiver só, o sex appeal
pode fazer a diferença, mas antes procure entender a essência e respeitar a forma
de ser do outro.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/12 Se surgirem problemas de ordem profissional, nada
como sua habilidade política e técnica para contornar a situação. Além disso, ainda pode
contar com a forte criatividade e a intuição. É possível, inclusive, contabilizar ganhos
financeiros oriundos de seus esforços ainda do ano que passou.
RELACIONAMENTOS: algumas complicações de ordem emocional e sentimental
podem mexer com a relação duradoura. Cobranças e regras na relação podem causar
questionamentos de ambos.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 Com determinação e dinamismo poderá conseguir
transformar situações importantes que permitirão maior clareza e independência material
ou espiritual. Você precisa disso para tocar planos, sobretudo àqueles que mexem com
sua individualidade e que lhe trarão maior prazer.
RELACIONAMENTOS: a rede social ganha maior projeção neste momento, mas
pode ser que diferentes pontos de vista de amigos ou de colegas do trabalho entrem em
conflito com os seus. Nada de outro mundo e que você não possa contornar. No amor,
maior poder de atração e sensualidade para partir para conquistas.

CURIOSIDADES
TRANSGÊNICOS - O risco dos transgênicos. Os animais e vegetais geneticamente
alterados podem trazer grandes problemas
ao equilíbrio do ecossistema mundial. De
acordo com o Greenpeace, a famosa ONG,
os genes introduzidos em plantas e animais
através da engenharia genética podem ser
transferidos para outras espécies através do
cruzamento, saindo do controle dos cientistas. Pesquisas na Alemanha mostraram que
um determinado gene foi transferido para
plantas comuns a 200 metros de distância
do local do cultivo das modificadas. Agora
imagine que um tipo de vegetal é vastamente usado na alimentação e está sendo
pesquisado para auxiliar na medicina, após

algumas experiências o mesmo deixa de ser
consumível e, por acidente, acaba se proliferando por aí e tornando todos os seus
semelhantes não transgênicos iguais a ele,
isso afetaria drasticamente as reservas de
comida. Isso sem falar nas pragas de insetos e bactérias resistentes a nossas vacinas
e venenos que podem escapar e espalhar
seus supergenes. Esse tipo de eventualidade poderia ser fatal para uma comunidade,
cidade ou talvez até em maior escala. Os
transgênicos podem obviamente trazer grandes benefícios à humanidade, mas será que
as empresas que os pesquisam preservam
os cuidados necessários mesmo quando o
lucro entra em jogo?

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 Primeiramente, felicitações aos aquarianos de aniversário desde ontem, dia 21 de janeiro, dia em que o Sol ingressou em Aquário e
permitirá maior energia, disposição e alegria para lidar com as questões da vida de
forma geral. Momento também de avaliações se deve ou não prosseguir com rotinas
e pequenos trabalhos.
RELACIONAMENTOS: sua aparência estará mais radiante e as pessoas tendem a
perceber isso. O momento dessa energia, em especial aos aquarianos, está tão forte
que favorecerá flertes e olhares. Pense e depois fale para não gerar mal-entendidos.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 O momento requer um novo olhar sobre si. É bom, em
alguns momentos, pensar um pouco mais com a individualidade, com os compromissos
individuais e que nos deixam mais felizes. Atingir esse equilíbrio entre o eu e o nós pode
ser um grande trunfo para literalmente se deixar um pouco mais feliz.
RELACIONAMENTOS: alguns lances da vida amorosa incomodam. É a falta
de liberdade ou as cobranças podem interferir na relação. Mas isso não impede
que bons momentos até o final do mês deixem de serem vividos. Se complicar,
simples, descomplique com sua boa inteligência e maneira cativante de conduzir
os sentimentos.
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Atriz afirma que Will Smith é gay e teve caso
com produtor musical
Alexis Arquette, 46, revelou nas redes
sociais que o ator Will Smith, 47, seria
gay. A atriz transexual também afirmou
que o primeiro casamento do astro acabou depois dele ter sido flagrado na
cama com outro homem.
De acordo com o portal “R7″, a irmã
de Patricia Arquette, 47, ainda declarou
que Jada Pinkett, 44, esposa de Will
Smith, também seria gay. “Quando a
Jada assumir ser gay e seu marido admitir que seu primeiro casamento acabou
após ele ter sido flagrado servindo ao seu “Suggar Daddy”
(aquele que banca) Benny Medina, aí sim vou dar ouvido
para o que os dois dizem. Assumir é saudável. Você está conosco ou então é nosso inimigo. É preciso decidir”, postou
ela que apagou a publicação logo em seguida.

O homem na qual Alexis se referiu, Benny Medina, 57, se trata de
um produtor musical que inspirou a história do seriado “Um Maluco
no Pedaço”, obra que revelou Will Smith como ator e rapper na década de 1990. Por enquanto, Will Smith e Jada não se manifestaram
sobre o assunto polêmico.

Neymar terá que pagar
100 mil euros no Brasil
A Justiça brasileira recusou o recurso
de Neymar e manteve multa no valor
de 100 mil euros (aproximadamente R$
450 mil reais) para o atacante brasileiro.
De acordo com o GloboEsporte.com, as
multas estariam relacionadas com pagamentos envolvendo os direitos de imagem do jogador.
O não pagamento de parte dos impostos em 2006 e 2007 pode gerar também punição para a NR Esportes, administradora do contrato
do jogador quando atuava pelo Santos. Na época, Neymar tinha 15 e
16 anos e não poderia ter recebido valores da forma que fez.
Além destes valores, registrados e declarados de forma errônea,
Neymar teve 42 milhões de euros apreendidos pela justiça espanhola, por sonegação fiscal. O juiz da Audiência Nacional José da Mata
fixou para 2 de fevereiro o dia que Neymar irá depor corrupção entre
particulares e fraude na operação de sua contratação pelo Barcelona.

Filho de Ciro Gomes é baleado
durante assalto em Recife
Ciro Saboya Ferreira Gomes, de 30 anos,
filho do ex-ministro Círio Gomes foi baleado durante uma tentativa de assalto na noite do último sábado (23), em Fortaleza. De
acordo com informações oficiais, ‘Cirinho’,
como é conhecido, levou um tiro na perna
mas já está fora de perigo.
O crime aconteceu enquanto ele ia até o estacionamento e lá foi
abordado por dois homens que estariam em uma moto preta e pediram por seu celular. Segundos após, houve um disparo que atingiu
o filho do político.
Ciro Gomes, que foi anunciado como pré-candidato à presidência
pelo PSB e sua ex-esposa e mãe do atingido, Patrícia Saboya, lamentaram o caso e agradeceram a preocupação de todos.
Após o incidente, o jovem foi socorrido por um carro da Polícia
Militar que o levou até um hospital particular no Bairro Meireles. A
Polícia Civil e Militar está trabalhando para identificar os suspeitos.

Xuxa revela na TV: ‘Eu sempre fui traída’
Xuxa Meneghel, 52, já namorou
diversos famosos ao longo da sua
vida, caso de Ayrton Senna, Pelé, 75,
e Luciano Szafir, 47. Durante uma
entrevista com Marcelo Rezende, 64,
exibida em seu programa na Record
na segunda-feira (18), a loira revelou
que os seus antigos companheiros
não foram fiéis com ela.
“Eu sempre fui traída, mas não ligo. Agora acho que arrumei um
que não vai me trair. E também se trair, olha, eu estou com 52 anos.
Não dá com 52 anos para você ficar arrumando pessoas que ficam
nesse ‘joguinho’. Parece um joguinho de sedução e ciúmes. Acho que
chega uma hora na vida que você tem que relaxar e deixar a vida te
levar”, disse a artista que se relaciona há três anos com o cantor e ator
Junno Andrade, 52.
A eterna Rainha dos Baixinhos também disse que dificilmente dá o

braço a torcer com quem se relaciona. “Ceder é bem difícil para mim.
Por isso eu estava sozinha. Agora estou com uma pessoa há três anos
e se Deus quiser vai ser para o resto da vida. Mas se ele não ceder,
'lascou'”, falou.
Xuxa ainda voltou no tempo e confessou que foi cantada por um
professor de matemática quando ela tinha apenas 11 anos. "Eu gostava muito de matemática por causa de um professor que eu tinha.
Só que um dia esse professor saiu, e contrataram outro cara. Aí esse
novo professor me cantou, eu tinha 11 anos. Ele falou um monte de
bobeira, ele queria realmente sair comigo. Minha família descobriu
e mudei de colégio. Quase virei a pior aluna de matemática. Mas eu
tinha um motivo. Passei odiar matemática porque eu via a imagem
nojenta daquele senhor”, declarou.

Este funcionário do governo russo é um
sósia de Leonardo DiCaprio
É assim como Leonardo DiCaprio poderia parecer se não tivesse se tornado
uma estrela. A imagem de um camarada
russo não identificado, que é muito parecido com o astro de ‘Titanic’, viralizou na
internet graças a um post na rede social
Imgur.
Claro, sua face é mais redonda, a barba
e o bigode são mais finos, ele está começando a ficar com fios grisalhos e é um
pouco mais gordo. Mas esse cara é, em
essência, DiCaprio com uniforme militar.
Ah, sim: com sua face colocada no lugar
da de Jack, personagem de DiCaprio em ‘Titanic’, a história sobre a
semelhança fica completa.
Vale dizer que o meme do russo desconhecido segue a mesma linha do caso do barman sueco Konrad Annerud, de 21 anos. Annerud
é constantemente confundido com a estrela e a semelhança influenciou para sua conta no Instagram ter (acredite!) 210 mil seguidores.

Com fome, miss “trapaceia”
e come escondido em hotéis
Uma miss bem gata decidiu investir nesse mercado fitness, afinal
tem rendido mais do que a antiga coroa, né?
Só que a "pobrecita"sente fome, coitada!
Parece que a belíssima, que já teve o nome envolvido com bafão
de famosos, leva escondido na mala pão, sorvete e outras guloseimas bem calóricas para os lugares em que se hospeda.
Aí, quando ninguém está vendo, come tudo. Ai, que pecado!
Para quem não sabe, nesse meio, homens e mulheres com corpos sarados recebem cachês para fazerem propagandas de produtos naturais e academias de ginástica, ostentando um estilo de vida
saudável.

Joelma versus Ximbinha: música nova
provoca mais uma polêmica
Joelma Calypso marcou para
quinta-feira (21) o lançamento de
sua nova música Ai, Coração, de
composição de Louro Santos e Vaneci Moreno. Até aí, tudo bem.
No entanto, a mesma música,
mas com o nome Solidão, foi divulgada ontem pela cantora Jade
cujo último CD foi produzido por
ninguém menos do que Ximbinha... A acusação dos fãs de Joelma nas redes sociais é de que Jade
e Ximbinha teriam gravado e lançado a música antes para atrapalhar
a divulgação de Joelma em carreira solo.
No Facebook, a assessoria de imprensa de Jade publicou um comunicado oficial sobre o assunto.
“A cantora e compositora Jade, por meio de sua assessoria de comunicação, informa que gravou, em julho de 2015, o álbum solo
Bem que Eu Te Avisei. O trabalho ficou pronto entre o final de novembro e o começo de dezembro do mesmo ano. Nesses 5 meses,
uma das músicas foi disponibilizada para rádios e redes sociais, de
todo o Brasil, e estourou: Eu Duvido.
O álbum chega ao mercado no final de janeiro de 2016. E com ele,
um novo sucesso, Solidão, já com endereço certo das rádios e redes
sociais, a exemplo do hit anterior.
Jade, que tem 24 anos de carreira, já gravou 12 discos e um DVD,
comunica que, em nenhum momento, nem ela e nem o produtor de
Bem que Eu Te Avisei, o músico Ximbinha, sabiam que a cantora
Joelma, por quem, aliás, nutrem um enorme carinho e respeito, havia também gravado a música.
É uma honra que a talentosa e grande cantora Joelma também
grave uma composição de Louro Santos, a qual já faz parte do repertório do álbum da cantora Jade desde julho de 2015, conforme
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exposto. Contudo, alguns fãs de Joelma (uma minoria, ressalte-se)
andam destilando, nas redes sociais, ódio contra Jade, o produtor
Ximbinha e sua equipe, em redes sociais. E o pior: sem a menor necessidade. Jade não pode modificar sua playlist, que já está gravada.
Fica aqui registrada a verdade dos fatos, para quem quiser se atualizar e tirar suas próprias conclusões”.
Em conversa com o blog, o compositor Louro Santos diz que não
conhece Jade e que não negociou a música Ai, Coração com Ximbinha.
— Eu não sei quem é a cantora, eu mandei essa música para a
Joelma gravar. Para o disco novo. Eu já tinha gravado essa música
há uns dez anos, fazendo um estilo forró romântico. Também não
negociei com Ximbinha. Só soube agora que ela foi gravada. Nunca
veio qualquer pedido de autorização.
Procuradas, as assessorias de imprensa de Joelma e Ximbinha
ainda não se manifestaram sobre o assunto.

Taís Araújo sofre com chato em balada e
Lázaro Ramos fica por um fio
Taís Araújo e Lázaro Ramos estão em
cartaz no Teatro Faap, em São Paulo.
No último sábado (16), eles deixaram a
peça e foram ao aniversário de Marcelo
Sebá, no Bar Número, na Consolação.
Eles ficaram bem pouquinho na festa, mas o suficiente para ganharem um
chato, que estava "para lá de Bagdá" e
perseguiu a atriz na hora da saída.
Visivelmente alterado, o mala sem
alça saiu berrando coisas obscenas para
a atriz, baixaria total mesmo, chamar de
“gostosa” foi o mais leve...
Todo mundo ficou constrangido e Lázaro Ramos ficou observando, calado. Quando o sem noção percebeu a presença do ator, ele
ainda tentou consertar, dizendo que só queria uma “selfie”.
Lázaro Ramos, então, não se segurou e mandou o cara para
“aquele lugar”, mas quem viu a cena garante que o ator até que se
controlou bastante.
Para evitar mais confusão, o ator ainda entrou primeiro no carro e
logo foi seguido pela atriz. Que situação!

Zilu Godoi mostra fotos de seu
apartamento em Miami; imóvel é
avaliado em R$4 milhões
Ao que parece Zilu Godoi se
deu bem financeiramente após
se separar de Zezé Di Camargo.
A socialite postou em seu perfil
no Instagram algumas fotos do
luxuoso imóvel que tem em
Miami, nos Estados Unidos, e
da vista belíssima da varanda
do apê. "Olha a vista da minha
sacada da sala e da minha suíte aqui em Miami", escreveu
na legenda do clique.A propriedade tem quatro quartos, sendo uma
suíte de frente para o mar. Um apartamento no mesmo condomínio
custa em torno de R$ 4 milhões, segundo jornal “Extra”.E ainda tem
mais! Zilu também ficou com metade do valor da venda do apartamento onde morou com Zezé e os filhos, em São Paulo, e recebe
uma mesada de R$ 30 mil do sertanejo.

Ex-Chacrete acusa Faustão de não lhe dar
emprego após a morte de Chacrinha
Durante “Domingo Show”, da Record, deste
fim de semana, Fátima Boa Viagem, ex-assistente de palco de Chacrinha nos anos 1970 e 1980,
culpou Fausto Silva pela saída das Chacretes da
TV Globo. A ex-dançarina, que trabalha atualmente em uma padaria, disse que as assistentes
de palco foram dispensadas após uma promessa
não cumprida pelo apresentador do “Domingão
do Faustão”.
Fátima contou que o comunicador havia sido contratado pela
emissora carioca para ocupar o espaço deixado por Chacrinha, que
morreu em 1988. Na época, o apresentador teria prometido contratar
as Chacretes para seu novo programa.
"Quando o Chacrinha morreu, o Faustão veio para a Globo. Ele
falou que iria aproveitar as Chacretes, mas como na época estavam
entrando aquelas academias de aeróbica, ele dispensou a gente e ficou com as academias", disse.
Aos 62 anos de idade, Fátima ganha pouco mais de R$ 900 por
mês e toma remédios contra depressão. "[A fama] é pura ilusão",
avaliou.
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Presos limpam o Piranga, principal formador do Rio Doce

U

ma parceria entre a
Prefeitura Municipal e
o Complexo Penitenciário de Ponte Nova (CPPN)
está recuperando sete quilômetros de margens do Rio
Piranga, principal formador
do Rio Doce. O trecho, na
Avenida Arthur Bernardes, no
núcleo urbano do município,
é ladeado por cais e calçadas
ajardinadas, que foram destruídas por uma enchente em
2011. Diariamente, um grupo
de 30 presos do CPPN refaz
passeios, replanta grama, pinta o cais e recolhe lixo das
margens, para depois plantar
mudas de espécies nativas.
O agente de segurança penitenciário Euler Santos é o
‘gerente’ da empreitada. Sua
função é muito mais ampla do
que vigiar os presos, todos do
regime semiaberto com autorização judicial para trabalho externo. Ele fez um curso superior
de Gestão Ambiental, é mem-

bro do Conselho Municipal
de Meio Ambiente (Codema)
de Ponte Nova e fundador da
ONG Puro Verde, que atua na
recuperação de matas ciliares
na bacia do Rio Piranga.
“Felizmente, estamos criando uma tradição em projetos
ambientais com a participação
dos presos. Recentemente, por
exemplo, fizemos o plantio de
espécies nativas nas margens
das vias de acesso ao CPPN”,
conta Euler.
O diretor-geral do complexo, Rafael Bargas Queiroz,
concorda. Segundo ele, a recuperação das margens do
Rio Piranga é, na verdade,
uma expansão da parceria de
trabalho com a Prefeitura, que
já empregava 40 presos em diversos serviços ambientais na
cidade, como capina e roçada,
retirada de entulho, reconstrução de calçadas e praças,
plantio de árvores, etc. Na
opinião do diretor, é um tipo

Lutador timotense vence
por nocaute em torneio
realizado em Lajinha (MG)
Não satisfeito com o desempenho
durante a luta, Lougam Cotta,
promete que vai se preparar ainda
mais para próximo evento

L

Após vencer a luta por nocaute, Lougam Cotta
comemora o título (Foto: Arquivo Pessoal)

utador de MMA de Timóteo, Lougam Cotta,
venceu o Torneio Balloutta Combat em Lajinha, nesse
último sábado, 16. Ele derrotou
o paulistano Luan Nascimento
por nocaute no segundo round,
pela categoria peso-médio. A
vitória garantiu ao timotense o
credenciamento para disputar
lutas a nível nacional.
Após realizar uma preparação
especifica por ter lesionado uma
das pernas, o lutador teve que
superar os momentos difíceis
para enfrentar o adversário
paulista. Segundo Cotta, a luta
ficou no chão durante todo o
primeiro round. Mas no segundo
round o duelo foi mais objetivo,
e em uma sequência de socos
decretou a vitória por nocaute
- A luta foi muito acirrada no
primeiro round, O Luan é um
lutador muito experiente, vem

de 6 vitórias seguidas. Tem um
jiu-jitsu muito afiado e um boxe
muito bom. Já esperava essa
dificuldade - Afirma Lougam.
Apesar de ter conquistado a
vitória por nocaute no segundo
round, o atleta timotense não
ficou satisfeito com seu desempenho durante a luta, sofreu uma
lesão no pé e no braço.
- Eu não fiquei tão satisfeito,
pois no primeiro round eu senti
muito o meu condicionamento
físico e meu peso. Mas no
próximo evento creio que vou
estar bem melhor, estarei em
uma categoria mais baixa - disse
o lutador.
O próximo evento que Lougam irá disputar vai ser no mês
de abril deste ano em Timóteo
(MG), o local e os adversários
ainda não foram definidos.
(*) Pedro Samora sob a supervisão de Valdivan Veloso.

de trabalho que aproxima os
presos da sociedade.
É a impressão que passa o
detento Rogério dos Santos
Ribeiro, engajado há três meses na turma do Rio Piranga.
“Eu vejo como um trabalho
perfeito para gente que foi
condenado. Estamos ajudando
a limpar o que a sociedade

sujou”, compara.
Revitalização da Beira-Rio: Neste começo de 2016,
os detentos do CPPN também
fizeram uma espécie de mutirão
para limpar um afluente do Rio
Piranga, o Córrego Passa Cinco.
Em apenas três dias de trabalho,
eles encheram um caminhão
com resíduos sólidos coletados

nas margens do curso d’água.
Para o prefeito de Ponte
Nova, Guto Malta, essas empreitadas têm sido possíveis
graças ao diálogo positivo entre a administração municipal
e o Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Estado
de Defesa Social (Seds). Atualmente, a Prefeitura conta o

trabalho contínuo de cerca de
50 detentos na limpeza e jardinagem de espaços públicos.
“Para o município é muito
importante contribuir com
este processo de ressocialização dos detentos. O trabalho
é uma forma de prestação de
contas com a sociedade”, diz
o prefeito.

