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EDITORIAL

CHARGE

Jornal de Londres compara Brasil a
'filme de terror sem fim'
A atual situação do Brasil é
comparável a um "filme de terror
sem fim" devido às crises política e econômica, disse o jornal
britânico Financial Times em
editorial nesta quinta-feira.
No texto, intitulado "Recessão
e corrupção: a podridão crescente no Brasil", o principal diário
de economia e finanças da Grã-Bretanha diz que "incompetência, arrogância e corrupção quebraram a magia" do país, que poderá enfrentar
"tempos mais difíceis."
Segundo o FT, "a maior razão" da crise enfrentada pela presidente
Dilma Rousseff seria o escândalo de corrupção na Petrobras, desvendada pela Operação Lava Jato, da Polícia Federal. Dezenas de políticos e
empresários são investigados sob suspeita de participação no esquema
de desvio na estatal.
"O Brasil hoje tem sido comparado a um filme de terror sem fim", diz.
Dilma foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras entre 2003 e 2010, quando acredita-se que parte do esquema tenha sido
realizado, mas nega conhecimento das irregularidades e não foi citada
por delatores que cooperam com as investigações.
"Poucos acreditam que Dilma seja corrupta, mas isso não significa
que ela esteja segura", diz o jornal, citando os crescentes pedidos pelo
impeachment da presidenta.
Há suspeita de que parte do dinheiro desviado da Petrobras possa ter
sido usado no financiamento de sua campanha eleitoral.
Além disso, diz o jornal, a presidente enfrenta suspeitas sobre contas
de seu governo, em manobras que ficaram conhecidas como "pedaladas
fiscais."
"Cada um (dos casos) poderia ser suficiente para impeachment", diz
o texto, que diz que a saída da presidente "ainda parece improvável."
O jornal prevê tempos mais difíceis', cita, também, a investigação
do Ministério Público sobre a suspeita de tráfico de influência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teria ajudado a construtora
Odebrecht a conseguir contratos no exterior - que também é investigada
pela Lava Jato - e o rompimento do preFale com a redação
sidente da Câmara dos Deputados, Educontato@jm1.com.br ardo Cunha, com o governo após ter sido
citado por um delator na investigação da
(33)3331-8409
Petrobras.
"Até agora, políticos em Brasília tem preferido que Dilma siga no
poder e assuma os problemas do país. Mas este cálculo pode mudar para
tentarem salvar a própria pele", diz o jornal.
O jornal cita que prisão de Marcelo Odebrecht, presidente da construtora, é exemplo dos resultados "bons" das investigações na Petrobras.
O FT escreve, no entanto, que as investigações "demonstram a força
das instituições democráticas do Brasil, "um país em que os poderosos
se colocam acima da lei". Como exemplo, cita a prisão de Marcelo Odebrecht, presidente da construtora.
"Dilma enfrenta três anos solitários como presidente. Brasileiros são
pragmáticos, então do pior cenário de impeachment caótico deve ser
evitado. Mesmo assim, os mercados começaram a precificar o risco.
Pode ser que tempos mais difíceis estejam adiante do Brasil", diz.
Além das questões políticas, o jornal menciona a situação econômica
do país - cujo Banco Central estima retração de mais de 1% neste ano - e
elogia Dilma por ter "revertido sua fracassada 'nova matriz econômica'"
do primeiro mandato.
O jornal cita o aumento dos juros para combater a inflação e os esforços para conter gastos públicos, medidas "necessárias mas dolorosas"
que reduziram salários, aumentaram o desemprego, afetaram a confiança de investidores e "demoliram" a popularidade da presidenta para o
nível mais baixo da história.
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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

Incompetência, de quem é a culpa?

A incompetência pode ser algo muito difícil a ser
comprovado. Na política então isso é quase impossível, se o pistolão for renomado ai desanda a maionese. Não há o que ser feito e alguém paga o pato,
quase sempre os Zés e as Marias. Há exemplos aos
milhares em todos os setores, mas há um que se sobressai, o político.
Neste setor o papagaio de pirata que não venceu
na vida, tem um padrinho, um qi, pistolão ou outro
nome pra designar a mesma coisa. É o famoso cabide
de empregos. Há um nome mais bonito, mas mesmo
assim ineficiente, Cargo de Confiança. E estes apadrinhados quase sempre não sabem nada. ˝.. Já que
não sabe nada deixa ele na secretária da pesca... ˝.
˝... E o Fulano filho do Seu X, que ele faz? Também
nada, pronto subsecretário na pesca... ˝.˝... O Partido
do P também quer um cargo, que faremos? Mas esse
partido só tem lixo, perfeito, limpeza pública... ˝. ˝...
Senhor Prefeito, temos também que arrumar colocação ao Partido dos Pes, aqueles que varam a noite na
cachaça? Varam, vara, coletivo..., secretária da suinocultura... ˝ E quem trabalha na área sabe que é assim.
Chega dá dó das burrices cometidas por esses apadrinhados. No paço municipal da região um apadrinhado foi edificar um chafariz. Mas o projeto estava
incompleto. O dito cujo que estava na secretária errada, deveria estar na pesca, tocou o pau assim mesmo.
Resultado, um chafariz funciona com o reaproveitamento da água, ou seja, ela sai de um reservatório,
vai ao chafariz, e volta ao reservatório. Nesta ciranda
a água não se perde. Mas nosso Ilmo Sr PHD em tiro
n’água não sabendo disso deixou a água correr a von-

tade, o que deveria ser gasto num mês, escorria por
dia nas galerias fluviais. Em uma cidade do Rio de
Janeiro, o
apadrinhado seria responsável por uma obra, mandou brasa. Dois meses depois a obra foi paralisada,
motivo? O PHD estava lendo o projeto de ponta cabeça.
Isto deveria ter seus dias contados, resultam apenas
em desperdício do dinheiro público. Esse nepotismo,
cabide de emprego, qi, são idiotices feitas para empregar zeros à esquerda. Papagaios de piratas apenas para manter a tradição de uma família, o nome de
um partido. É a barganha da situação com a oposição.
Isso custa caro à sociedade, são milhões jogados fora
nestes absurdos. Na saúde pode ser uma vida. E tudo
isso ocorre a troco de dimdim, palavras de um delator
da lava jato.
E não há por que disto, temos funcionários altamente capacitados para a execução de seu oficio. Estes
deveriam estar à frente destas secretárias. Têm títulos, são funcionários com vinte, trinta anos de casa, o
direito adquirido lhes reserva está prerrogativa. Mas
ante o pistolão, são obrigados a aceitar o que diz o
xerife do velho oeste, ˝...manda quem pode, obedece
quem tem juízo...˝ E muitas vezes por não compactuarem com a autoridade infundada dos apadrinhados,
são induzidos a tirar férias antecipadas forçadas.
Sabe de alguma coisa parecida? Denuncie não deixe isso se alastrar.
Imagine um apadrinhado desses chegar a presidir
um país, quanta grana vai fora?
Paulo Cesar
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Precisamos da vacina contra a Dengue

Meu nome é Sandro
e eu sou de Recife. Estou preocupado com o
enorme número de casos
de dengue no Brasil. Só
em 2015 foram 120 mil
pessoas infectadas em
Pernambuco, uma situação de emergência no
estado. E o problema não acontece só aqui.
Já existe uma vacina contra a dengue, feita na França. Porém, o ministro da Saúde acha que ela é "muito cara". Ele não
entendeu que não é questão de preço, mas de vida ou morte
para as pessoas.
Criei este abaixo-assinado para pedir ao ministro que compre
a vacina pelo SUS para os locais do Brasil com surto de dengue
ou em estado de emergência. Ministro Marcelo Castro, em
2015 ocorreram no Brasil 1,6 milhão de casos de dengue. As
pessoas estão morrendo!
A vacina é importante para controlar a doença, já que reduz
93% dos casos graves. A vacina já foi aprovada para locais
em estado de emergência no México e nas Filipinas. Os brasileiros também precisam desse cuidado! Não deixe a saúde
da população à mercê da dengue.
Assine e compartilhe meu abaixo-assinado para dar uma
saúde melhor para o Brasil!

PDT anuncia que vai votar contra
o impeachment de Dilma

PDT anunciou que o partido vai se posicionar contra o impeachment de
Dilma.
O presidente nacional do PDT, Carlos
Lupi, anunciou no dia
(22) que o partido,
por unanimidade, vai
se posicionar contra o
impeachment da presidenta Dilma Rousseff. A votação do
partido para fechar a
questão foi realizada
no início da reunião
do diretório nacional
do partido, em Brasília.
O primeiro item do encontro foi decidir pelo posicionamento do partido em defender ou não o mandato
de Dilma. Antes da votação Carlos Lupi se pronunciou defendendo a presidente. "Não há nenhum fato
legal. Não há prova. Não há nenhum fato que coloque ela em cheque a qualquer investigação. Ninguém
pode terceirizar o crime", disse o pedetista.
Lupi afirmou que os membros do partido que eventualmente não seguirem o entendimento do diretório
estariam sujeitos a "medidas previstas no estatuto".
Na reunião, Lupi também anunciou o ex-ministro
Ciro Gomes como pré-candidato do PDT à presidência da República nas eleições de 2018.
Se o PTD votar mesmo contra o impeachment, com
certeza será mais um partido a candidatar ao encolhimento. Tem treta neste negócio, será que o PDT
não sabe o que se passa no país, ou o mal que este
governo está fazendo para o Brasil. O Brasil está agoniando, necessita urgentemente de uma união nacional, todos os brasileiros precisam se dar as mãos para
sairmos dessa crise, mas com Dilma no poder isso é
impossível.
O PMDB votará em peso pelo impeachment se aliado de
Cunha ganhar liderança do partido.

A população de Lajinha muda,
ou os bichos vão continuar?

Silvio Aloisio Kelly Rangel A briga histórica em Lajinha e pendular e explicada por uma frase de Napoleão que disse o seguinte: Os partidos se debilitam pelo
medo que tem das pessoas capacitadas. Ora se historicamente temos assistido está triste realidade exposta na

O Brasil desgovernado dá nisso

arte em quadrinhos bem representada acima, compreendemos a dificuldade de mudar está triste realidade. Agora
se não temos como radicalizar e neutralizar esta disputa
de gigantes de uma única vez, temos como promover o
início de sua derrocada de dentro para fora, como? Simples quebrando os paradigmas impostos pelo sistema
que ai esta, a começar por eleger pessoas e não partidos,
mesmo que estas estejam enquadradas dentro dos grupos
existentes, precisamos de pessoas capacitadas e comprometidas, com isso começaremos a promover a mudança
necessária. E temos pessoas assim no município, qualificadas e capacitadas dentro de ambos os grupos, e se estas
pessoas se dispuserem primeiramente e receberem o aval
do povo, veremos que há muitas maneiras de se influir na
formulação, desenvolvimento de políticas públicas para,
por meio delas, haja contribuição para a concretização de
mudanças na organização política, econômica e cultural
de nossa cidade. Agora convenhamos que não é elegendo pessoas desqualificadas tanto intelectualmente como
moralmente que mudaremos está triste e lastimável realidade. Não dá mais para ver os poderes executivo e legislativo entregue nas mãos de pessoas que não tem norte,
que em alguns raros momentos têm até boa vontade mais
estão longe de saber deliberar sobre quaisquer assuntos
públicos pertinentes ao cargo que ocupa em nome do
povo. Temos que ter pessoas que sejam verdadeiramente
empreendedores sociais que possam com conhecimento
e vontade mudar a realidade social e econômica de nossa
cidade. Por isso por mais paixão que você tenha por um
grupo ou outro não dê seu voto em troca de favores, e
não eleja qualquer um sem um mínimo de qualificação
para ser seu representante, mudaremos Lajinha quando
mudarmos nossos governantes...
Nailton Heringer, por ter em mãos a máquina administrativa, os ex-prefeito Sérgio Breder e Cici Magalhães
podem até não concorrerem as eleições de Manhuaçu,
mas com certeza, são os únicos que tem condições de
fato de se elegerem.

Nasa mostra fotos de flor que
nasceu na Estação Espacial

A Nasa apresentou fotos de uma flor cultivada na
Estação Espacial Internacional (ISS). Desde
maio de 2014, os astronautas que ali vivem
mantêm um projeto para
cultivar plantas no espaço. Já nasceram alfaces e outras plantinhas,
mas esta é a primeira
vez que uma flor nasce
longe da gravidade terrestre. A flor, uma zínia,
foi semeada em 16 de
novembro de 2015. Ainda desbotada, como no poema de Drummond, a flor
conseguiu completar seu ciclo de crescimento apesar
da alta umidade da ISS, do estresse, a baixa circulação
do ar da microgravidade e falta de luz natural.

A nossa querida Petrobras poderia estar em situação bem melhor
veja o quadro é maior que 3 rivais somadas. A comparação da
Petrobras às concorrentes ajuda a explicar a trágica situação da
alquebrada estatal brasileira. Enquanto a Petrobras paga salários
a 315.000 funcionários, entre efetivos (84.000) e terceirizados
(231.000), lucrando US$1 bilhão em 2014, a Shell, a Exxon e
a British Petroleum (BP), juntas, empregam 262.000 pessoas,
53.000 a menos que a brasileira, com lucros somando US$ 58,6
bilhões no mesmo ano.
O lucro é 32 vezes maior. A Exxon Móbil emprega 83.500
pessoas em mais de 100 países e registrou lucro de US$ 32,5
bilhões em 2014.
SHELL OPERA EM 90 PAÍSES. A petroleira Royal Dutch
Shell paga salários a 94.000 funcionários nos 90 países onde opera,
e lucrou US$ 14 bilhões no mesmo ano.
ATÉ A BP LUCROU MAIS. Apesar de multas bilionárias por
vazamentos, a British Petroleum (BP), que tem 84.500 funcionários, lucrou US$ 12,1 bilhões em 2014.
OPERAÇÃO MODESTA - A Petrobras opera 7.000 postos no
Brasil e em meia dúzia de países. A Royal Dutch Shell soma 44
mil postos mundo afora. Fonte Claudio Humberto

Com as chuvas volta campanha
bem-humoradas na internet

Moradores de várias regiões do país fazem
protesto contra buracos
Em Manhuaçu, a criatividade é também incentivada, moradores plantaram uma bananeira em um buraco.
A dona de casa em Manhuaçu Dona de casa Elizabeth, confidenciou a nossa reportagem que tem mesmo de protestar. “Se
você ficar só vendo e não tomar uma providência, ninguém
toma atitude e assim vamos botando
a boca no trombone.
Você está pagando
seus impostos, você
tem que ter os diretos como cidadã”.
Pelo que se paga
de impostos no Brasil, principalmente o
IPVA, as ruas eram
para não ter nenhum
A falta de reparos em ruas e avenidas de
buraco. A ideia é
mobilizar as pesso- inúmeras cidades permitem que o probledos buracos se agrave. Em épocas de
as e chamar atenção ma
chuvas então é que o perigo se multiplica.
das autoridades. A Cansados de pedidos e solicitações em vão,
forma que milhares moradores organizaram campanhas crítide brasileiros encon- cas e bem humoradas pelas redes sociais
traram para botar a para chamar atenção.
boca no trombone
é a internet.
Pelo Brasil, há buracos abertos há muito tempo. Contra eles,
existe um novo tipo de protesto e mobilização. É com uma boa
dose de ironia que as reclamações contra os buracos ganham
cada vez mais seguidores nas redes sociais. Tem até concurso
para eleger o buraco mais bonito.
Em Trindade, na região metropolitana de Goiânia, um morador decidiu mapear os buracos pela internet. Em duas semanas,
conseguiu reunir quase 400 colaboradores.
Em Frutal, no Triângulo Mineiro, a mobilização feita pela
internet ganhou as ruas. Os moradores foram convocados pelas
redes sociais. Em quatro horas, foram pintados 89 buracos em
uma mesma rua.
Em Barbacena, no interior de Minas Gerais, a mobilização na internet e a tinta também foram usadas para chamar a atenção de quem
tem obrigação, mas parece não ouvir as reclamações.
Para mostrar o descontentamento com a solução que não chega.
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LAVA JATO CHEGA À COMUNICAÇÃO DO
GOVERNO
A força-tarefa da Lava Jato volta suas atenções
agora para a área de comunicação do governo,
com foco na Petrobras, Caixa e BNDES. Juntas,
as três movimentam cerca de R$1 bilhão por ano,
em verbas publicitárias. “É hora de abrir essa
gaveta”, afirmou fonte ligada às investigações.
“Gaveta” é como chamam na força-tarefa os temas
que aguardam o momento adequado para serem
investigados. Nessas “gavetas” estão depoimentos
e provas obtidas em mandados de busca.

BANDEIRA BRANCA
A Casa Civil está procurando líderes de oposição
para negociar a aprovação do arrocho econômico.
As amargas medidas são: a CPMF e a Reforma da
Previdência. As chances de avanço são quase zero.
MANDOU BEM
O governador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF),
tomou atitude que se esperava dele, chefe de um
governo quebrado: cancelou a compra criminosa de
motos de luxo BMW no “Detran Ostentação” do DF.

CHEFIA COBIÇADA
Um dos alvos, Wilson Santarosa ocupou por 12
anos, desde o início do governo Lula, a cobiçada
chefia de comunicação da Petrobras.

PAI DA CRIANÇA
Os peemedebistas acreditam que o governo tenta
colocar a culpa pelo surto do zika vírus na conta do
partido. “Marcelo (Castro) assumiu com a crise já
na porta”, afirma o deputado Lúcio Vieira Lima (BA).

ELO DE ANDRÉ VARGAS
Outro alvo, Clauir Santos, ex-diretor de Marketing
da Caixa, é suspeito de integrar o esquema do exdeputado André Vargas, hoje preso.

VIRA CASACA
O Palácio do Planalto considera reduzidas as
chances de Leonardo Picciani (RJ) vencer a eleição
de líder do PMDB. Preocupado, o governo escalou
Jaques Wagner para conversar com Hugo Motta (PB).

APOSENTADORIA
Após perderem os cargos na Petrobras e na
Caixa, Wilson Santarosa e Clauir Santos desfrutam
atualmente de confortável aposentadoria.
CAIXA PRETA ABERTA
Além do BNDES, investigadores da Lava Jato
devem também devassar as áreas de comunicação
de outros órgãos da administração federal.
PUBLICIDADE
Indelicada, Dilma não cumprimenta novo presidente de Portugal
Desde domingo Dilma não cumprimentou pela
vitóriao novo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa (PSD), como manda a tradição na
relação luso-brasileira. Nem Dilma, nem o Itamaraty se manifestaram. A falta de telefonema, carta,
nota, sinal de fumaça ou demonstração de apreço
comprova a antipatia do governo brasileiro pelo
novo presidente português: é que o PSD é “social
democrata” em Portugal, quase equivalente ao
PSDB, no Brasil. E Dilma torcia pela esqueda, que
sofreu uma derrota humilhante.
Segundo a assessoria do Itamaraty, só cabe se
manifestar em casos de eleições em países geograficamente mais próximos. É mentira.
MUITA PRESSA NESSA HORA
Dilma decidiu correr para defender o ex-presidente
Lula publicamente, criticando o “vazamento” de
informações da Lava Jato. Segundo ela “o ônus da
prova é da acusação”. E o “ônus” da defesa não
seria de Lula?
RENAN QUEM?
O ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores)
não colocou no quadro de acesso, caroneandoos, os diplomatas que assessoram o presidente
da Comissão de Relações Exteriores do Senado,
Aloysio Nunes (PSDB-SP), e o próprio presidente
do Senado, Renan Calheiros.
VERGONHA
A Infraero conseguiu transformar Congonhas
numa rodoviária velha. Ontem firmou-se no mais
movimentado aeroporto do País, e o que mais
fatura, uma impressionante cachoeira no meio do
salão principal.

PERGUNTA QUE NÃO SE CALA
De Denise Frossard, juíza que mandou para a
cadeia toda a cúpula do jogo do bicho no Rio de
Janeiro, em passado recente: “Sou contribuinte e
como tal gostaria de saber: que fim levou o affair das
vigas de ferro retiradas na demolição do elevado da
perimetral no Rio?
OPOSIÇÃO REAGE À ADEGA DIPLOMÁTICA
DE LULA
Até a oposição reagiu com espanto à acusação
de como Lula teria acumulado a valiosa adega,
na reta final do governo: suas viagens ao exterior
eram precedidas de telefonemas do Planalto aos
embaixadores informando que o então presidente
“esperava receber de presente” os vinhos cuja lista
era depois enviada. “É o fim da picada”, diz Pauderney Avelino (DEM-AM), que não descarta cobrar
explicações do Itamaraty.
PÚBLICO E PRIVADO
Para o senador Alvaro Dias (PV-PR), um dos
principais opositores do PT, “é a velha prática de
misturar o público e privado”.
TROPEÇANDO NAS PERNAS
“No Brasil, temos milhares de outros bêbados mais
honestos do que o Lula”, ironiza Sóstenes Cavalcante (PSD-RJ). “E ainda posa de santo”.
ADEGA VALIOSA
Caminhão climatizado levou os vinhos, na volta
de Lula para São Paulo, em janeiro de 2011. Foram
usados 11 caminhões na mudança.
ROTA DAS EMOÇÕES
O Ministério do Turismo criou a Rota das Emoções
no Maranhão, Piauí e Ceará. Seria ainda mais
emocionante incluindo um pulo em Curitiba, para
mostrar a grande atração turística: a prisão dos
réus da Lava Jato.
MAIOR ABANDONADO
A quem o visita, Delcídio do Amaral não esconde
o rancor que tem de Lula e dos colegas do PT.
Sente-se abandonado. Delcídio foi preso na véspera
de um jantar que tinha com Lula, que até hoje não
revela nada.

PEDIDO PARA SE FAZER NO TEMPLO
“Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova
dentro de mim um espírito estável. ” (Salmos 51.9-12)
O que mais precisamos e que pode mudar tudo em
nossa vida é de uma renovação interior, seguindo
projeto que reflita a vontade de Deus, para nos tornar pessoas segundo o Seu coração. Nenhuma bênção pode superar isso. Mas é interessante como não
sentimos isso como sendo nossa maior necessidade.
Há muitos templos espalhados pela cidade e com o
surgimento e crescimento (espantoso) das igrejas
neopentecostais, multiplicaram-se as reuniões e as
campanhas. A criatividade para atrair pessoas a esses momentos é de escandalizar. Mas ainda não vi
uma campanha para que o participante saia mais humilde, mais submisso a Deus e amoroso com as pessoas. Há campanhas até para emagrecer – emagrecimento espiritual – mas para a melhora do caráter,
não vi nenhuma. Diante de um Deus todo poderoso,
os desejos humanos se multiplicam e são buscados
sem nenhuma preocupação ética ou senso crítico.
Mas, quando vamos ao templo, esse lugar tão simbólico para nossa espiritualidade, a orientação bíblica nos chama a atitudes bem diferentes das que
são protagonizadas por tantas de nossas reuniões. O
templo é lugar que deve fortalecer nossa percepção
da presença de Deus e, sempre que Sua presença nos
toca somos levados a valorizar a presença do outro.
É como no mandamento do amor: o amor a Deus
vem acompanhado, obrigatoriamente, do amor ao
próximo. Portanto, há uma oração indispensável que
deve ser motivada pelo mais verdadeiro e firme propósito: Senhor quero um coração novo, melhor do
que este que tenho; e também quero ter a necessária firmeza interior para viver segundo tua vontade.
Pois se interiormente formos renovados por Deus,
as demais coisas virão em decorrência disso.
Isso é o equivalente a buscar em primeiro lugar
o Reino de Deus. Pois o Reino de Deus visa nos
tornar verdadeiros filhos de Deus, gente que existe
segundo a vontade de Deus. E assim seremos uma
dádiva, uma benção, começando dentro de nossa
própria casa! A experiência do templo não deve reforçar nosso egoísmo, mas nossa humildade diante
de Deus e das pessoas. Não deve alimentar nossa
ambição mal direcionada, mas nosso anseio por nos
tornar pessoas melhores. Não deve ser uma busca
por benefícios, mas uma busca por Deus. Há muitas
pessoas que antipatizaram-se do templo por causa do tipo de discursos e atitudes que dentro dele
acontecem, em nome de Deus. O templo deve ser
um lugar seguro para toda pessoa, acolhedor e fortalecedor da esperança e da fé em Deus. Mas ele
não será isso por si só. Ele é apenas uma construção como qualquer outra. Ele será isso dependendo do que nós fizermos dele. Quanto a Deus, Ele é
indispensável e já disse que podemos busca-lo e o
encontraremos, se o buscarmos como devemos buscar: de todo coração (Jr 29.13).
ucs
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Vereadores aprovam dois projetos de lei, falam sobre a dengue,
sinalização de trânsito e abordam as denúncias de irregularidades
Em reunião extraordinária, na tarde desta terça-feira,
26/01, presidida por Jorge Augusto Pereira "Jorge do Ibéria", a Câmara de Manhuaçu
aprovou dois projetos de lei,
falou sobre a proliferação do
mosquito Aedes aegypti, sinalização de trânsito e promoveu
reunião informal a fim de tratar
das denúncias de irregularidades na administração municipal apresentadas pelo servidor
da Secretaria de Saúde, Romeu
Dias, na última sessão ordinária.
PROJETOS APROVADOS
Aprovado projeto de lei
Também foi aprovado o projeto de lei
PROBLEMAS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Durante a palavra franca,
o Vereador Juninho Linhares,
lamentou mais uma vez os
problemas encontrados na sinalização de trânsito na cidade. "Tenho uma preocupação
muito grande. Eu fico até de-

sanimado em falar, pois canso
de cobrar e nada é resolvido.
Por exemplo, o semáforo no
cruzamento entre Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Coqueiro e Rua Antônio Pupim está
com defeito há mais de uma
semana, trazendo risco para o
motorista e o pedestre. Solicitei o requerimento ao prefeito
para que resolva este problema.
Outra situação é uma placa de
sinalização próxima a escola
Monsenhor Gonzalez que está
muito mal chumbada e corre
sério risco de cair em cima de
uma pessoa, causando sérios
danos. Tentei falar com pessoas na prefeitura e ninguém
me atendeu. Mais uma vez não
vou me omitir e estamos aqui
para fiscalizar, orientar e tentar
resolver os problemas da nossa cidade", descreveu o parlamentar.
O vereador Maurício Júnior
também aproveitou o momento
e comentou sobre o semáforo
para pedestres no centro da cidade. "Lembrei o requerimento
que apresentei há muito tempo

SINDIJORI

apresentaram requerimento a
prefeitura solicitando informações sobre o decreto de estado
de emergência e pediram a presença da Vigilância Ambiental
na próxima reunião do Legislativo. "O estado de emergência
decretado tem um objetivo,
então queremos saber mais detalhes sobre isto. As informações precisam ser prestadas",
citaram os parlamentares.

para instalação do semáforo
para pedestre no centro da cidade e até hoje não foi colocado.
Esta sinalização na localidade
é de fundamental importância
para a segurança de todos. Será
que o prefeito não consegue
instalar um semáforo de pedestre? O que está acontecendo
com esta administração? Porque não ouve a Câmara e não

dialoga? É lamentável!", desabafou Maurício.
CONTAINER DE LIXO
E AEDES AEGYPTI
O Vereador Paulo Altino
também se mostrou preocupado em relação a dois problemas: Os containers de lixo e a
proliferação do mosquito. "As
pessoas querem que resolvam

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

Sindijori é recebido no Governo de Minas
Diretoria do Sindicato esteve com o novo Secretário Estadual de Comunicação

O presidente do Sindicato
dos Proprietários de Jornais,
Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais - Sindijori, Alexandre Wagner
da Silva, juntamente com o
diretor sindical Rodrigo Silva Fernandes e o deputado
estadual João Alberto Paixão Lages (PMDB), foram
recebidos no último dia 27
na Cidade Administrativa
pelo no Secretário Estadual de Comunicação do
Governo de Minas, Marcus
Gimenez. A visita marcou a
retomada das negociações
do Sindijori com o governo
do Estado na defesa da mídia do interior. O secretário
destacou o desejo do Governo de Minas em ser parceiro do Sindijori e promover

a divulgação das ações da
administração estadual nos
jornais de Minas, contudo,
destacando as dificuldades
financeiras destes primeiros anos. Marcus Gimenez
se comprometeu a sanear o
quanto antes as dívidas do
Estado junto aos jornais e
r3evistas associados ao Sindijori, dentro das limitações
financeiras do governo. Este
foi um dos pedidos feitos ao
secretário pelo presidente
Alexandre Wagner da Silva,
além de retomar o projeto,
em parceria com o Governo Estadual, para a realização de encontros de jornais
no interior de Minas, uma
promessa realizada pelo
governo e compromisso
de campanha. O secretário

Marcus Gimenez diz ver
com bons olhos a realização
dos encontros regionais do
Sindijori e acredita que o
projeto é uma oportunidade
para maior aproximação dos
jornais e revistas do interior
de Minas com o governo estadual. O presidente do Sindijori, Alexandre Wagner da
Silva também destacou ao
secretário que a atualização
dos valores pagos por centímetro de coluna aos jornais,
bem como a regionalização
e melhor distribuição da
verba estadual para publicidade é uma preocupação
dos jornais do interior de
Minas. Wagner disse ainda
que o Sindijori está aberto
para a discussão com o objetivo de encontrar soluções

para estes temas com o Governo do Estado. O Secretário de Comunicação mostrou sensibilidade aos temas
abordados e disse querer
ampliar as conversas com o
Sindicato e manter sintonia
e proximidade com a mídia
imprensa de Minas. A direção do sindicato terá novos
encontros com autoridades
do governo estadual para
firmar parcerias na realização dos encontros regionais
da mídia do interior, tais
encontros foram um compromisso assumido por esse
Governo Estadual no ano
passado, quando da realização do Congresso Mineiro
de Jornais e Revistas, promovido em Belo Horizonte
pelo Sindijori.

o problema na frente da casa
delas, mas passam a responsabilidade para o vizinho. O container não está funcionando da
forma correta, pois as pessoas
também não estão ajudando.
Como não tem jeito de substituir, o chorume que escorre do
container causa doenças graves
em contato com a pele, além de
dar um mal cheiro terrível. Temos que nos conscientizar, pois
as sacolas que ficam no container também estão acumulando
água ajudando a proliferação
do mosquito. A solução para o
container seria ser trocado, mas
como não tem jeito, as solução é que as pessoas se conscientizem e só joguem o lixo
momentos antes do caminhão
passar, evitando o acumulo de
água e do chorume", comentou
Paulo.
Os vereadores Fernando
Lacerda e Maurício Júnior

BALANÇO POSITIVO
E DENÚNCIAS
O Presidente Jorge do Ibéria
fez um balanço do encontro e
comentou a decisão dos vereadores sobre as denúncias de
irregularidades apresentadas.
"Foi uma reunião bastante tranquila. Os projetos aprovados
são muito importantes para a
população. Durante a palavra
franca também foi lembrada a
questão das doenças transmitidas pelos mosquito da dengue
e estamos muito preocupados
com tudo isso. Está na hora de
punir aqueles que contribuem
na proliferação do mosquito",
salientou.
Sobre as denúncias, Jorge
avaliou: "Ficou definido que
cada comissão que faz parte da
secretaria a qual ele aponta a
irregularidade faça a sindicância ao secretário e funcionários,
mas primeiro vamos convidar o
Romeu à Câmara para oficializar as denúncias. A função do
Legislativo é fiscalizar o gasto
com dinheiro público", concluiu.
Assessoria de Comunicação

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Combate ao mosquito Aedes Aegypti

O Exército Brasileiro (EB)
está participando do esforço
nacional de combate ao mosquito AEDES AEGYPTI
desde dezembro de 2015 e,
devido ao crescente aumento
de casos de Dengue, Chikungunya e Microcefalia, intensificará suas ações.
A Força Terrestre, valendo-se da credibilidade e da confiança nela depositadas pela
sociedade, de sua capilaridade, flexibilidade e prontidão,

empregará todo o pessoal e o
material disponível, no intuito de contribuir de forma efetiva neste momento de grande comoção da população.
Esta mobilização se desenvolverá em diferentes etapas,
da seguinte forma:
- MUTIRÃO LIMPEZA no período de 29 de janeiro a
04 de fevereiro de 2016, será
realizada em todas as Organizações Militares (OM) e em
suas áreas de responsabili-

dade uma intensificação das
atividades de manutenção e
limpeza, empregando todos
os militares disponíveis, com
a finalidade de eliminar os
focos do mosquito que por
ventura ainda existam;
- DIA NACIONAL DE
ESCLARECIMENTO
–
etapa que acontecerá em 13
de fevereiro de 2016 com
o objetivo de realizar um
aprofundamento do nível
de conscientização quanto à

gravidade do problema e ao
grau de responsabilidade de
todos os cidadãos no combate ao mosquito.
Juntamente com profissionais da área de saúde, todos
os militares disponíveis do
Exército atuarão em diversos
municípios em todo o território nacional;
- MUTIRÃO DE ERRADICAÇÃO DE FOCOS
DE PROLIFERAÇÃO DO
MOSQUITO E DESCONTAMINAÇÃO – esta fase se
desenvolverá no período de
15 a 19 de fevereiro de 2016,
junto à população de áreas
urbanas e de maior risco.
O Exército será empregado, nesta ação, em apoio às
autoridades federais, estaduais e municipais, para o combate e a erradicação de focos
do mosquito;
- CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO EM ESCO-

LAS – em data ainda a ser
definida, o Exército integrará uma grande mobilização escolar, nas redes
públicas e privadas, de
orientação para ampliar a
disseminação de informações a respeito da gravidade do problema, dos males
causados pelo mosquito, do
grau de responsabilidade
de cada um dos brasileiros
nesta “guerra” e dos procedimentos a serem adotados
para cooperar e participar
dessa campanha nacional.
Outros
esclarecimentos poderão ser obtidos
junto ao Centro de Comunicação
Social
do
Exército, por intermédio
dos telefones (61) 34155303/6103/5711/4112
e
(61) 8116-8969, ou pelo e-mailimprensa@ccomsex.
eb.mil.br.
Atenciosamente,

CENTRO DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
DO EXÉRCITO
EXÉRCITO BRASILEIRO
BRAÇO FORTE
- MÃO AMIGA
Para obter outras informações sobre o Exército
Brasileiro, acesse nosso
portal oficial na Internet:
www.eb.mil.br
Aviso: esta mensagem
do Centro de Comunicação Social do Exército
(CCOMSEx) é enviada
exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações sigilosas. Sua
utilização desautorizada é
ilegal e sujeita o infrator
às penas da lei. Se você
a recebeu indevidamente, queira, por gentileza,
reenviá-la ao emitente,
esclarecendo o equívoco.
Este ambiente está sujeito
a monitoração.

RISCO DE DESLIZAMENTO DE 20 MILHÕES DE M³ DE REJEITOS É IMINENTE

A constatação é dos deputados que integram a
Comissão Extraordinária
de Barragens da ALMG
que estiveram no Complexo de Germano, em
Mariana, dia 29/01/16.
Segundo o presidente
da comissão, deputado
estadual Agostinho Patrus Filho (PV), a lama
que se deslocou na barragem de Fundão, na última quarta-feira, totalizando cerca de 1 milhão
de metros cúbicos de

rejeitos, ainda se move
e chegou à barragem de
Santarém. Em função do
movimento, o dique de
Sela, dentro da estrutura,
está comprometido.
"A lama que cedeu era
utilizada para a sustentação do dique de Sela, que
agora está descoberto é
muito íngreme, sem material no pé da estrutura,
isso gera uma mudança
no prognóstico de recuperação", disse Agostinho.

O risco de um deslizamento de cerca de 20 milhões de metros cúbicos
de rejeitos e lama na barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana, na região Central do Estado, é
real, iminente e provável.
Essa foi a constatação de
deputados que integram a
Comissão Extraordinária
de Barragens, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que
visitaram dia 29/01/2016
o Complexo de Germano.
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Taiza Torres
Prefeita Darci Braga busca soluções Crônicas
para armazém do IBC em Manhumirim 25 é só mais um

A

Prefeita Darci Braga fez nova visita à
antiga estrutura do
extinto IBC (Instituto Brasileiro do Café),
nesta Terça-feira, 26, acompanhada do representante
da Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Estudo Superior, Darlan Nunes.
Desde o início do mandato,
a prefeita busca soluções
para o local, que é de propriedade da União, mas, até
o momento, o município
não tem autorização para
uso ou outras ações no referido imóvel. A Prefeita já se
reuniu em Belo Horizonte e
em Brasília (DF) para tratar
do assunto com o Governo
Federal. No ano passado,
uma nova reunião foi realizada no Gabinete da Prefeitura de Manhumirim – momento em que Darci Braga
apresentou novas propostas
de uso do local aos integrantes de uma comissão do Governo Federal que esteve na
cidade. Na ocasião, a comissão optou pela realização de
um leilão do imóvel. Este
foi realizado, mas não apareceu comprador para fazer
o arremate.
A preocupação atual é
com as constantes invasões
que o local sofre, por parte
de usuários de drogas e de
vândalos que têm depredado
as dependências ali existentes, inclusive portas, janelas
e até mesmo as instalações
elétricas. Para adentrar nas
instalações, os invasores danificaram cadeados e cercas
da propriedade do Governo
Federal. Moradores e pedestres que transitam nas proximidades têm feito contato
com a prefeitura, informando sobre a presença de pessoas estranhas e solicitando
providências.
O Instituto Brasileiro do
Café, com sigla IBC, foi
uma Autarquia do Governo
Federal, vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio, que definia as políticas agrícolas do produto
no Brasil entre os anos 1952

e 1989, quando foi extinto.
A entidade foi sucessora do
Departamento Nacional do
Café, organismo governamental, que funcionou até
1946. Com o fim do IBC, o
Governo do Brasil criou, em
1996, o Conselho Deliberativo de Política do Café.
Em Abril de 2012, A Secretaria do Patrimônio da
União, do Ministério do
Planejamento, fez a cessão
definitiva do armazém de
Manhumirim e de outros
sete no Estado para a Conab
(Companhia Nacional de

Abastecimento).
Em Manhumirim, a estrutura foi construída nos anos
1960, e, quando as atividades se encerraram, em 1989,
o imóvel foi fechado, não
sendo mais utilizado. Sem a
devida manutenção, nestas
quase três décadas, o local
tem sofrido com as variações climáticas e o vandalismo.
A presença de usuários
de drogas e vândalos nas
dependências do IBC causa
preocupação a quem transita
na estrada ao lado do arma-

zém e que é via de acesso
principal a algumas comunidades rurais ali existentes. Outro alerta é quanto às
poças d’água no local, que
possibilitam a proliferação
do mosquito transmissor da
dengue e de outras doenças
ainda mais graves - recentemente descobertas.
A partir desta nova visita, a Prefeita Darci Braga
acionou o Departamento Jurídico da Prefeitura para as
devidas providências, tendo
em mãos relatórios com as
fotos atualizdas para encaminhamento ao Governo
Federal para que uma solução seja encontrada.
(Ass. de Comunicação –
Prefeitura de
Manhumirim)

Vou fazer vinte cinco, sei
que ainda falta um tempo,
mas já estou sofrendo por
isso.
Sabe
quando
você
imagina algo e acontece tudo diferente? Pois
é. Ter vinte cinco anos
para mim um tempo atrás
significava ser uma pessoa
adulta, cheia de troféus e
conquistas. Mas não é bem
assim que acontece.
Fazer vinte cinco parece
um peso muito grande, parece que vou ficar velha,
significa que daqui cinco
anos estou com trinta.
Mas vamos combinar, fazer aniversário não muda
nada, é só um dia como
qualquer outro, não significa que você vai acordar diferente. Quando
adolescente a gente pensa
que muita coisa vai mudar
quando você faz aniversário, mas na verdade nada
muda, você continua a
mesma pessoa.
Ai você pensa, “ah! com
dezoito muda”, não, não
muda. Você vai poder dirigir, mas quantos dirigem
com dezoito? Uma minoria. Você acha que vai ficar
responsável, que vai entrar
para a faculdade, ter uma
profissão.
A verdade é que as coisas só mudam com o tempo mesmo, é com o passar
dos dias, meses e anos que
vamos mudando e amadurecendo. Fazer aniversário
não vai mudar você da noite para o dia, você não vai
acordar mais sábio, diferente e uma pessoa melhor.
Fazer aniversário é apenas
uma forma de comemorar

sua vida, o dia que você
nasceu.
Mesmo assim eu ainda
sofro com os vinte cinco
anos, se sentir um pouco mais velho é estranho,
mesmo sabendo que a ruga
não vai aparecer agora.
Não tenho medo de ficar
velha, longe disso, tenho
medo é das responsabilidades e das mudanças
que podem aparecer, pois
mesmo pensando que já
vivi “muito”, tenho ainda
muito para viver.
Agora vamos combinar,
tem alguns anos que fazem
diferença na nossa vida e
pesam mais, por exemplo,
para a menina fazer quinze
anos é uma data especial,
assim como fazer dezoito
para o menino. Mas dos
dezoito aos vinte cinco não
muda muita coisa, jáquando uma pessoa faz vinte
cinco, parece atingir outro
patamar e ela logo pensa
nos trinta, quando chega
os trinta anos o negócio
complica mais uma vez, e
assim vai.
A verdade é que não podemos parar de fazer aniversário e assim que um
novo ano chega já vem
mais um ano de idade batendo na porta. Sei que
muita coisa não vai mudar
na minha vida depois dos
vinte cinco anos, vou
continuar sendo a mesma menina/mulher, com
os mesmos pensamentos e
maturidade. Mas conversamos mais tarde, daqui um
tempo, quem sabe com o
passar dos dias a maturidade dos 25 anos vem chegando.
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Tema: Eleições 2016 – Gasolina
– Proibido – Crime Eleitoral

Oi filha, dia 31 de janeiro
de 2016, você completou
36 anos, sou muito grato a
Deus por ter me dado uma
filha como você, te amo, a
minha vontade é de estar
mais perto de você para
que possamos desfrutar da
convivência, do Márcio e
das minhas queridas netas:
Luhiene e Heloise.
Desejo-lhe muitas felicidades pelo seu aniversário
e peço ao nosso bondoso
Deus que lhe dê sabedoria para suas atividades de
Halyne Guimarães
dona de casa, esposa, mãe
Cardoso
e educadora e nas demais
missões que Deus tem preparado para você.
Sei que neste momento você passa por uma experiência
que nos deixam apreensivos, que é a mudança de cidade.
Esta semana você começou uma nova vida em Olímpia,
interior paulista, onde vocês não conheciam ninguém, mas
quando nossas vidas são entregues ao Pai, Ele cuida de
tudo, nossa fé permite saltar no escuro, com a certeza que
os anjos do Senhor estão nos amparando. Parabéns filha e
muitas felicidades.
De seu pai que te ama.
Devair Guimarães de Oliveira

Daniel e Leila
Dia 3 de fevereiro Daniel G. Oliveira completará mais
um ano de vida, esposa e filhos desejam muitas felicidades
e estão preparando uma grande festa para comemorar as
sete décadas vividas e elevando a Deus agradecimentos
e súplicas para que Ele continue abençoando e possamos
comemorar muitas outras datas festivas de seu aniversário.
Parabenizam também o aniversariante seus irmãos que
o amam: Dejair, Devair, Demerval e Maria de Lourdes.

Dejair, Maria do Carmo e o filho Thiago
No próximo dia 8 deste, Dejair G. Oliveira completará
mais uma data importante de seu calendário, comemorando com a família mais um ano de vida.
Esposa, filhos, genros, noras e netos desejam muitas
felicidades, elevando a Deus agradecimentos e súplicas
para que Ele continue abençoando e possamos comemorar
muitas outras datas festivas de seu aniversário.
Parabenizam também o aniversariante seus irmãos que
o amam: Daniel, Devair, Demerval e Maria de Lourdes.

Tema: Eleições 2016 – Reforma Eleitoral
– Período de Campanha
A reforma eleitoral de 2015 teve como um dos principais objetivos evitar os grandes gastos nas campanhas eleitorais então foi reduzido o período eleitoral
que ficou a ser de 46 (quarenta e seis) dias para divulgações das candidaturas. O marco inicial das propagandas eleitorais será o dia 16 de agosto de 2016 e o
final no dia 01 de outubro com a realização da eleição
no dia 2 de outubro.
Essa mudança trouxe muitas dúvidas para o meio
político, pois, o efeito da modificação ainda não pode
ser medido, ou seja, quando se fala em planejar uma
campanha deve ser observado todo o contexto entre
campanha e candidato bem como as modificações e
inovações que sempre ocorrem para o ano eleitoral.
Pouco mais de 40 (quarenta) dias para divulgar um
candidatura e suas propostas pode ser um problema
para quem não tem mandato se não tiver uma boa estratégia de como lidar como este curto espaço de tempo.
Quem detém mandato em tese poderia sair na frente,
mas é um caso que deve ser analisado com cautela,
pois, mesmo que os mandatários estejam sempre na
mídia e possam divulgar seus atos, o eleitor vota é no
número do candidato que é sorteado ou escolhido nas
convenções partidária, assim, até o próprio pré-candidato não sabe qual será seu número, fato este que será
necessário tempo razoável para divulgar seu número
aos eleitores.
Assim, o melhor caminho é realizar um planejamento detalhado com boa gestão de tempo, definindo as
atividades, desenvolver um cronograma de ações e
então aproveitar ao máximo os dias disponíveis para
propaganda eleitoral.
Confira o calendário eleitoral no site do TSE no
link:http://migre.me/sPbpM

Tema: Eleições 2016 – Filiações
– Desincompatibilização – Prazo

Outra importante mudança para as eleições de 2016
é a alteração no prazo de filiação partidária, pois, antes
a obrigação ocorria a 1 (um) ano das eleições, agora
com a reforma eleitoral de 2015 foi reduzido esse prazo para 6 (seis) meses, ou seja, quem tiver interesse
em se candidatar para as eleições de 2016 deverá estar
filiado a 1 (um) Partido Politico até o dia 02 de abril
de 2016.
Essa modificação traz uma melhora considerável
para o planejamento de campanha onde o interessado
possa estudar melhor suas definições partidárias, e os
posicionamentos políticos. 1 (um) ano antes dificultava demais a analise dos cenários políticos que estariam
ocorrendo no período das convenções partidárias, agora com a proximidade entre as datas de filiação obrigatória e as convenções proporcionaram uma enorme
vantagem para quem estiver atendo aos acontecimentos políticos.
Outro fator relacionado as candidaturas é a questão
das desincompatibilizações e afastamentos de cargos
ocupados por esses pretensos candidatos. A regra eleitoral permanece como antes, ou seja, os prazos adotados serão os mesmo das campanhas anteriores, como
exemplo, Secretários Municipais que pretendem ser
candidatos a vereador deverá afastar do cargo ocupado
em 6 (seis) meses antes do dia marcado para ocorrer
a votação.
O ideal é que o interessado faça uma consulta no site
do Tribunal Superior Eleitoral, e veja em qual prazo o
seu caso se encaixa, evitando erros que possa tornar o
candidato inelegível ou com falta de condição de elegibilidade.
Observe os prazos tanto de filiação quanto de desincompatibilização que você não terá problemas quanto
na sua candidatura.
Confira os prazos de afastamentos no TSE:http://bit.
ly/1evYQzS

Desde as eleições de 2010 toda a propaganda eleitoral realizada em bens particulares deve ser espontânea
e gratuita sendo proibida qualquer tipo de pagamento
em troca do espaço.
Um fato que ocorre em todas as eleições e que se
tornou até comum são os pedidos de combustíveis por
parte dos eleitores aos candidatos para que adesivem
seus veículos com propagandas eleitorais.
Assim, colocar adesivos micro-perfurados em veículos e pedir em troca gasolina para divulgar a candidatura está proibido e poderá acarretar crime eleitoral
dependendo do contexto que o acordo é realizado.
Caso no contexto fique caracterizado que a troca foi
uma vantagem ao eleitor e esta seja em troca de voto,
estarão assim, sujeitos a responder processos por crime eleitoral.
O ideal é montar um bom planejamento de ações de
impacto e evitar tais situações convencendo o eleitor
que a troca do espaço para propaganda é proibida.

Tema: Reforma Eleitoral - Partidos Políticos –
Contas Partidárias - CNPJ
A recente reforma eleitoral n° 13.165 de 2015, valida
para as eleições de 2016 trouxe inúmeras inovações que
podem deixar candidatos e dirigentes partidários assustados, principalmente quando se trata de prestação de
contas partidárias, Res. N°23.432/2014.
Antigamente os partidos fingiam que prestavam contas e a Justiça Eleitoral fingia que analisava, porém hoje
as coisas estão diferentes, pois, a própria Justiça Especialista e o Congresso Nacional no intuito de evitar
aquelas situações, vêm nos últimos anos editando leis,
resoluções e instruções para garantir que as campanhas
sejam mais transparentes demonstrando a realidade do
que ocorrem no dia a dia da campanha deixando evidente o que efetivamente é prestado em contas para a Justiça Eleitoral e para a sociedade que a maior interessada.
Destacaremos algumas novidades como a obrigação
de designar um dirigente partidários específico para
movimentar os recursos nas campanhas eleitorais além
de que toda a documentação que comprove a entrada e
a saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados sejam apresentadas a Justiça Eleitoral lembrando que devem ser guardados por 5 (cinco anos) a documentação
comprobatória de sua prestação de contas e em caso de
sobras de campanha o recolhimento imediato à tesouraria do partido.
Outro fato importante trazido pela reforma é quanto a
desaprovação das contas do partido que agora implicará
exclusivamente em sanção de devolução da importância
apontada com irregular, acrescida de multa de até 20%
(vinte por cento).
Recomendamos que os partidos por meio de seus dirigentes se atentem a organização interna dos partidos
políticos, pois, as penalidades são graves e que não são
exclusivas enquanto dirigente mas vai além, atingindo
o particular daquele que faz a gestão das contas partidárias.
Comece por saber se o partido politico possui n° CNPJ
e verifique a existência de contas bancárias, porque atualmente é obrigatório a ter 3 (três) contas, sendo elas:
1) para movimento de “Fundo Partidário” mesmo que
nem todos recebem aquele repasse;
2) outra para movimentação de recursos para “Doação para campanha eleitoral” onde serão registradas
doações de pessoas físicas e “jurídicas*”, inclusive de
outras agremiações partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais; e
3) por fim “Outros Recursos” para doações ou contribuições de pessoas físicas e “jurídicas*” destinadas
à constituição de fundos próprios, sobras financeiras de
campanhas, recebidas de candidatos e comitês financeiros e recursos decorrentes da alienação ou locação
de bens e produtos próprios, comercialização de bens e
produtos e por fim realização de eventos.
São inovações que observadas desde já, garantirão
aos partidos que participarem das eleições 2016, tranquilidade e resultados positivos.
* Nota - atualmente é considerado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal a doação de pessoa jurídica e na reforma eleitoral foi vetado a parte que permitia a doação de pessoa jurídica pelo Executivo Federal.
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Caminhonete capota e deixa
motorista ferido

MANHUAÇU - Uma caminhonete da empresa Furnas
Centrais Elétricas capotou, numa estrada da zona rural da
comunidade da Bem Posta, em Manhuaçu, na manhã desta
quarta-feira (27).
De acordo com o registro do Corpo de Bombeiros, o
motorista fazia manutenção das torres da rede de transmissão. Ao realizar uma manobra, capotou em um local de
difícil acesso, a aproximadamente mil metros de altitude.
A equipe dos bombeiros contou com apoio de outro veículo 4×4 da mesma empresa a fim de prestar os primeiros
socorros à vítima. A localização do carro foi bem complicada.
Quando os bombeiros chegaram, o motorista já estava
fora do veículo e apenas se queixava de dores na coluna
cervical. A vítima foi imobilizada e conduzida para o Hospital César Leite, em Manhuaçu, onde ficou sob os cuidados médicos.

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2016
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA,
em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e
os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base
no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe
sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - CSR,
em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do
que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem
imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem,
a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados
como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado
Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de
Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao
exercício de 2016, devida por força do Decreto-lei 1.166/71
e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da
CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 de
maio de 2016, em qualquer estabelecimento integrante do
sistema nacional de compensação bancária. A falta do recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data
do vencimento (22 de maio de 2016), constituirá o produtor
rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa
e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As
guias foram emitidas com base nas informações prestadas
pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, remetidas,
por via postal, para os endereços indicados nas respectivas
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17
da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 7º Termo
Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em
caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de
Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a
emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura
do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes
da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.
canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação administrativa
contra o lançamento e cobrança da Contribuição Sindical
Rural – CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo
de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para
a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K,
Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, CEP: 70.830-021
ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo
ainda, ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.
br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações
Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos
Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, 2 de fevereiro de 2016.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

Homem é preso com grande
porção de drogas
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MANHUAÇU - A Polícia
Militar realizou uma grande
apreensão de crack durante
a madrugada do dia 28 de
janeiro no bairro Ponte da
Aldeia. Durante patrulhamento pelo bairro, policiais
militares viram um motociclista transitando próximo a
um local comumente usado
como rota de usuários de
drogas.
Ao se aproximar do veículo, a equipe policial percebeu que o cidadão acelerou
e tentou fugir da abordagem.
O suspeito foi alcançado e
abordado. Durante uma busca pessoal, a PM encontrou
três grandes pedras de crack
com o autor.
Depois de fracionada as
pedras apreendidas rende- Tiago da Silva Almeida, de
riam entre 150 a 200 pedri- 30 anos, é de Irupi (ES) e estava com as drogas
nhas de tamanho comercial.
Ele admitiu que comprou a
droga para uma pessoa pelo valor de R$ 2,4 mil, todavia
não quis revelar a origem e nem o destino do entorpecente.
Além da droga, a Polícia apreendeu um tablete maconha,
que segundo o autor foi dado pelo traficante como amostra
da qualidade do produto, aparelho celular, quatro folhas de
cheques e a motocicleta utilizada pelo autor.
O material foi aprendido e levado para a Delegacia com o
autor, que foi autuado em flagrante. Ele continua recolhido
no Presídio de Manhuaçu, à disposição da Justiça.

Carreta e pick-up batem
de lado na BR-262

REDUTO – Uma carreta e uma pick-up se chocaram neste domingo (24).
O acidente aconteceu no
KM 26 da BR-262, entre
as cidades de Reduto e
Martins Soares. A Polícia
Rodoviária Federal registrou a ocorrência.
A colisão foi entre uma Hilux Preta e uma carreta. O carro
atingiu a lateral do outro veículo. Apesar do impacto e da
obstrução de parte da pista por conta do acidente, ninguém
se feriu.
O acidente fez com que o trânsito ficasse lento no trecho
até a liberação dos veículos.

Homem é preso com revólver carregado

ESPERA FELIZ - Um revólver calibre 22 com sete
cartuchos intactos e mais nove
munições guardadas em um
maço de cigarros foram apreendidos pela PM dentro de
um bar do Centro da cidade na
noite do último sábado (23).
Um homem foi preso.
Um cidadão tentou se esconder dos policiais que passaram de viatura em frente ao bar.
Diante da situação suspeita, o cidadão foi abordado e submetido
à busca. Foram encontradas a arma de fogo com os sete cartuchos intactos e mais nove munições dentro do maço de cigarros.
O autor foi preso em flagrante, sendo o revólver e as munições
apreendidas. Tudo foi encaminhado à Delegacia para demais
providências.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG
Atos, Editais e Serviços

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - Decreto Municipal nº 413, de 25/6/2016. Dispõe sobre convalidação
de atos praticados no âmbito dos decretos 314/14 e 320/14, prorroga a vigência de decretos, fica responsabilidade
solidária com eventuais danos causados por omissão de secretário municipal e dá outras providências. WILLFRIED
SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições legais, etc., decreta: Art. 1o
A vigência, tanto do Decreto Municipal nº 314/2014 quanto do Decreto Municipal nº 320/2014 ficam prorrogadas
até o dia 31/12/2016. Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos praticados pela Secretária Municipal de
Administração e Finanças de controle de pagamentos no âmbito dos decretos 314/14 e 320/14, com prorrogação
determinada pelo decreto 341/2014. Art. 2º Neste ano de 2016 cada secretário municipal deverá apresentar antes
do dia 30/4/2016 um plano de contingência orçamentária com vistas a um saneamento financeiro sustentável no
Município de Conceição de Ipanema para evitar que ocorra casos de Restos a Pagar em dezembro deste ano.
§1º O plano de que trata este artigo deverá conter proposta clara de contingenciamento de valores, tendo em
vista ausência de controle razoável do desembolso observado nos anos de 2013, 2014 e inicio de 2015. §2º As
secretarias deverão se mobilizar para substituir gastos terceirizados com serviços que possam ser realizados
diretamente por servidores da Prefeitura, devendo propor plano de utilização otimizada de todos os Escriturários
da Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema, inclusive os empossados do novo concurso. Art. 3º Nenhuma
despesa nova pode ser criada salvo se autorizada após estudo, ou em caso de novo serviço ou nova compra,
após processamento no DEMAT (DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS) com acompanhamento do
DECINT (DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO). Parágrafo único. Os secretários municipais responderão
solidariamente com qualquer excesso praticado no ultimo quadrimestre que promova impacto nas finanças públicas capaz de gerar desequilíbrio fiscal capaz gerar a necessidade de anulação de empenho ou de gerar passivo
sem a necessária cobertura financeira em janeiro de 2017, como manda a lei. Art. 4º O secretário deve identificar
o responsável por despesa nova que não seja submetida ao crivo das novas regras, inclusive do TCE de Minas
Gerais para fins de adoção das providências cabíveis, informando por escrito ao GP (Gabinete do Prefeito) e propondo as medidas cabíveis, inclusive, se for o caso, a exoneração do cargo, se demissível ad nutum. Parágrafo
único. Cada secretário deve subscrever este decreto e deve afixar cópia dele em local visível e de fácil leitura
para que não haja qualquer dúvida sobre a responsabilidade solidária com os excessos praticados, não podendo
o Prefeito responder de forma individualizada pela omissão de sua equipe de operadores administrativos. Art. 5º
O Secretário que não aceitar subscrever o presente decreto para confirmar que aceitar ser responsável solidário
com os atos do Poder Executivo deve pedir exoneração do seu cargo. Art. 6º O Departamento de Planejamento,
Finanças, Orçamento, Contabilidade, Tesouraria e Prestação de Contas vinculado à SEMAF (Secretaria Municipal
de Administração e Finanças), em conjunto com o Departamento de Gestão de Recursos Humanos, nos termos
da Lei Municipal nº 773, de 19.12.2014, deve apresentar proposta de relatório de monitoramento mensal da folha
de pagamento à Secretaria mencionada para controle do limite legal imposto pela Lei Complementar nº 101, de
4.5.2000, bem como dos limites legais definidos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, investimento
em saúde e repasses duodecimais à Câmara Municipal de Conceição de Ipanema, para evitar os transtornos com
as prestações de contas. Parágrafo único. Os decretos municipais de abertura de créditos adicionais, ordinários ou
extraordinários, suplementares ou especiais, devem seguir a numeração normal e serem publicados na imprensa
oficial. Art. 7o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 8º Revogam-se disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 25/6/2016, Prefeito Wilfried Saar, Cinthya de Carvalho Saar, SEMAF (Secretaria Municipal
de Administração e Finanças), Marcelino Braum, SEMOS (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos),
Alessandra Knaip, SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e Saúde), Cinthya de Carvalho Saar (conforme Decreto
específico), SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura).
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ENTRETENIMENTO
LABIRINTO

Astrológica por Claudia Vannini
PEIXES 19 fevereiro - 20 março
Ano astral feliz! Após o dia 19, prepare-se para novas
oportunidades de carreira. Os países estrangeiros estão em
seu radar e você trabalhar duro para alcançar seus objetivos. Neste processo, há um desejo de melhorar a sua saúde
física e espiritual. Tente melhorar a sua dieta. Se você está
em sintonia e aberta, você terá fortes encontros espirituais. O amor é quente,
porque você está focado em superar nossos próprios limites. A vida social nsi't
o foco. O dinheiro vem do trabalho e do progresso é resultado de seus próprios
méritos. Os planetas estão colaborando, divirta-se!

A morte do Peixinho
Um sujeito estava no jardim de sua casa
quando vê o vizinho, no jardim ao lado, cavando um buraco. Curioso, ele se aproxima da
cerca que divide as duas casas e pergunta ao
vizinho:
- O que você está fazendo?
- Cavando um buraco pra enterrar meu peixinho dourado que morreu!
- Nossa! Mas esse buraco não é grande demais pra um peixinho de aquário?
- Não. É que o peixinho está dentro da barriga do imbecil do seu gato!
Ateu
Um ateu estava passeando em um bosque,
admirando tudo o que aquele "acidente da
evolução" havia criado.
- Mas que árvores majestosas! Que poderosos rios! Que belos animais!
Lá ia ele dizendo consigo próprio. À medida
que caminhava ao longo do rio, ouviu um ruído nos arbustos atrás de si. Ele virou-se para
olhar para trás. Foi então que viu um corpulento urso-pardo caminhando na sua direção.
Ele disparou a correr o mais rápido que podia.
Olhou, por cima do ombro, e reparou que o
urso estava demasiado próximo.
Ele aumentou mais a velocidade.
Era tanto o seu medo que lágrimas lhe vieram aos olhos.
Olhou, de novo, por cima do ombro, e, desta
vez, o urso estava mais perto ainda.
O seu coração batia freneticamente. Tentou
imprimir maior velocidade.
Foi, então, que tropeçou e caiu desamparado.
Rolou no chão rapidamente e tentou levantar-se. Só que o urso já estava em cima dele,
procurando pegá-lo com a sua forte pata esquerda e, com a outra pata, tentando agredí-lo
ferozmente.
Nesse preciso momento, o ateu clamou: Oh meu Deus!....
O tempo parou.
O urso ficou sem reação
O bosque mergulhou em silêncio.
Até o rio parou de correr.
À medida que uma luz clara brilhava, uma
voz vinda do céu dizia:
- Tu negaste a minha existência durante todos estes anos, ensinaste a outros que eu não
existia, e reduziste a criação a um acidente
cósmico. Esperas que eu te ajude a sair desse apuro? Devo eu esperar que tenhas fé em
mim?
O ateu olhou diretamente para a luz e disse:
- Seria hipocrisia da minha parte pedir que,
de repente, me passes a tratar como um cristão,
mas, talvez, possas tornar o urso um cristão?!
- Muito bem - disse a voz.
A luz foi embora.
O rio voltou a correr.
E os sons da floresta voltaram.
E, então, o urso recolheu as patas, fez uma
pausa, abaixou a cabeça e falou:
- Senhor, agradeço profundamente, por este
alimento que me deste e que agora vou comer.
Amém.

HORÓSCOPO

AQUARIO 20 janeiro - 18 fevereiro
Após o dia 19, prepare-se para receber o dinheiro. Sua carreira está em um
ótimo momento e fevereiro é perfeito para um novo emprego. Se você continuar
na mesma obra, você está certo de ter mais responsabilidade e pode ter um
pagamento fora para usar no futuro. Amor vai bem para casais e solteiros de ambos. Além de sua vida profissional, prestar especial atenção à sua casa e família.
Fevereiro é o mês para aqueles que querem mudar o trabalho e lançar um novo
tipo de carreira. Desfrute deste mês com forte saúde. Mantenha a mente positiva
entre o 1º e 5º. É um bom mês!
CAPRICÓRNIO 22 dezembro-19 janeiro
Último momento para impulsionar sua carreira em novas direções. Há ainda
oportunidades para a mudança deste mês. Aos poucos você começa a olhar
mais para casa e da família eo trabalho se torna um ator coadjuvante do semestre. Se você tem dívidas, você pode solicitar um refinanciamento ou empréstimo.
O dinheiro é estável este mês, nada fora do comum. O amor é morna e você
não se sente tão animado com o seu parceiro. É uma fase - que vai passar
com o tempo. Saúde é bom e não há poder para contornar qualquer pequeno
problema em sua vida afetiva. Se você tiver problemas legais para atender, o
mês é perfeito.
SAGITÁRIO 22 novembro-21 dezembro
Abra seus olhos para amar, sagitariano. Você tem boas opções entre seu
grupo social e vai estar interessado em alguém diferente, excêntrico e desafiador. Nos negócios você também tem os planetas agir positivamente. É hora de
lançar novas idéias e crescer na carreira. Use a dias 9, 10 e 11 de procurar um
novo emprego e organizar suas finanças. Não é o dinheiro, mas o mês passa por
alguma turbulência. Sua saúde se enfraquece no segundo semestre. Lembre-se
de descansar para ter energia para colocar suas idéias em prática. Boa sorte!
ESCORPIÃO 23 outubro - 21 novembro
Você será dividido entre trabalho e família. Mars impulsiona novos projetos
e há uma oportunidade para lançar um novo produto com sucesso no mercado.
Você sente a energia do guerreiro dentro de você, mas a família solicita a sua
presença e atenção. O amor é bom e alguém do passado pode retornar na segunda metade.Não é uma boa idéia para reviver traumas que estão agora em
vias de ser superado. Não mergulhe em águas emocionais profundas. Saúde
está em boa forma, mas as emoções são altamente desequilibrada.

sete erros

LIBRA 23 setembro - 22 outubro
Você tem muito a ser feito durante fevereiro e em grande parte do mês, você
vai realizar seus desejos através de amigos e grupos a que pertence. Continue
para socializar e as portas se abrirão. Há boas oportunidades financeiras. A última semana do mês é ótimo se você está procurando um novo emprego. Sua
saúde nsi't forte agora e só em março, você vai recuperar a energia vital. Descansar e adotar uma rotina saudável. O amor não é tão bom e família precisa de
atenção. Agora você pode aumentar sua conexão com o mundo espiritual. Siga
os sinais de vida!
VIRGEM 23 agosto-22 setembro
Grandes oportunidades profissionais estão entre os dias 1 e 19. É hora de
lançar novos projectos ou encontrar um novo emprego. Fevereiro é especial para
novos contatos no trabalho .. Após o dia 19, o seu foco é o amor. As pessoas
casadas poderão desfrutar de um bom tempo e solteiros terão oportunidades em
um novo relacionamento. A saúde emocional é frágil e pode ser a hora de começar uma terapia que libera emoções estagnadas. Você tem sido muito deprimido
e agora sentir os resultados. Certamente você vai estar trabalhando mais horas
do que o previsto. Incluir algum descanso e amor, amor, amor.
LEÃO julho 23 de Ago-22 de
Você é o sinal escolhido de fevereiro de ganhar dinheiro. Você tem sorte e
sucesso material deste mês. É um marco em sua vida. Fevereiro traz estabilidade financeira e as pessoas prósperas para o seu ambiente. Este ciclo astral
faz você se otimista e mais dispostos a compartilhar os novos benefícios. Sua
saúde melhora no segundo semestre. Tenha cuidado para não negligenciar a
sua carga de trabalho. A vida afetiva estagna, porque há uma grande quantidade
de interação social, incluindo novos amigos e novos projetos, especialmente no
segundo semestre. Como as coisas vão bem, ter tempo para cuidar de si mesmo,
da saúde e do corpo.
CÂNCER 21 junho - 22 julho
Hora de fazer o quarto para o melhor, começando com uma limpeza de tudo
não utilizado e reorganizar suas finanças. O mês não é tão bem sucedido para
você como é para os outros, por isso, fechar as suas dívidas e, se necessário,
pedir um empréstimo. De maneira nenhuma dar as rédeas de sua vida financeira.
Este mês é crucial para a organização do seu ano. Você pode encontrar boas
parcerias no exterior e têm energia vital que trabalhar duro. Com esta reorganização, você começa a ver novas possibilidades.Início é bom e não há tempo
para pensar sobre o amor. Você tem muito a ser feito em termos de trabalho e
de controlo financeiro.
GEMÊOS 21 maio - 20 junho
Atenção entre o 1º e 5º. Evitar acidentes. Fica alerta! Na segunda metade
do mês você vive uma expansão profissional. É um grande momento para uma
entrevista de emprego ou para obter uma mudança no trabalho. Comunicar suas
idéias a todos e ver como você vai ser ouvido.Isso é como uma boa oportunidade
vem: através da maneira peculiar de se comunicar. Com a excitação do mês,
lembre-se para descansar e dormir o suficiente. O amor é estável e você pode
ter um súbito desejo de viajar ou estudar algo novo. Planejar uma viagem com os
estudos envolvidos. Desfrute de fevereiro!

CURIOSIDADES
RATOS DE BOM HUMOR
Psicólogos americanos afirmam ter a
primeira evidência de que os animais são
capazes de rir. Há anos, os biólogos já
sabem que nossos parentes próximos, os
chimpanzés, produzem um som semelhante à risada humana, mas sinais de humor
em outros mamíferos eram raros e fracos.
Porém, recentemente, experimentos feitos
com ratos mostraram que os roedores temidos pelas donas-de-casa emitem ruídos
ultrassônicos quando brincam uns com os
outros, além de fazerem-no mais frequen-

temente quando são mais jovens, fato que
coincidiria com a vida humana, na qual
crianças são mais suscetíveis ao humor
do que adultos. Os cientistas envolvidos
na pesquisa acreditam que os ratos e primatas possuem um sistema para mostrar
aos companheiros se algo lhe causa uma
sensação boa ou ruim. Esse sistema pode
ter-se desenvolvido no ser humano, tornando-se o que chamamos de emoção. Falta
ainda saber quais os animais que possuem
características semelhantes.

TOURO 20 abril - 20 maio
Jupiter colabora com sua vida financeira. É um mês com boas oportunidades
no trabalho e você terá algum tempo valeu a pena. A segunda metade do mês
traz mais trabalho para você, o que irá aumentar seus ganhos e união familiar.
Este mês reúne todos os aspectos que fazem um Taurina feliz: a estabilidade
no país e nas finanças. Amor vai bem e manter um olho sobre os estrangeiros:
existem oportunidades esperando por você em terras distantes.
ÁRIES 21 março - 19 abril
Romance é o destaque de fevereiro. Tanto aqueles que são solteiros e aqueles em casais terão um mês húmido. Na verdade, Aries é o sinal mais movimentado com a vida sexual do zodíaco este mês! Suas questões de carreira ir
devagar. É hora para solidificar o que foi feito nos últimos meses. As finanças
estão equilibradas. Se você está empregado, você administra seu dinheiro sem
grandes lucros. Se você tem dívidas, é hora de corrigir estes acima e considerar
a busca de um empréstimo para acabar com este ciclo. Não é um bom mês para
lançar novos projectos ou se aventurar em negócios. A saúde é estável durante
todo o mês. Organize suas finanças.
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Juliana Paes desembarca no Rio
usando vestido branco comportado
Atriz chegou ao Rio de Ja-

neiro dia 29.
Ana Carolina Porto
Do EGO, no Rio
Juliana Paes já está de volta o Rio de Janeiro. A atriz, ao
ar em 'Totalmente Demais',
desembarcou na cidade nesta
sexta-feira, 29. Ela usava um
vestido branco comportado e
um salto alto. Antes de ir embora, Juliana parou para tirar
uma selfie com uma fã.
A atriz usava uma mala da
Louis Vuitton, avaliada em
pelo menos R$ 13 mil, e uma
bolsa de couro preta Boy
Chanel.

Seis anos de
Sabrina Sato

São seis anos sambando à frSão seis anos
sambando à frente dos
ritmistas da Vila Isabel
e volta e meia Sabrina
Sato ouve algum boato que está deixando
o posto de rainha de
bateria. A vida mudou,
ela seguiu novos rumos
profissionais em São
Paulo, mas nem por isso
deixou de se dedicar à
escola.
“Não ligo muito para
boatos (risos). Minha
relação com a Vila é ótima, amo fazer parte da
escola e espero desfilar até entrar para a velha-guarda”, diz ela
com sua risada característica. E foi por essa risada, e esse jeito
meio “Deixa a vida me levar”, que Sabrina abre a série de ensaios de carnaval 2016 do EGO com o tema “Elas brincam com
as cores da folia”.
“Minha fantasia é uma das mais lindas que já vi! Quem está
produzindo é o Henrique Filho, e sempre buscamos usar materiais diferentes dos convencionais”,diz sem revelar muito.

Anitta será atração do camarote da BOA

Hoje em Êta Mundo Bom: Candinho
descobre que Filó vai casar

Personagem de Sérgio Guizé acaba levando fora da amada, e fica desesperado
Depois de muita luta e batalha, Candinho (Sérgio Guizé) finalmente consegue se encontrar
com Filomena (Débora Nascimento), mas vai acabar passando por mais uma decepção amorosa, mesmo depois de declarar
todo o amor que sente por ela,
desde a época em que se conheceram, há muitos anos.
No capítulo deste sábado (30) de Êta Mundo Bom, o protagonista
da trama consegue colocar os "pingos nos 'is'" com seu grande amor,
e, depois de uma romântica conversa, chega até a beijar Filó, mas
acaba recebendo um fora que jamais poderia esperar.
Além de pedir para que ele não a procure mais, a dançarina ainda
diz que já não é mais a mesma pessoa, e deve se casar em breve, o
que deixa Candinho completamente fora de si.
"Agora sim, Filó, você partiu meu coração", diz ele, arrasado. Horas depois, enquanto Filó também chora suas mágoas com Clarice
(Marianna Armellini), ele decide desabafar com Policarpo, seu burro de estimação, deixando claro estar em dúvida se deve desistir da
amada ou continuar lutando por seu grande amor.

Todo elegante, Neymar Jr. posa ao lado
de Kendall Jenner

Craque ainda aproveitou a internet para deixar claro que
foi um prazer conhecer a irmã de Kim Kardashian

Com toda a fama e o prestígio que já possui, até em âmbitointernacional, Neymar Jr. tem
conhecido várias pessoas que
também são super conhecidas,
no universo das celebridades. A
figura da vez foi ninguém menos que Kendall Jenner.
Nesta sexta-feira (29), o craque do Barcelona usou o perfil que
possui no Instagram para compartilhar com os fãs um registro do
momento em que encontrou com a modelo, e fez questão de deixar claro o quanto adorou conhecê-la, usando palavras que combinassem com seu sorriso para falar da imagem.
"Foi um prazer te conhecer também", escreveu ele para legendar o clique, que, aliás, recebeu total aprovação dos fãs, além de
ter causado um alvoroço, assim como a maioria das fotos que o
jogador costuma publicar, nas redes sociais.
Apesar de terem seguido carreira em âmbitos distintos, Kendall
e Neymar têm uma coisa em comum: o enorme sucesso que fazem na internet. Não é à toa que os dois costumam ser apontados,
quase que diariamente, como partes importantes da lista de artistas que mais possuem seguidores e comentários, em redes sociais
como Instagram, Twitter e Facebook.

Coldplay lança videoclipe com
participação de Beyoncé. Veja!

O sábado das campeãs costuma ser o mais badalado nos camarotes da Sapucaí — os famosos que estavam em outros Carnavais, como o da Bahia, já voltaram e se encontram por lá. Além
do fato de que, como já não tem mais o clima de tensão da competição entre as escolas, tudo é bem mais relaxado.
Neste ano, o dia de encerramento do Camarote da BOA deve
ficar mais concorrido devido à atração musical escalada: a cantora Anitta, que vive um ótimo momento, emendando sucesso
atrás de sucesso. Ela sobe ao palco do espaço depois de Diogo
Nogueira e Leci Brandão.

A banda britânica Coldplay
lançou nesta sexta-feira (29) o
videoclipe para a música Hymn
For The Weekend com uma
participação super especial.
Beyoncé, que também está
na faixa original, aparece estonteante nas cenas gravadas
para a música. Com uma coroa de flores e um vestido estampado, encarnando uma estrela de Bollywood, a cantora protagoniza
o clipe com Chris Martin, vocalista da banda.
As cenas do clipe foram gravadas em sigilo na Índia e, segundo o Mumbai Mirror, em outubro de 2015, com a direção de Ben
Mor, responsável por trabalhos de Katy Perry e Britney Spears.
A música faz parte do álbum A Head Full Of Dreams, último lançamento de inéditas do Coldplay, que contém ainda uma faixa com
a ex-esposa do vocalista, Gwyneth Paltrow, na faixa Everglow.
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Thábata Mendes comunica
que deixou a XCalypso
Ao que tudo indica, Thábata
Mendes não é mais a vocalista da banda XCalypso. Nas
primeiras horas deste sábado
(30), o assessor da cantora,
Maxsuel Praxedes, foi até a
página que possui no Facebook para comunicar os fãs
que a loira não comanda mais o grupo, ao lado de Ximbinha.
"Sim, gente! É verdade, Thábata se desligou da XCalypso, é
só o que posso falar... O resto não cabe a mim. Aguardem um
comunicado oficial da equipe da banda", escreveu ele, deixando
todo mundo bem surpreso e em choque.
Ainda no final de 2015, Thábata havia sido anunciada como
a vocalista da nova banda do guitarrista, depois de Joelma ter
optado por seguir carreira solo, e, em novembro do ano passado,
já havia aparecido em estúdio, gravando suas primeiras músicas
do novo trabalho.
O show de estreia da XCalypso aconteceu no início de janeiro,
na cidade de Ananindeua, na Grande Belém, e a artista parecia
estar bem contente e satisfeita com os novos rumos de sua vida
profissional.

Victor, da dupla com Léo, comunica
nascimento da filha

Sertanejo usou o Instagram para falar da chegada de Maria
Vitória, sua primeira herdeira
Victor Chaves é o mais novo
papai de primeira viagem do
mundo das celebridades. Já
neste sábado (30), o cantor
sertanejo, que faz dupla com o
irmão, Léo, foi até o Instagram
para contar, em primeira mão,
que sua filha, Maria Vitória,
havia nascido na última terça-feira (26), e trouxe ainda mais alegria e amor para sua vida.
"Maria Vitória, que chegou em 26/01, pela manhã, veio por
parto normal, cercada de amor e atenção. Obrigado à fantástica
equipe do Hospital Vera Cruz, em Campinas, que, por três dias,
nos ensinou tanto, com tamanha atenção. Já em casa, começamos, agora, a aprender o mundo!", escreveu o artista, já todo
babão e coruja, tranquilizando todos ao afirmar que mãe e filha
passam bem, e já deixaram o hospital.
O que também chamou a atenção dos seguidores foi a imagem
usada para ilustrar a publicação, um registro do enfeite que, ao
que tudo indica, ficou na porta do quarto ocupado pela família na
maternidade, e que deixou clara a felicidade que a pequena estava trazendo, para Victor e sua amada, Poliana Bagatini. Parabéns
para os novos papais!

Cantora Alcione anuncia que
lançará linha de esmaltes
Que a Alcione é fissurada em unhas enormes e bem feitas, não
é novidade para ninguém, mas, agora, ela
resolveu criar a própria linha de esmaltes,
a Esmaltes Alcione.
A novidade foi
anunciada nesta semana nas redes sociais da
cantora maranhense.
Na publicação, ela conta que a linha será em parceria com a Desiré Cosméticos e que o lançamento deverá ocorrer em março.
Serão, inicialmente, 25 cores que levam os nomes de suas músicas. Além disso, atendendo a uma grande demanda por esmaltes livres de componentes que podem causar alergia, todos os
esmaltes são 4-Free.
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Prefeitura de São José do Mantimento recebe patrulha agrícola

SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO (MG) - A Prefeitura de São José do Mantimento, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, recebeu um
importante maquinário para o desenvolvimento agrícola do município. Foram investidos mais de 253 mil
reais na compra de dois tratores, uma grade aradora,
uma batedeira de cereais e duas carretinhas. Os recursos foram viabilizados através do Deputado João
Magalhães.
O prefeito Cleber destacou a importância dos tratores e dos implementos para o município. "Estamos
dando um importante passo para a mecanização agrícola do nosso município que é dependente da agricultura. Com estes tratores e implementos, além de
ampliarmos a nossa frota de Patrulha Agrícola, nos
possibilitará ampliarmos também os serviços prestados para a nossa população”, explicou.
A Administração Municipal já está organizando a
forma de atendimento aos produtores da zona rural.
Carlos Henrique Cruz - carlos@portalcaparao.com.br

TIRE UM TEMPINHO E TOME UMA ATITUDE.
O QUE VOCÊ FAZ EM 10 MINUTOS?
Fica um tempinho a mais na cama, confere seus e-mails, toma um cafezinho, não faz nada?
Pois saiba que com 10 minutos por semana você pode fazer um grande bem para você e
para todos a sua volta. Você pode eliminar os mosquitos da dengue, que também transmitem
chikungunya e zika.
10 MINUTOS POR SEMANA. POR QUÊ?
O ciclo de vida do mosquito da dengue, do ovo até a fase adulta, leva cerca de 7 a 10 dias.
Se você verificar e eliminar os criadouros uma vez por semana, vai interromper o ciclo e evitar
o nascimento de novos mosquitos. Pneus vazios guardados em locais cobertos, vasilhames,
baldes e garrafas sempre de cabeça para baixo, caixa-d’água tampada, piscina tratada.
Você já sabe o que fazer. Vamos lá, 10 minutos é muito pouco para um ganho tão grande.

ELIMINE OS FOCOS
DO MOSQUITO. FAÇA
ISSO POR VOCÊ E POR
TODOS A SUA VOLTA.

www.saude.mg.gov.br/dengue
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