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Distribuição gratuita

Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Balanço parcial da PRF mostra Para Planalto, Lava Jato fará
redução de 48% no número de 'devassa' na vida de Lula
acidentes no carnaval
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Minha vida com microcefalia
"Meus pais me ensinaram a jamais desistir e sempre lutar "
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EDITORIAL

Acabou o carnaval,
vamos ao trabalho

Há um ditado popular que diz que o ano começa mesmo só
depois do carnaval, em alguns setores a paralisia é tão grande
que a frase faz sentido, janeiro é férias escolares e por conta
disso muitos empresários acabam também aproveitando para
descansar e passear com seus filhos, na política também há
uma pausa nas conversações. Para quem gosta da folia se
dedica exclusivamente ao carnaval e aí as coisas não ligado
a festa da carne, não tem prioridade.
O Carnaval começou no sábado e terminou na Quarta-feira
de Cinzas, quando segundo o calendário Católico, marca o
primeiro dia da Quaresma. A Quaresma compreende 40 dias
de reflexões e penitências que os cristãos católicos respeitam
todos os anos e é uma referência aos 40 dias que Jesus passou no deserto suportando a tentações.
Mas, a reflexão religiosa está longe do calendário dos políticos de Manhuaçu e região. O retorno dos trabalhos nas
Câmaras, se fez em duas cidades Manhuaçu e Lajinha, por
conta de projetos importantes, mas mostrou que em ano político, o bloco que vai permanecer é o de conquistar votos.
Em outubro acontecem as eleições municipais, momento de
aflição para quem precisa provar ao eleitorado que cumpriu
as promessas de campanha.
O “bloco das urnas” já mostra a que veio. Em Manhuaçu a
oposição centra suas marchinhas carnavalescas nas promessas não cumpridas. Já em Lajinha cresce o bloco do Sapo,
os foliões da oposição já preparam a fantasia ao som de “A
Canoa afundou e o Sapo vai voltar”.
Na vizinha Manhumirim, o alvo são os desencontros do
Governo da prefeita Darci Braga, com direito a pedidos de
CEI, e o problema do patrimônio histórico e promessas de
campanha não concretizadas. O
Fale com a redação
PMDB e aliados preparam o blocontato@jm1.com.br
co com o som “Está Chegando a
(33)3331-8409
Hora”.
Mas para quem pensa que os governantes municipais vão ficar parados, enganam prometem
reação e já atacam os oposicionistas. O prefeito de Manhuaçu, Nailton Heringer, manda “beijinho no ombro” fizeram
até uma estátua que rola na net, para quem não acredita em
sua vitória, e o executivo de Lajinha, Lúcio, justifica sua rejeição culpando a “Redes sociais” e intriga da oposição.
E assim o ano de 2016 começa para valer, tanto em Manhuaçu, Manhumirim e Lajinha há conversas agendadas tudo
por conta das possíveis candidaturas, são os grupos se mexendo
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR
SUA CARTA. LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO
NA CANETA OU NO TECLADO.

Nove pássaros apreendidos em Espera Feliz
ESPERA FELIZ (MG) A Polícia Militar de Meio
Ambiente de Alto Caparaó
apreendeu nove pássaros da
fauna silvestre: quatro trinca-ferros, quatro tico-ticos
e um coleiro. A apreensão
ocorreu no Córrego Grande,
zona rural de Espera Feliz,
no dia 11/02.
O autor possuía relação de
passeriformes, contudo os
militares mediram todas as
anilhas, sendo constatadas
medidas fora do previsto em
Lei, entre elas, algumas anilhas abertas.
Diante da situação, os pássaros foram apreendidos e a
Polícia Ambiental tomou as
providências.
A ocorrência foi registrada pelo Sargento Ferreira e
Cabo Ladsmar.
Carlos Henrique Cruz
carlos@portalcaparao.
com.br
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Enquanto fala em recriar a CPMF Prefeito de Lajinha gasta dinheiro com
e agora quer taxas os pequenos: carnaval e deixa postos sem remédio

O governo não cumpriu nenhuma das promessas de fechar
Ministérios;
Não reduziu em nada os milhares e milhares de cargos de
confiança distribuídos aos apadrinhados políticos;
Pagamos a gasolina mais cara do planeta (para sustentar as
malandragens feitas na PETROBRAS);
Pagamos a energia elétrica mais cara do mundo;
Temos a pior internet possível pois as teles estão aqui para
arrecadar impostos e não fornecer serviços de boa qualidade;
Temos os juros mais elevados do planeta, pois o desgoverno gasta como louco e se financia oferecendo taxas de juros
absurdas, que ele paga através do banditismo tributário;
Temos uma carga tributária IMORAL, com a qual o desgoverno federal nos retribui com péssimos serviços de Educação, Segurança, Saúde, Transportes e a população empobrece, vítima de uma burocracia que só cresce.
Acumulam-se tragédias anunciadas pois o desgoverno é
generalizado e o poder público brasileiro promove descaradamente a corrupção sistêmica e a impunidade de todos que
ocupam seus famigerados cargos. Para quem duvida desta lógica, basta lembrar tragédias como a Boate Kiss; Mineradora
Samarco em Mariana – MG; Operação Lava-Jato; Epidemia
do Zika Virus; Fechamento de Hospitais Públicos no Rio de
Janeiro; máfias e mais máfias de fiscais sendo denunciadas
pelas vítimas no Paraná, em São Paulo e Rio de Janeiro.
As micro e pequenas empresas não vão suportar mais este
aumento de impostos. Elas são as responsáveis pela grande
massa de empregos no Brasil. E agora são o alvo dos bandidos coletores de impostos que, mesmo na mais anunciada
tragédia econômica brasileira, insistem em drenar até a última gota de sangue dos brasileiros para sustentar as imorais e
descomunais mordomias dos senhores feudais que se encastelaram no poder público brasileiro.

Vereadora Neura (PT) reclama de
ingratidão do prefeito:

Existem certas coisas que um prefeito não pode esquecer, sob pena de
em outros pleitos pagar pelo erro,
principalmente quando uma coligação chega na medida certa para ajudar na vitória. Em Lajinha o PSDB
fez uma coligação com o PT, que foi
decisiva na eleição. Na sessão da câmara do dia 4 de fevereiro a vereadora que não apoia mais o prefeito,
reclamou da ingratidão do prefeito,
pois ao divulgar as obras realizadas
o prefeito ignorou a parceria petista. A vereadora Neura disse
lamentar atitudes como esta com a publicidade da prefeitura,
pois em nenhum momento relata o apoio do PT nas conquistas. “O dedo do partido dos trabalhadores está aí. O PT se entristece com isso, porque o partido veio e somou e agora foram
esquecidos mais uma vez. ” Argumentou a vereadora Neura.

A escolha do prefeito
de Lajinha, deu o que falar na Câmara Municipal,
os vereadores de oposição
criticaram o executivo,
por escolher entre pagar
salários atrasados, comprar medicamentos, preferiu investir os poucos
recursos na festa da carne
(carnaval)
Veja as críticas do vereador Paulo Cesar: comentou sobre um rapaz que
precisava de medicamentos e curativos para seu machucado
e foi até o PAM e não encontrou nada. O Sr. Marquim foi
atrás dele para ajudar, e mostrou que a Saúde não está funcionando bem como dizem.
Outro assunto foi o início das aulas. As licitações referentes, tais como do transporte, gasolina, merenda... e será que
vão esperar começar para fazer novamente? Vai ter que faltar
de novo? Diz o vereador.
Outro assunto comentado pelo vereador e sobre a tão
aguardada licença do Prefeito. Que todos estão esperando
para que o vice assuma.
Avisou também sobre o Processo Seletivo que irá ocorrer, para que as pessoas fiquem atentas no edital na Prefeitura. Porque eles querem justiça e transparência, com mesma
oportunidade para todos.
Sobre o Carnaval, ele foi até a Prefeitura e protocolou uma
proposta em nome de Alexsandro que ficaria em torno de 40
mil reais para fazer a festa. Ele não sabe qual valor foi pago,
mas gostaria que o Carnaval fosse feito depois de cumprir
as prioridades como: postos funcionando com medicamentos, ruas pavimentadas, fornecedores em dia, funcionários da
saúde com 13° e por aí vai. Outras cidades abriram mão de
fazer carnaval para poder investir nas prioridades do povo.
Os munícipes foram para as ruas pular, mas as dificuldades
continuam. Disse Paulo Cesar.

Areado, é contemplado
com muitas obras

Vereador Renato iniciou falando que lamentavelmente NADA
satisfaz a oposição. Pois até lastimar boas obras para a cidade é
muita tristeza. Afirmou que esteve
em Areado e no Posto de Saúde
onde o tal Marquinho precisou dos
remédios. E disse que acontece,
pois, sua tia faleceu a poucos dias
e também precisou e não havia.
Buscou motivos para este atrasado
a uns dias e soube que infelizmente hoje o que se tenta fazer
de forma 100% legal não consegue. Pois o governo não deixa
que se tome ações emergenciais, somente pode comprar através de licitação, e eles não estão tendo respostas das cotações
para poder terminar.
Ele disse revoltado por ter pessoas que só querem denegrir
as coisas boas que o Prefeito tem feito na cidade. Mostrou
muitas obras feitas somente no Areado, que beneficiou muitas pessoas.
Lembrou que é um ano político e que todos irão julgar se
foi feito ou não alguma coisa nessa cidade. Enfatizou que se
fosse mostrar tudo que foi feito precisaria de umas 30 páginas, sendo assim economizou-se também na confecção do
Jornal, como foi alegado a licitação por eles.

Câmara de Lajinha na contramão
da história

Lixo acumulado nas ruas de Manhuaçu

Há uma semana
postei uma foto reclamando do mau
cheiro ocasionado
pelos lixos jogados no container
do SAMAL. Agora
tiraram o container e o lixo está
sendo jogado no
chão pelo mesmo
restaurante. Com a
chuva de ontem só
não entupiu o bueiro porque os sacos
pararam nos carros estacionados
na rua. Que providência será tomada
dessa vez?
Maria
Emilia
Majeski.
Muito
bem Joseane Dos
Santos Oliveira!
Temos que mostrar mesmo estas coisas erradas! Quer falta
de consciência desse povo!!!
Aretuza Barbosa Mucida. Cada um tem de colocar o seu
lixo na sua porta. Ninguém é obrigado a ter sua calçada
entulhada e emporcalhada com o lixo de ninguém, principalmente porque colocam o lixo fora do horário. To sofrendo com essa nojeira na porta da minha casa.
Selma Maria Bukovski Bukovski. Muito bem Jo, sua
atitude é um exemplo a ser seguido por todos nós. Sempre
pensamos que o problema não é nosso, quando na verdade
são de todos. Se todos nós tivermos a mesma atitude as
coisas vão melhorar com certeza!!! Pronto falei!!!

No país inteiro houve manifestações contrária ao aumento de salários, devido a crise econômica que afeta todos os
municípios. Enquanto em muitas cidades as câmaras reduziram os salários, em Lajinha foi ao contrário, aumentaram o
número de vereadores e reajustaram os salários em 11,27%,
isso em uma cidade onde falta recursos para a saúde e muitas
obras prioritária como as ruas da cidade que há mais de 30
anos não se faz uma melhoria.

Fisioterapia em falta na APAE

Humberto Cabral recordou que ano
passado questionou várias vezes sobre a Fisioterapia na APAE, e ele fez
requerimento e recebeu resposta que
mostrou a realidade de hoje.
E de acordo com a diretora não está
havendo atendimento deste Abril,
pois a profissional foi remanejada para policlínica, e mesmo assim
quando procuram lá não está havendo. Sendo assim, sem
esse tratamento gratuito fica muito difícil para realizar e os
pais pagarem. Prejudicando então essas crianças dependentes desse tratamento.
Comentou sobre algumas coisas do Jornal, como o carro
Sandero que está parado por falta de um cabeçote. O atual
carro do conselho tutelar também está parado por falta de
pneu. O trator está na reciclagem, parado sem pneu. Pontes
que nem foram terminadas, como na Sapucaia e falaram que
já foi até inaugurada. Solicitou que as obras tenham as informações certas nas placas, com datas de início e fim .
Lembrou que algumas faixas de pedestres foram desmanchadas final do ano passado, jogando fora o dinheiro que foi
utilizado.
Pediu que mostrem a realidade também da cidade.
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CANTINHO DE FÉ
João Antônio Pagliosa

palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br

Vida em abundância
PEDALADA NA SAÚDE: BRASIL
OMITE NÚMEROS DO ZIKA
As trapalhadas do abestado ministro da Saúde,
Marcelo Castro, não são o principal problema dos
técnicos envolvidos na guerra contra o mosquito. Eles
estão preocupados é com a demora e a confiabilidade
dos dados sobre incidência do vírus zika informados
pelas secretarias estaduais, como a do Rio de Janeiro.
Sanitaristas suspeitam de omissão de números – ou de
“subnotificação”, como chamam a lorota.
O LEÃO É MANSO!
O pretexto interno para subnotificação é “conter o
pânico”, mas tem a ver, dizem os técnicos, com ameaças
de suspensão das Olimpíadas.
MENOS DE 0,003%
Até janeiro foram notificados em todo o país 4.783
casos suspeitos de microcefalia. Só 404 casos foram
confirmados e apenas 17 têm Zika.
NINGUÉM EXPLICA
Na Colômbia, 3.177 mulheres grávidas foram infectadas pelo vírus Zika, mas não foi registrado um só caso
de microcefalia entre os bebês.
MUITAS OUTRAS CAUSAS
Segundo o próprio governo, a microcefalia pode ter
como causa sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes e outras infecções.
LRF PROÍBE TCU DE IMPOR ‘SIGILO’,
DIZ ESPECIALISTA
É ilegal a pretensão de ministros pró-governo do
Tribunal de Contas da União (TCU) de decretar sigilo
de informações sobre as contas anuais da presidente
da República. O advogado especialista Jaques Reolon
adverte que isso ofende o princípio da transparência da
LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que disponibiliza
as contas para consulta e apreciação pelos cidadãos e
instituições, durante todo o exercício.
ANOTE AÍ, MINISTRO
A disponibilidade das contas presidenciais para exame
dos cidadãos é determinada pelo art. 49 da LRF, lembra
o advogado Jaques Reolon.
‘RISCOS À ESTABILIDADE’
Governistas acham que as contas presidenciais devem
ser escondidas dos cidadãos em razão dos “riscos à
estabilidade do País”. Anrã.
AMEAÇA
O “sigilo” da contas, encampado pelo ministro José
Múcio, pode ser votado nos próximos dias. Precisa de
cinco votos para aprovação.
EMBAIXADOR LEWANDOWSKI
O ministro Ricardo Lewandowski, cuja presidência no
Supremo Tribunal Federal (STF) termina em setembro,
pode antecipar sua aposentadoria. Dilma deseja nomeá-lo
embaixador em algum país europeu de primeira linha. Um
filho advogado do ministro reside em Londres (Inglaterra).
A PAUTA É IMPEACHMENT
Líderes partidários se reunirão na próxima semana
para decidir sobre a comissão que vai discutir o impeachment de Dilma na Câmara. Deveria ter sido realizada
ontem (11), mas ninguém deu as caras em Brasília.
SONHO PETISTA
O senador Delcídio do Amaral (PT-MS), ex-líder do
governo Dilma preso por tentar melar a Lava Jato, tem
pedido ajuda a correligionários para evitar a expulsão do
PT. Quer se segurar na sigla e no mandato.
A LEI OBRIGA
O governo entra na sétima semana de 2016 e até
agora não divulgou gastos de um centavo sequer com os
cartões corporativos, cuja conta é paga pelo contribuinte:
em 2015, foram torrados R$ 56 milhões.

OPOSIÇÃO FROUXA
A oposição perdeu o apoio de Michel Temer para o
impeachment. Os tucanos apostam no Tribunal Superior
Eleitoral para derrubar a chapa eleita em 2014. Mas o
PMDB prefere que Dilma continue “sangrando”.
TANQUE CHEIO
Os deputados Pedro Fernandes (PTB-MA), Aníbal
Gomes (PMDB-CE), Lázaro Botelho (PP-TO) e César
Halum (PRB-TO) gastaram R$ 6 mil cada com combustíveis e lubrificantes em janeiro, mês de recesso.
FÁBRICA DE FACTOIDES
O governo Dilma já escalou seus 29 ministros para o
que tem chamado de ‘Dia Nacional de Mobilização contra
o Aedes aegypti’. Cada um vai para uma cidade diferente
no sábado (13) para discutir a infestação.
ARROCHO, NÃO
O ministro José Eduardo Cardozo (Justiça) recebe hoje
(12) documento de agentes da Polícia Federal cobrando
autonomia e criticando cortes de verba da instituição.
Sete entidades de classe assinam o documento
PERGUNTA PARA D.CRISE
O governo Dilma quebrou. Depois, com pompa, anunciou cortes pífios. E aumentou impostos. Como os gastos
continuam a crescer?
HÁ 57 OPERAÇÕES POLICIAIS
PENDENTES DE 2015
Operações policiais no âmbito da Justiça Federal
serão retomadas com força, este ano. Fontes ligadas a
órgãos investigativos afirmam que 57 operações foram
autorizadas em dezembro, antes do recesso de fim de
ano. A maior parte das operações pendentes seriam
fases de investigações em curso, como Lava Jato, que
apura a gatunagem na Petrobras nos governos do PT,
e a Zelotes (fraude bilionária no Carf).
PLANEJAMENTO
As operações ordenadas pela Justiça não foram realizadas porque demandam planejamento e recursos, e
não por causa do recesso.
COMPLEXIDADE
Várias operações da PF são realizadas com policiais
deslocados de outros estados, o que as tornam ainda
mais complexas e onerosas.
MÁ VONTADE
Os cortes orçamentários, decorrentes da crise e de
certa má vontade do governo Dilma, tornam ainda mais
sérias as dificuldades na PF.
INCANSÁVEIS
A PF realizou 331 operações nos 253 dias úteis de 2015
(média de 1,3 por dia). Em 2014, início do auge da Lava
Jato, foram 390.
DEPUTADOS FAZEM ‘TOUR’
NA CONTA DO CONTRIBUINTE
Antes mesmo de começar oficialmente o ano legislativo,
os deputados João Carlos Bacelar (PR-BA) e Edson Bez
(PMDB-SC) se mandaram em viagens internacionais.
Com a desculpa de “missão oficial”, Bez foi a Madri
(Espanha) participar da Feira Internacional de Turismo.
Bacelar se mandou para Las Vegas (EUA), onde se
reuniu com a agência que regula os cassinos e jogos do
estado norte-americano de Nevada.
SÓ DETALHES
Bez sequer participa de alguma comissão relacionada a
turismo. Bacelar é suplente do colegiado sobre regulação
dos jogos no Brasil.
PASSAPORTE
Em 2015, Bacelar deu um giro por nossa conta. Foram
viagens para Havana (Cuba), Paris (França), Genebra
(Suíça) e Milão (Itália).

João Antonio Pagliosa - Engenheiro Agrônomo e Servo de
DEUS, desde março de 2007.
Meus prezados, no Evangelho de João 10:10, lemos: “O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para que
tenham vida e a tenham em abundância.”
Estas são palavras de Jesus endereçadas a seus apóstolos. E
Jesus Cristo, declarando de forma simples, também enfatiza:
“Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.”
Muito bem, meus prezados, mas como é frequente ver cristãos autênticos padecendo em dificuldades, com muitos problemas, sofrendo angústias e aflições. E alguns pensam em desistir... Tem horas que dá vontade de desistir mesmo, mas então
acontecem alguns milagres, e a gente se quebranta, e se derrama
diante do poder incomensurável de DEUS. Que DEUS maravilhoso é esse que nos ama tanto e tanto.
Mas então, queridos, que vida plena e abundante é esta, que
se referia Jesus Cristo?
Em Romanos 14:17, está escrito: “Porque o reino de Deus
não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo.” Que maravilhoso é este ensinamento de Deus, para
cada um de nós.
Observe meu prezado leitor, o reino de Deus não é comida
nem bebida. Não são bens materiais que Jesus nos prometeu,
tudo que sacia e satisfaz a natureza humana, não é do reino de
Deus. Porém, se estamos com Deus, em comunhão com Ele,
então viveremos em justiça, em paz e em alegria no Espírito
Santo. E isso independe de qualquer circunstancia que você esteja vivendo. INDEPENDE, meu prezado!
E nunca olvide que prosperidade é a ausência da necessidade. Aprenda a ser feliz com pouco; seja feliz com menos, mas
mantenha a sua alegria, o seu prazer pela vida, e o seu foco em
Jesus Cristo.
É nas crises e nas tribulações que precisamos subjugar nossa carne; morrer para nós mesmos porque a natureza humana
anseia e deseja ardentemente uma vida de prazeres, uma vida
de alto status social, uma vida de pecados. O coração do homem é desesperadamente corrupto e precisamos transformá-lo
inteiramente. Sabidamente, Isto nunca é tarefa fácil! Mas, não é
mesmo, meu caro leitor.
Em Mateus 5:3, entendemos que os humildes de espírito são
bem-aventurados (felizes), porque deles é o reino dos céus. Então, não perca mais tempo e seja humilde, pare de se vangloriar
de suas proezas, pare de contar vantagens, e reconheça que somos pó; cada ser humano é apenas pó sem Deus em sua vida.
Precisamos aprender a nos humilhar, a nos esvaziar, a nos
render diante de Deus, porque Ele criou tudo, Ele é dono de
tudo, e Ele sempre se opõe aos orgulhosos de forma nada leve,
sabia disso, prezado?
Em Provérbios 3:34, lemos: “Certamente, Ele escarnece dos
escarnecedores, mas dá graça aos humildes.”
Pense na eloquência deste versículo, e modifique totalmente
sua forma de pensar e de agir.
Você viverá vida plena e em abundância quando você estiver
cheio do Espírito Santo. Absolutamente nada lhe faltará porque
a justiça divina, a paz do Senhor e uma alegria transbordante o
alcançarão. E quando você se deitar, não temerá nada; deitar-se-á, e o seu sono será muito suave e muito tranquilo.
Há muitos que guardam riquezas para seu próprio dano, e por
isso vale recordar Eclesiastes 5:12:
“Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito;
mas a fartura do rico não o deixa dormir.”
Pense um pouco, o mundo não está cheio disso, meus queridos e amados leitores?
João Antônio Pagliosa é engenheiro agrônomo e servo de Deus.
www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br
Praia de Fora, 06 de fevereiro de 2016
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SINDIJORI

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

Perda de competitividade e desaceleração marcaram
2015 para a indústria mineira.Setor é menos pessimista para 2016, mas ainda prevê queda no rítmo.
Com custos cada vez mais altos e produtividade em baixa, a
indústria mineira encerra 2015
com queda em todos os indicadores e, o que é ainda pior, sem
previsão de reverter o quadro
recessivo no próximo ano. Balanço da Fiemg mostra que o
faturamento do setor despencou
14% nos 12 messes encerrados
em outubro de 2015, enquanto a produção caiu 7% neste
mesmo período. A previsão
da entidade é de que o faturamento caia 15,3% no ano. Para
2016, a expectativa é de queda
de 0,8% no faturamento e 2,7%
na produção. "O setor industrial
segue uma trajetória perigosa de
completa perda de competitividade", reclama o presidente da
Fiemg, Olavo Machado Júnior.
Setores como o de máquinas
e equipamentos e de veículos
automotores sentiram mais os
efeitos da crise. O faturamento
caiu 39,1% e 28,5% para os dois
segmentos,
respectivamente.
"Fechamos 2015 sem números
para comemorar. A economia de
lado e a indústria sentiu mais do
que qualquer outro segmento",
diz o presidente do Conselho de
Política Econômica e Industrial
da Fiemg, Lincoln Gonçalves
Fernandes. No meio de todas as
incertezas na condução política
e econômica do país e com as
perspectivas negativas se arrastando 2016 adentro, o setor produtivo vê apenas uma saída para
a retomada do crescimento - o
estímulo ao investimento privado. "O governo perdeu a capacidade de investir e a alternativa
para alavancar o crescimento é o
investimento privado em infraestrutura, via capital estrangeiro.
Mas, para que esse capital entre
no Brasil, é necessário descomplicar o país", disse Fernandes.
Destravar a economia brasileira
e torná-la atrativa ao investimento externo significa ter regras claras e um ambiente que
permita aumentar a confiança
dos investidores privados nacionais e internacionais. Agenda
prioritária da indústria capitane-

ada pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI) aponta como
medidas a serem discutidas com
urgência, por exemplo, novas
regras de licitação para reduzir
riscos de atraso e paralisação
de obras, aperfeiçoamento da
legislação ambiental, fortalecimento das agências reguladoras
e maior segurança jurídica.
(Jornal Acontece - Fiemg Belo Horizonte/MG)
Fim do PT
Comentarista Merval Pereira
diz que o Brasil está vivendo o
fim do ciclo petista. Ciclo que se
iniciou em 2002 com a eleição
de Lula para presidente.
Em entrevista com o jornalista e comentarista político Merval Pereira, ele enfatizou que os
brasileiros estão vivendo o fim
de um ciclo petista, que começou em 2002 com a eleição do
Lula para presidente. "Esse ciclo deveria ter se encerrado em
2014 na eleição para presidente,
quando tudo parecia estar se preparando para uma transformação, quando o ânimo do País estava voltado para uma mudança.
Não aconteceu, por um lado, por
efeito de fatores completamente
casuais, e também pela manipulação absurda que aconteceu na
campanha eleitoral. Ao mesmo
tempo, tivemos uma campanha
que levou boa parte da população a acreditar no que a oposição anunciava, a saber, que a
economia estava em colapso e
que seria preciso fazer coisas
duras para manter a economia
funcionando". Para o jornalista,
os petistas conseguiram convencer parte da população de que
tudo isso era uma mentira, uma
fantasia, para conseguir ganhar a
eleição e levar o povo a acreditar que tudo estava muito bem.
"A partir da eleição, viu-se que
a situação era realmente catastrófica. E essa perspectiva ainda
se mantém, pois já estamos a um
ano da eleição e o País não saiu
do lugar, não conseguiu definir o
seu rumo por causa da crise política", finalizou.

(Portal NewTrade - São Paulo/SP)
Piada
A semana CPI para apurar
gastos com a BR 381 vira piada.
Virou piada a duplicação da
BR 381. O grupo de empresários contratados pelo Consórcio
Isolux/Corsán/Engevix manifestaram em protestos, data que
foi definida para retomada das
obras. As subcontratadas impediram a entrada dos funcionários para a retomada. A causa é
simples, as empresas cobram o
pagamento pelos serviços prestados ao consórcio. A falta de
pagamento faz com que as empresas retardem a retomada da
obra nos trechos 1 e 2.
(Jornal Classivale - Ipatinga/
MG)
Concorrência do governo
O Governo de Minas Gerais,
por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), publicou no diário oficial Minas
Gerais o aviso do edital para
contratação de agência de publicidade e propaganda. A finalidade da licitação é informar e
dar publicidade oficial aos cidadãos sobre os atos do Governo,
em cumprimento ao art. 37 da
Constituição da República. As
agências selecionadas atenderão
a todas as secretarias e órgãos
da Administração Direta. O
envelope para a elaboração da
proposta técnica poderá ser retirado na Subsecretaria de Comunicação, da Segov, de segunda
a sexta-feira, entre 9h e 12h, na
Cidade Administrativa (Edifício
Gerais - 1o. andar - Lado Ímpar - Rodovia Prefeito América
Gianetti, 4.001 - CEP 31.630901 - bairro Serra Verde - Belo
Horizonte (MG). As propostas
técnica e comercial de cada licitante deverão ser entregues na
sessão pública de abertura a ser
realizada no dia 16/02/2016, às
14h, no auditório Paulo Camilo
Pena, do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais (BDMG), na Rua da Bahia,
1.600, bairro Funcionário, em
Belo Horizonte.
Opinião do Sindijori. Será que
as cartas já estão marcadas.
( Informativo Sinapro - Belo
Horizonte/MG)

Mais impostos
O ano de 2016 começou para
os mineiros com aumento da
carga tributária. Desde o dia primeiro de janeiro, graças ao governador Fernando Pimentel e
votos dos deputados da sua base,
nada menos que 160 produtos
tiveram aumento da alíquota
do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços. Os produtos que estão mais caros por
força de lei são: Bebidas alcoólicas: alíquota é de 27%. passa
a variar entre 25% e 32%. Cerveja e chope: alíquota é de 20%,
passa a ser de 25% a 32%. Telefones celulares: de 12% para
14%. Refrigerantes: de 18%
para 20%. Ração tipo pet: de
18% para 20%. Câmeras (foto e
vídeo): de 18% para 20%. Aparelhos de som e vídeo para uso
automotivo: de 18% para 20%.
Perfumes e cosméticos (exceto
xampu, sabonete e filtro solar):
de 25% para 27%. Telefonia,
internet e TV por assinatura: de
25% para 27%. Energia elétrica
para consumidores comerciais
(exceto igrejas, entidades beneficentes e hospitais): de 18%
para 25% . Além do imposto
estadual, mineiros pagarão mais
por IPI.
Opinião do Sindijori: Eleições
municipais vem aí. Vamos todos
dar um basta nisso tudo)
(Jornal A Folha Regional Muzambinho/MG)
Queda do Brasil
A tradicional revista britânica
"The Economist" escolheu a crise no Brasil como tema de sua
primeira capa de 2016. Com o título de "Queda do Brasil" e uma
foto da presidente Dilma Rousseff de cabeça baixa, a capa alerta para "ano desastroso" à frente. Em vez do clima de euforia
que seria de esperar no início de
2016 por causa da realização das
Olimpíadas, aponta a revista, o
Brasil enfrenta "um desastre político e econômico". O texto cita
a perda do grau de investimento
pela agência de classificação de
risco Fitch Ratings e a saída do
governo do ministro da Fazenda,
Joaquim Levy, menos de um ano
após assumir o cargo. A previsão
de que a economia brasileira encolha até 2,5% ou 3% neste ano
também é citada. "Até a Rússia

vai crescer mais do que isso",
destaca. Os problemas na esfera
política são outro destaque da
reportagem, que lembra que o
governo tem sido desacreditado
por causa do escândalo de corrupção em torno da Petrobrás. E
que a presidente Dilma, acusada
de esconder o tamanho do déficit orçamentário, enfrenta um
processo de impeachment no
Congresso.
(Portal NewTrade - São Paulo/SP)
Onde estamos e para onde
vamos?
Ou sommmes-nous? Expressão francesa cartesiana,
para dizer onde nós estamos
e, por minha conta, para onde
vamos?Importante: A França
está na mídia e na moda. Tempos difíceis. Acreditávamos que
existiam, ainda, políticos honestos que, a despeito de qualquer
conjuntura de corrupção no
Brasil, pátria amada salve, salve, não poderíamos imaginar o
quão estamos cercados de corruptores e corruptos. Nada mais
complexo do que um ser com
fome. Avança no primeiro prato
que lhe chega às mãos, mas se
esquece que além do almoço
tem a janta e tem o seu igual, o
seu próximo. É isso que aconteceu no Brasil. A despeito de
qualquer sentido ou acusação de
discriminação, uma vez que venho também de uma classe econômica pobre, sabemos o quanto
a nossa sociedade gostaria que
nossos governantes tivessem a
lisura no sentido de conduzir o
país de uma maneira a que todos
tivessem a felicidade de viver
com o mínimo de dignidade. E
viver com o mínimo de dignidade é ter uma casa para morar, um
emprego, uma boa escola para
os filhos, uma assistência à saúde dignas para todos, segurança
para ter condições de ir e vir e

5

lazer para todos. No entanto,
apesar do discurso, o que vemos
é uma sociedade entregue a um
grupo que enxerga a sociedade de maneira equivocada. Em
princípio fazem o discurso de
que os ricos são a desgraça da
nação e os pobres as vítimas.
Entretanto, pelo visto, todos são
inimigos. Não faz nada para que
a situação mude. Tratam os pobres como pobres, oferecendo-lhes migalhas e punem os ricos
porque são aqueles que produzem e dão emprego. Como avaliar essa visão distorcida e louca
de dirigentes despreparados para
gerir os destinos de uma cidade,
de um Estado ou de uma Nação.
Que visão distorcida essa gente
adquiriu para que a miopia tomasse conta de um grupo que se
acha dono da verdade e de todas
as fórmulas para o progresso
e desenvolvimento de um país
como o Brasil? Puro e ledo engano. Não somos um país livre,
seja ele conduzido pela esquerda ou pela direita. Continuamos
sendo um país enquadrado na
velha terminologia de País de
Terceiro Mundo. Continuamos a
ser fornecedores da matéria-prima para os países desenvolvidos
ou em desenvolvimento. Enfim,
somos manipulados há séculos.
Simples assim. Nosso inimigo
não está ao nosso lado, mas do
outro lado. O rompimento da
barragem em Mariana fala por
todos nós. A Operação Lava a
Jato fala por todos. Acreditamos
que um dia essa barreira será
rompida. E como sempre, em
todas as nossas manifestações
escritas e assinadas, afirmamos
com convicção pelos nossos 50
anos de experiência: somente
através da educação a nossa sociedade romperá a eterna dependência.
(Hugo Pontes - Jornal da
Cidade - Poços de Caldas/MG)

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Minha vida com microcefalia: Meus pais me
ensinaram a jamais desistir e sempre lutar
Na minha opinião de
observadora e jornalista,
acredito que o ser humano
é capaz de evoluir e surpreender – e o aborto excluiria
oportunidades de se conhecer melhor a microcefalia
e melhorar a qualidade de
vida de muitos, que como
eu, são capazes de superar
as barreiras impostas pela
vida
Nasci em 9 de março de
1991, quando nem internet
existia no Brasil ainda. Meu
diagnóstico de "microcefalia por craniossinostose" foi
feito por um neurocirurgião
após exames de tomografia
computadorizada.
Antes
disso minha mãe escutou
até que eu tinha Síndrome
de Down – o que não se
confirmou.
Durante o pré-natal, minha mãe chegou a fazer cinco ultrasonografiass e emnenhum delas aparecia que
eu viria a ter algum problema. Por este motivo, o diagnóstico só foi possível após
meu nascimento.
Com nove dias de vida,
fui submetida a primeira
das cinco cirurgias que eu
faria durante a infância.
Neste primeiro procedimento, foram feitas corre-

ções na minha face, pois,
devido a microcefalia – eu
não respirava direito. Os
médicos retiraram parte do
crânio, porque, diferentemente de bebês normais,
não havia espaço para que
o meu cérebro se desenvolvesse.
Ou seja, como nasci sem
a moleira, tive que retirar
parte da estrutura óssea do
crânio para que o cérebro
tivesse espaço para crescer.
Nesta mesma cirurgia, que
durou nove horas, tive duas
paradas cardíacas e perdi
uma quantidade enorme de
sangue, a ponto de precisar
de transfusão.
Depois desta cirurgia e
de toda a angústia da espera
que cercava meus pais, veio

um segundo obstáculo: as
convulsões. Foram cinco
durante a infância e início
da adolescência.
A primeira foi nas mãos
da fisioterapeuta, mas foi a
segunda que realmente assustou.
Em 1993, meus pais ainda não sabiam exatamente
de nada. Eles foram aprendendo comigo de acordo
com o tempo passando.
Aos dois anos, tive a segunda convulsão – e foi esta
convulsão que mais preocupou meus pais (minha mãe
chegou a pensar que eu estava morrendo). Meu pai,
que trabalhava, recebeu a
ligação da minha mãe, pegou a ambulância que estava em frente ao seu trabalho
e veio correndo pra casa.
Ele relata que a ambulância
atropelou um cachorro no
caminho e virou uma esquina com duas rodas de tanta
pressa que estavam.
As convulsões foram controladas com o tempo e com
o uso de medicamentos – no

caso, o Tegretol e o Gardenal. Aos 12 anos, os medicamentos foram retirados e
as convulsões cessaram.
Meu período escolar foi
difícil no começo.
Como não saia de casa
exceto para ir em médicos
ou à casa de parentes, ir à
escola me colocou em contato com um mundo que até
então eu não conhecia.
De início, enfrentei mais
um obstáculo: o preconceito vindo por parte das crianças que estudavam comigo.
Brincadeiras existiram no
começo, mas eu me importei só até um tempo. Depois,
comecei a ignorar porque
aqueles comentários não
me levariam a nada. Brincadeiras como dizer que eu
tinha algo contagioso eram
recorrentes.
O tempo foi passando e,
apesar da dificuldade em
matérias como Matemática,
meu desenvolvimento escolar foi normal.
Fiz o Ensino Médio em
escola pública e cheguei a

Universidade com o mesmo
esforço e determinação que
tive durante toda a vida.
Fiz três semestres de Direito e, no meio do terceiro
semestre, descobri uma paixão por Jornalismo inspirada por um ídolo. Mudei de
curso e iniciei os estudos
em Jornalismo.
Neste curso, vi uma possibilidade de mostrar ao
mundo que a persistência
é o caminho do êxito e de
trazer ao mundo histórias
como a minha – e outras
tantas – aos muitos que não

conseguem ter conhecimento.
Pois, mesmo com tantas
dificuldades, meus pais –
que nunca foram ricos e
sempre se esforçaram muito
para custear meu tratamento, além de terem sofrido
muito com todos os problemas que se apresentavam,
como a incerteza de que
eu andaria, falaria ou até
sobreviveria –me deixaram
uma lição com tudo isso: a
determinação.
Eles me ensinaram a jamais desistir e sempre lutar
pelo que acredito.
E por acreditar que assim como eu existem mais
por aí que, com sequelas
ou não, superam a cada dia
diagnósticos como os que
eu recebi, é que sou contra
o aborto.
Na minha opinião de
observadora e jornalista,
acredito que o ser humano
é capaz de evoluir e surpreender – e o aborto excluiria
oportunidades de se conhecer melhor a microcefalia
e melhorar a qualidade de
vida de muitos, que como
eu, são capazes de superar
as barreiras impostas pela
vida.
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Para Planalto, Lava Jato fará
'devassa' na vida de Lula
Assessores próximos à presidente Dilma Rousseff afirmam
ter a impressão de que as investigações da Polícia Federal
devem se perpetuar até as eleições de 2018

C

om o avanço da
operação Lava
Jato sobre o apartamento tríplex
no Guarujá (SP) ligado ao
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e a revelação de que a Odebrecht,
segundo
fornecedores,
teria pago a reforma de
um sítio usado por ele e
sua família, o Palácio do
Planalto já espera uma espécie de devassa na vida

do petista de agora em
diante.
Assessores
próximos à presidente Dilma
Rousseff afirmam ter a
impressão de que as investigações da Polícia
Federal devem se perpetuar até as eleições de
2018. Se tal hipótese se
concretizar, avaliam que
o cenário é positivo para
a oposição, que já possui
como trunfos a própria

investigação, o péssimo
cenário econômico e o
desdobramento de CPI
(Comissões Parlamentares de Inquérito) no
Congresso.
Em mensagem publicada no dia (29) de janeiro
em sua página no Facebook, o presidente do PT,
Rui Falcão, afirmou, sem
citar nomes, que "estão
tentando derreter o Lula
para destruir o PT".

A crise econômica é real em todo o país
Em algumas cidades
do país, a coisa está feia,
imagina as industriais, demitindo milhares de trabalhadores, algumas chegam
a dispensar 3 mil, outras 4
mil funcionários. Todas as
indústrias estão demitindo e
assim, milhares de pessoas
estão perdendo o seu ganha pão. Manhuaçu a maior
cidade da região também
sente a situação do desemprego. Em Manhuaçu, o que
tem de imóveis desocupado
na cidade, com alugueis que
são um absurdo pela localidade, pelo tamanho do espaço e ainda o país passando por esta crise financeira.
Tem pontos comerciais
com média de 6 metros de
largura por 6 comprimento custando 1.000 reais a
1.800. E se for pontos como
coqueiro ou área central
pouco maiores que isso, va-

ria de 3 mil a 15 mil.
Como uma empresa, pode
vender ao seu consumidor
final, um preço acessível da
mercadoria, se os custos são
tão altos.
Aluguel, altas taxas e impostos do governo que chega todo dia para pagar, despesas fixas e variáveis.

O salário mínimo já não
está sustentando o povo,
supermercado, posto de gasolina, feiras, contas de luz
e gás, aumentos constantes.
Sabemos que os políticos não estão nem aí para o
povo. Tanto os locais como
os de Brasília. Aí fica a pergunta: O que fazer?
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Moradores do bairro Ponte da Aldeia
reclamam do descaso da prefeitura
A inoperância da Secretaria de Obras tem trazido
transtornos aos moradores
do bairro Ponte da Aldeia.
Manutenções que começam e não terminam, situação que seria reparada na
raiz do problema, simplesmente maquiaram e ao longo do tempo tem ficado na
mesmice.
Eu nunca deixei de levar
os problemas aos órgãos
competentes, o caso em
foco, são as canaletas de
escoamento às margens da
BR 262 totalmente entupidas e as enxurrada são lançadas dentro da BR, muitas
vezes estas enxurradas tem
ido para o rio trazendo assoreamento. Como falei
antes este tratamento de-

veria ser feito lá na ponta
onde começa os problemas
de loteamentos, onde não
fizeram contenção das enxurradas.
Outros problemas são
os entulhos jogados as
margens da BR, onde cortaram os barrancos, mas
não tiraram a terra, muitos

matos as margens da BR
e os dois pontos de ônibus
como mostra a foto, não é
possível ser utilizado pelos
usuários.
As duas passarelas que
atravessam o outro lado do
rio estão praticamente intransitáveis, no momento
de serem interditadas, pois
faltam as devidas manutenções.
E tudo isso, não é por falta de reclamações, sempre
tenho feito meus questionamentos e minhas denúncias, mas parece que a falta
de respeito e a inoperância
desta secretaria não tem
trazido resultados para nós
moradores do bairro Ponte
da Aldeia e bairros adjacentes. Mais uma vez, estamos reclamando espero
que as providências sejam
tomadas.
Jorge Salazar
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Descrição: EDITAL DE PRACA. 1ª VARA CIVEL, CRIMINAL
E DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE ABRE
CAMPO-MG. O Exmo. Sr. Dr. Bruno Miranda Camelo, MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara Civel, Criminal e da Infancia e Juventude da Comarca de Abre Campo, Estado de Minas Gerais, na
forma da lei etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem
ou dele o conhecimento tiverem que no dia 08/03/2016, as
13h00min, o Oficial Porteiro dos auditorios deste Juizo trara
a publico pregao de venda e arrematacao a quem mais der
e melhor lance oferecer em 1ª Praca o bem abaixo descrito,
penhorado nos autos de nº 0003 13 001677-1, Acao de Execucao Hipotecaria que BANCO BRADESCO S/A move em
face de JOSE TARCISIO GUIMARAES e VANILDA MARTINS
DE SOUZA GUIMARAES, a saber: uma area de terras com
17.40.00 (dezessete hectares e quarenta ares), terrenos de
pastagens e culturas, imovel rural situado no Corrego dos
Mafras, zona rural do Municipio de Pedra Bonita-MG, nesta
Comarca de Abre Campo-MG, imovel denominado "Fazenda
Garimpo", em divisas com Geralda de Souza Guimaraes,
Matuzalem Fernandes de Souza, Francisco Ferreira, Adao
Moreira Mendes e Geralda de Souza Guimaraes, consta
na area penhorada lavoura de cafe com aproximadamente
60.000 (sessenta mil) pes de cafe, conforme matricula nº
10.753, fls. 243, livro 2-EA, registro nº 01 do CRI da Comarca
de Abre Campo-MG, atribuindo a terra o valor de R$15.000,00
(quinze mil reais) o hectare, perfazendo a area total do
imovel penhorado a importancia de R$261.000,00 (duzentos
e sessenta e um mil reais), e a lavoura de cafe a importancia
de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais). O bem esta
depositado em maos e poder de Luiz Alberto de Freitas. Se o
bem nao alcancar lance superior a importancia da avaliacao
sera levado novamente em 2ª Praca no dia 22/03/2016, as
13h00min, oportunidade em que sera vendido a quem mais
der e maior lance oferecer. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados expediu-se o presente que
sera afixado e publicado de acordo com a lei. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade ao 1º/02/2016. OAB/MG 75.217;
OAB/MG 79.246; OAB/MG 46.269. A Escriva, Ana Elisa Martins Rodrigues, o digitei e assino. MM. Juiz de Direito , Dr.
Bruno Miranda Camelo.

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, 16 de fevereiro de 2016.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

co propósito é estabelecer
essa janela.

De 19 de fevereiro a 19
de março, os deputados
federais estarão livres para
trocar de legenda sem se
preocupar com a fidelidade partidária. A janela de
30 dias servirá como um
salvo-conduto para os parlamentares migrarem de
partido e não correrem risco de perder o mandato.
Segundo as normas eleitorais em vigor, um deputado só pode trocar de legenda em três situações:
As situações nas quais
um deputado pode mudar
de cargo
• Comprova sofrer “grave discriminação pessoal”
no partido antigo
• Justifica que a legenda
anterior apresenta “desvio

reiterado de programa”
• Está no último ano do
mandato e troca de legenda no prazo de 7 a 6 meses
antes da eleição. Como os
atuais deputados se elegeram em 2014, só poderiam
migrar de partido livremente em 2018
Caso o deputado não
obedeça a essas regras, seu
partido anterior pode pedir à Justiça que ele perca
o mandato para colocar o
suplente em seu lugar.
A norma que abriu a
exceção e liberou as trocas partidárias no começo deste ano está na PEC
(Proposta de Emenda à
Constituição) 113/2015,
aprovada pelo Senado
em dezembro e cujo úni-

Brechas para a infidelidade#
A janela a ser aberta em
19 de fevereiro abala o princípio da fidelidade partidária. Em outubro de 2007, o
Supremo Tribunal Federal
decidiu que os mandatos de
deputados e vereadores pertenciam aos partidos, e não
aos candidatos eleitos.
Segundo essa regra, só
pode trocar de partido sem
correr risco de perder o
mandato quem comprova
grave discriminação pessoal ou desvio de programa
partidário, como informado
acima.
Havia uma terceira exceção: deputados que migrassem para um partido recém-criado ou fundido a outro.
A norma os autorizava a
levar para a nova legenda
um ativo precioso: os votos
obtidos na última eleição,
usados para calcular as ver-

bas de fundo partidário e o
tempo de rádio e TV que
cada legenda tem direito.
Essa brecha foi fechada
em setembro de 2015, com
a aprovação daminirreforma eleitoral. De 2007 a
2015, contudo, ela serviu de
estímulo para a criação de
novas legendas. Oito partidos obtiveram o registro no
período: PSD, PPL, PEN,
Pros, Solidariedade, Novo,
Rede e PMB.
O advogado eleitoral Helio Silveira, que trabalhou
em diversas candidaturas
do PT e em 2014 coordenou
o jurídico da campanha de
Paulo Skaf (PMDB), critica
a abertura da janela neste
ano para os deputados:
“Isso mostra que partido
é importante, mas non troppo”
Helio Silveira
Advogado eleitoral
Quem se beneficia?#
Quando o presidente da
República está forte, janelas para trocas partidárias
tendem a beneficiar legendas alinhadas à base governista, diz Silveira. Na
situação atual, com governo enfraquecido, a lógica
indica que a oposição ganharia com as mudanças,
mas Silveira prefere não
fazer prognósticos. “Há
uma confusão no cenário
político e está difícil prever
quais legendas serão beneficiadas”, diz.
Em 2015, a bancada na
Câmara que mais encolheu
foi a da PT, que perdeu nove
deputados — alguns se
filiaram a partidos recém-criados, outros se licenciaram. Também perderam
espaço o PSD e o Pros, que
apoiam o governo. A oposição permaneceu estável. A
bancada que mais cresceu
foi a do recém-criado Partido da Mulher Brasileira.
A janela a ser aberta
neste ano não autoriza os
deputados a levarem ao
novo partido os votos para
cálculo de verba do fundo
partidário e do tempo de
rádio e TV. O balanço das
trocas de legenda em 20 de
março será importante para
medir a capacidade de o
Palácio do Planalto aprovar
medidas de seu interesse e
se defender do processo do
impeachment na Câmara.
A janela para trocas partidárias também será positiva
para deputados que desejam se candidatar a prefeito
neste ano, mas avaliam que
a atual legenda não oferece
as melhores chances eleitorais e pretendem trocar de
partido. Em caso de derrota
no pleito de outubro, eles
poderão reassumir o cargo
na Câmara pelo novo partido sem o risco de perder o
mandato.
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POLÍCIA

Delegada de Jequeri é convocada
pela ALMG para explicar denúncia

Comissão de Segurança Pública se reúne nesta terça
(16) para ouvir delegada que atua em municípios da
Zona da Mata.
A Comissão de Segurança Pública da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) tem reunião
marcada nesta terça-feira
(16/2/16), às 9 horas, no
Plenarinho I, para ouvir a
delegada da 27ª Delegacia
da Polícia Civil de Jequeri
(Zona da Mata), Cleide de
Oliveira Fiorillo, e a escrivã da 26ª Delegacia de Polícia Civil de Rio Casca (Zona
da Mata), Karina Conrado de Souza. Elas foram convocadas para essa reunião diante da ausência em outros
dois encontros realizados anteriormente.
O presidente da comissão e autor do requerimento
para a reunião, deputado Sargento Rodrigues (PDT),
disse que, no dia 1º/12/15, recebeu informações de que
duas pessoas foram detidas pela Polícia Militar (PM),
em São Pedro dos Ferros (Zona da Mata), portando
armas de fogo com a numeração raspada. Após serem
conduzidas para a delegacia, teriam sido liberados por
Cleide de Oliveira Fiorillo, por telefone, uma vez que
ela não estava presente. Depois disso, no mesmo dia,
os suspeitos voltaram a ser detidos pela PM, desta vez
conduzindo um veículo roubado.
Na sequência, no dia 16 de dezembro, a comissão ouviu os policiais militares envolvidos no caso, que abordaram os suspeitos: o sargento Luciano Rodrigues, da
21ª Companhia Independente da PM, e o cabo Gilmar
Santos Silva. Também estava presente o major Luiz
Faustino Marinho Júnior, comandante da Companhia.
Nessa ocasião, Sargento Rodrigues argumentou que a
delegada Cleide de Oliveira teria praticado, no mínimo,
crime de prevaricação, ao não cumprir os deveres da
sua função, que exigiriam a presença dela para antes da
soltura.
Convidados – Foram convidados a chefe da Polícia
Civil de Minas Gerais, Andrea Claudia Vacchiano; o
corregedor-geral de Polícia Civil de Minas Gerais, Helbert Alexandre do Carmo; a coordenadora do Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, promotora Nivia Mônica da
Silva; o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais,
tenente-coronel PM Ailton Cirilo da Silva; o diretor
administrativo e vereador do município de São João
del-Rei, cabo BM Zanóla; o presidente da Associação
Central Única dos Militares Estaduais de Minas Gerais
(Cume), 3º sargento PM Walter Carvalho de Souza Fagundes; o presidente da Associação dos Praças Policiais
e Bombeiros Militares de Minas Gerais (Aspra-PM/
BM), subtenente PM Israel Antônio Sanches Ventura;
o presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da
Polícia Militar e Bombeiros Militares de Minas Gerais,
cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho; e o presidente do
Sindicato dos Escrivães de Polícia de Minas Gerais,
Bertone Tristão.

No cafezal: Dez pés de maconha
apreendidos
PEDRA BONITA (MG) – A Polícia Militar de Pedra Bonita apreendeu dez pés de maconha plantados no meio de
uma lavoura de café no Córrego das Matas, durante a tarde
de sábado, 30/01.
A partir de denúncias do cultivo e venda de maconha na
região, policiais foram para a região rural de Pedra Bonita.
Ao chegar próximo a residência dos acusados, a equipe deparou com um rapaz correndo e se escondendo no matagal.
Já o outro suspeito, Leonardo, 18 anos, foi encontrado
na casa em que mora com o irmão. A lavoura de café e a
plantação de maconha ficam atrás da residência.
No total, foram apreendidos dez pés de maconha de
grande porte, prontos para serem colhidos. Alguns haviam
sido arrancados pouco antes da chegada da PM.
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Balanço parcial da PRF mostra redução de
48% no número de acidentes no carnaval

Durante a Operação
Carnaval 2016, a Polícia
Rodoviária Federal (PRF)
registrou 1.429 acidentes,
150 acidentes graves, 1.415
feridos e 94 mortos Valter
Campanato /Agência Brasil
Durante a Operação Carnaval 2016, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou, entre os dias 5 e 9
de fevereiro, 1.429 acidentes, 150 acidentes graves,
1.415 feridos e 94 mortos.
A operação foi finalizada à
0h desta quarta-feira (10).
De acordo com a PRF, os
números da Operação Carnaval deste ano ainda não
foram finalizados e podem
ser ampliados até o fim do
dia.
Os dados preliminares
apontam uma redução de
48% do número de acidentes nas rodovias federais
durante a operação. Em
2015, (de 13 a 17 de fevereiro) foram 2.306 acidentes, 344 acidentes graves,
2.306 feridos e 97 mortos.
No período carnavalesco,
policiais rodoviários traba-

lharam em pontos estratégicos, patrulhando vias e
retirando infratores de circulação. Apesar do esforço
de fiscalização e dos trabalhos de sensibilização em

relação à bebida ao volante,
1.249 condutores foram flagrados dirigindo embriagados; 153 foram presos.
Somente nesses cinco
dias, 69.448 veículos foram

flagrados com excesso de
velocidade. A ultrapassagem proibida também foi
alvo de fiscalização. Mais
de 6 mil condutores foram
multados.

MANHUAÇU: PM apreende mais de 04 kg de drogas e prende 03 envolvidos
A Polícia Militar prendeu três envolvidos no
tráfico de drogas e apreendeu mais de quatro quilos
de entorpecentes em uma
residência do bairro Lajinha, no dia 02 de fevereiro.
A PM recebeu denúncia anônima relatando que
uma mulher estava transportando drogas do Bairro
Santa Luzia para uma residência do bairro Lajinha
a mando de um cidadão já
conhecido no meio policial pela prática de tráfico
de drogas.
Policiais Militares foram ao endereço informa-

do pelo denunciante e encontraram a suspeita. Ela
alegou que estava na casa
apenas para dar uma limpeza a pedido da proprietária que estava viajando.
Uma testemunha confirmou a versão da suspeita,
mas permitiu a entrada da
PM para uma busca domiciliar depois de ser informado sobre o teor das
denúncias.
Debaixo de uma cama,
policiais militares encontraram uma bolsa de maternidade contendo sete
tabletes de maconha prensada, somando um total
de três quilos e novecentos gramas da droga. Havia também duas porções
prensadas de cocaína, pesando aproximadamente
seiscentos gramas.
A mulher disse que estava guardando a droga a
pedido de um conhecido e
receberia cerca de mil reais pelo serviço. Durante o
registro a autora informou
o nome do proprietário da
droga.
Imediatamente equipes
policiais saíram em rastreamento do autor. O suspeito e um amigo dele foram
localizados no Centro da
cidade transitando em um

veículo GM Astra. Os dois
indivíduos possuem extensa ficha criminal e são
alvos de denúncias relativas à comercialização de
drogas.
Durante a abordagem, a
PM apreendeu trezentos
e vinte reais em dinheiro,
duas folhas de papel contendo imagens do condutor do veículo portando
uma arma de fogo e os
celulares dos autores contendo conversas via aplicativo Whatsapp relativas
ao tráfico de drogas. Uma
carteira de identidade de
um cidadão que está preso, devido ao envolvimento com a criminalidade,

também foi encontrado
dentro do veículo.
Foi constatado que os
abordados
mantinham
contato com pessoas conhecidas pela Polícia por
envolvimento com o crime e também a existência
de um grupo do Whatsapp,
cujos membros conversavam sobre assuntos relativos à entorpecentes. No
entanto, o grupo que foi
excluído imediatamente
após a abordagem da PM.
A droga, os três autores e as impressões das
conversas e fotos, foram
encaminhados até a delegacia. Os autores foram
autuados em flagrante.
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ENTRETENIMENTO

Oscar Quiroga

LABIRINTO

ÁRIES: O movimento da vida anda difícil de ser decifrado, desafia qualquer lógica. Porém, os ventos estão
soprando favoravelmente para o seu lado e, por enquanto,
só isso importa. Aproveite a onda enquanto essa durar.

O condenado à morte esperava a hora
da execução, quando chegou o padre:
Meu filho, vim trazer a palavra de Deus
para você. Perda de tempo, seu padre.
Daqui a pouco vou falar com Ele, pessoalmente. Algum recado?

TOURO: A eficiência de seus atos produz mais e mais
responsabilidades, algumas, inclusive, que não seriam de
sua alçada, mas que seria bom cumprir para ajudar a aliviar a carga que outras pessoas próximas carregam.

Conversa de casados: Querido, o
que você prefere? Uma mulher bonita
ou uma mulher inteligente? Nem uma,
nem outra. Você sabe que eu só gosto
de você.
Caipiras
Um mineirinho com sérios problemas financeiros vendeu uma mula para
outro fazendeiro também mineiro por
R$ 100,00, que concordou em receber
a mula e nodia seguinte. Entretanto,
no dia seguinte ele chegou e disse: Cumpadi, cê me discurpa mais a mula
morreu. - Morreu? - Morreu. - Intão
me devorve o dinheiro. - Ih... já gastei. - Tudo? - Tudin. - Intão me traiz a
mula. - Morta? - É, uai, ela num morreu? - Morreu. Mais qui cê vai fazê com
uma mula morta? - Vou rifá? - Rifá? - É,
uai! - A mula morta? Quem vai querê?
- É só num falá qui ela morreu. - Intão tá intão. Um mês depois os dois se
encontram e o fazendeiro que vendeu a
mula pergunta: - Ô Cumpadi, e a mula
morta? - Rifei. Vendi 500 biete a 2 real
cada. Faturei 998 real. - Eita! I ninguém
recramô? - Só o homi qui ganhô. - E o
que o cê feiz? - Devorvi os R$ 2,00 real
pra ele.
Um médico e um advogado encontram-se em uma festa. - Frequentemente eu sinto terríveis dores de cabeça
- comenta o advogado, a certa altura
da conversa. - o senhor poderia me dizer qual remédio devo tomar? Meio a
contra-gosto, o médico respondeu à
pergunta do advogado e em seguida
perguntou-lhe: - Como você lida com
as pessoas que lhe pedem conselhos
profissionais durante uma festa? - É fácil - disse o advogado. - Eu lhe mando
a conta no dia seguinte. No outro dia,
através de um mensageiro, o médico
enviou uma conta de cinquenta reais ao
advogado. Pouco depois, ao saber que
o menino trouxera o dinheiro, ele ficou
todo feliz! Mas sua alegria não durou
muito, pois junto com o dinheiro, havia
um bilhete do advogado que dizia: 'O
meu conselho ficou em cem reais!'
A garota chega para mãe, reclamando do ceticismo do namorado. - Mãe, o
Mário diz que não acredita em inferno!
- Case-se com ele minha filha e deixe o
resto comigo!

HORÓSCOPO

GÊMEOS: Sustente a visão positiva, mas não se convença de que só essa vai resolver todo o assunto que está
na pauta. Você vai precisar tomar atitudes concretas que,
no momento atual, sua alma ainda teme e tenta evitar.
CÂNCER: Busque equilíbrio, almeje harmonia, nesta
parte do caminho não deve haver nem vencedores nem
vencidos, mas pessoas unidas por laços de solidariedade,
que precisam deixar de ser teóricos e se transformar em
prática.
LEÃO: Agradecer os elogios é espontâneo e fácil, porém, acontece que muitos desses vêm de pessoas hipócritas e servem para limitar seus movimentos. Você devia
agradecer as críticas, pois essas são muito mais sinceras.

sete erros

VIRGEM: Ainda que você atue de forma brilhante e
insuperável, nada garante que as recompensas sejam suas.
Acontece que este é um momento turbulento do mundo,
as coisas estão de ponta-cabeça e essa subversão tumultua
tudo.
LIBRA: Defender-se espontaneamente pode ser visto
como um sinal de que você teria alguma culpa a ocultar.
Isso, porém, não deve preocupar você, já que esse tipo
de juízo é feito por pessoas que só conseguem enxergar
assim.
ESCORPIÃO: Sua intuição tende a estar certa, mas de
vez em quando as informações dessa são misturadas com
suas suspeitas e aí a coisa toda vira um angu que não serve
de jeito algum para orientar suas decisões e atitudes.
SAGITÁRIO: As circunstâncias limitam seu natural
impulso de viver a vida sem preocupações, com plena
intensidade. Porém, isso há de ser temporário, pois sua
natureza continuará a mesma, além das circunstâncias reinantes.
CAPRICÓRNIO: Há questões que são peculiares a
você e por isso não seria bom você procurar ao seu redor
exemplos de como lidar com a situação. Permita que sua
intuição tome as rédeas nesta parte do caminho, isso vai
ajudar.

CURIOSIDADES
Quanto lixo já foi acumulado em toda a história da humanidade?
A montanha de lixo não para de crescer nas principais localidades do mundo.
Essa situação alarmante é vista com extrema preocupação. Segundo a ONU, nas
últimas três décadas a geração de lixo
urbano aumentou três vezes mais rápido
do que a população mundial. Isso significa
que os sete bilhões de habitantes do planeta produziram 1,4 bilhão de toneladas
de lixo.
A geração de lixo é maior nos 34 países
mais ricos do mundo, entre eles estão as

nações da União Europeia, Japão, Estados
Unidos e Reino Unido. O Brasil ocupa o
quinto lugar na lista dos maiores produtores de lixo, com 78 milhões de toneladas
por ano.
Segundo os estudiosos do tema, o lixo
sólido e os problemas causados por ele
são resultado de uma sociedade consumista. Apenas na cidade de Nova Iorque são
geradas 24,8 mil toneladas de resíduos por
dia, enquanto em São Paulo são 18 mil toneladas.

AQUÁRIO: Muitas pessoas consideram que sua abertura de mente seja um traço de arrogância, como se você
quisesse estar acima de todas elas. Para você, que mora
dentro de si, isso não faz sentido, mas é bom prestar atenção.
PEIXES: Tudo que você precisa ouvir está sendo dito
através de bocas inusitadas e, também, através de meios
inesperados. Só falta você começar a ouvir e, ainda mais,
colocar em prática tudo para reorientar seus passos.
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Rihanna mostra seu novo corte
de cabelo ao chegar em NY
Rihanna adora inovar,
inventar e mudar. Prova disso, é que na última
quinta-feira (11), a cantora
foi vista desembarcando no
aeroporto de Nova York,
nos Estados Unidos, com o
cabelo bem curtinho.
De moletom, óculos escuros e bem à vontade,
ela passou pelos paparazzi
sem dar muita atenção aos
flashes e mostrou o novo
corte.
Com os seguranças acompanhando, Riri atravessou rapidamente o saguão do aeroporto, colocou mais um casacão
preto para encarar a fria Big Apple, mas ainda fez questão
de parar para dar um autógrafo para um fã que a abordou.
Tudo indica que ela vai se apresentar na Semana de
Moda de Nova York e promete mais um show incrível.

Justin Bieber faz foto sem camisa
e fã pede: 'Multiplica'
Nas últimas semanas,
Justin Bieber mostrou que
retornou aos treinos e pelo
visto tem pegado pesado,
de acordo com o registro
que compartilhou em seu
Instagram na madrugada
desta sexta-feira (12).
Ensaiando possivelmente
para sua performance no
Grammy, que acontece na
próxima segunda-feira (15),
o cantor compartilhou alguns vídeos do ensaio com
dançarinos e aproveitou
uma paradinha para fazer
um clique, exibindo a boa
forma física.
Usando uma "bermuda
mexicana", Bieber posou só
com uma jaqueta, deixando
à mostra o abdômen sarado.
Logo após a postagem, a
voz de Sorry ganhou milhares de elogios pelo clique e
teve até mesmo uma fã mais saidinha que brincou com a
situação.
"Multiplica, senhor", escreveu.
Assim como Bieber, Taylor Swift, Adele, Rihanna, entre outros, se apresentarão na cerimônia mais importante
do mundo da música que acontecerá em Los Angeles, nos
Estados Unidos.

Glenda Kozlowski é diagnosticada
com dengue e faz desabafo
A preocupação com o
Zika vírus e as outras doenças causadas pelo Aedes aegypt tem causado cada vez
mais comoção e preocupação para a grande massa e
até os famosos estão vulneráveis ao perigo.
Nesta quinta-feira (11),
Glenda Kozlowski usou seu
Facebook para contar aos
seus fãs e seguidores que
foi diagnosticada com dengue e se mostrou extremamente
decepcionada com a situação.
"Somos todos vulneráveis a doenças e acidentes. Pode-
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mos andar no meio da rua e algo acontecer. Podemos fazer
um exame e receber uma notícia ruim. Mas ser derrubada,
nocauteada por um mosquito é muito de quinta "catiguria"
Um mosquito e três doenças. Eu fico com vergonha. Vocês
não? É tanta sujeira, tanta falta de higiene, tanta falta de
educação, aí eu escuto, é muita falta de informação!! Informação? Não! informação, não! É falta de vergonha na
cara mesmo! É a preguiça de olhar no quintal e dar uma
geral, é o clube que deixa a piscina desativada de qualquer jeito, é a plantinha bonitinha que não faz faz mal a
ninguém mas deixa aquela água parada que não pode, é o
pneu.", escreveu.
A jornalista aproveitou a situação ainda para alertar os
brasileiros sobre a situação de comodidade que muitos se
encontram.
"Está na hora de parar de brincar com coisa séria. Rir do
mosquito alheio. Ele está em todos os lugares e pode ter
certeza, se continuar desse jeito, um dia, será você. E você
vai me entender. Ah.. Meu diagnóstico é dengue. Eu vou
melhorar. Vai passar. E o brasileiro? Quando vai amadurecer?", questionou.

Fátima e Luís Roberto se irritam
com Tiago Leifert

Ficou o maior climão na Globo depois da transmissão
dos desfiles das escolas de samba.
Fátima Bernardes e Luís Roberto ficaram incomodados
com Tiago Leifert que se intrometia em tudo. Ofuscou e
apagou os dois em vários momentos.
tiago leifert Fátima e Luís Roberto se irritam com Tiago
Leifert
Tiago entrevistou Susana Vieira; ele estava afobado e
queria falar mais que todos
Afoito, só ele queria ficar com o microfone e aparecer.
Dominou a cena em muitas ocasiões.
Fátima tentou se controlar, mas Luís perdeu a paciência
e chegou a pedir, no ar, ao vivo, para Tiago deixá-lo falar
um pouco.
Nos bastidores, o clima era tenso.

Genérica de Joelma cola em Lucas Lucco
Thábata Mendes, aquela
que tentou ser a Joelma do
XCalypso (mas não deu
certo), grudou em Lucas
Lucco neste Carnaval para
aparecer.
Ela posou para foto com o
cantor e fez questão de postar em sua rede social para
gerar dúvidas de um suposto romance.
Muita gente ficou perguntando se os dois estão juntos.
Será que está rolando?
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Leo Chaves mostra seu 'amor
sem limites' ao filho
Um show de fofurice! O
cantor Leo Chaves, da dupla com Victor, usou as redes sociais para mostrar o
filho, José.
Ele encantou com a imagem onde o garotinho aparece deitedo em seu peito.
"Amor sem limite!!José!!!", escreveu na legenda.
José, de 3 meses, e seus irmãos Mateus e Antônio são
frutos do casamento de Leo com Tatianna Sbrana.

Karina Bacchi recebe elogios ao
aparecer com saia antiga
Karina Bacchi decidiu
aproveitar o forte calor
que se instalou em São
Paulo, nesta sexta-feira
(12), para tirar de seu
guarda-roupa um visual
que já gosta de usar há
nada mais, nada menos
que dez anos, mas continua totalmente na moda, e
recebeu diversos tipos de
elogios dos fãs.
Com um de seus conhecidos e largos sorrisos no
rosto, a atriz e apresentadora apostou em uma
saia longa toda colorida
e estampada, que combinou perfeitamente com
um tipo de cropped, para
sair de casa, sem antes,
porém, aparecer na frente
das câmeras mimando um
de seus pets.
"Toda trabalhada no
saião...Antes que perguntem de onde é, é do túnel
to tempo...Tenho há uns
dez anos", escreveu a loira para legendar o registro, que, claro, chamou a atenção dos seguidores, principalmente pelo estilo e a simpatia que ela esbanjou,
na hora da foto.
Karina, aliás, é uma das artistas que mais recebem
elogios, amor e muito carinho dos fãs da internet, principalmente por não aceitar menos do que arrasar nas
imagens que compartilha, por meio das redes sociais.

Chega ao fim o namoro de Cléo Pires
e Rômulo Neto
Chegou ao fim o namoro de três anos de Cléo
Pires e Rômulo Neto. A
assessoria de imprensa da
atriz confirmou o assunto
a OFuxico.
"Eles terminaram numa
boa, seguem como amigos
e torcendo pela felicidade um do outro"Rômulo
e Cléo estavam juntos há
três anos. No domingo (6), Cléo chegou a postar uma
foto de biquíni, feita por Rômulo onde escreveu na legenda:
"Meu melhor fotógrafo".
No Carnaval, a atriz apareceu sozinha para curtir os desfiles das escolas do Rio de Janeiro.
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Presidente do Galo anuncia a
contratação de Robinho

O atacante Robinho é o
mais novo reforço do Atlético-MG para a temporada
2016. O anúncio foi feito pelo presidente Daniel
Nepomuceno no início da
tarde do dia 11, em mensagem publicada no Twitter.
O tempo do contrato será
de dois anos.
Robinho chega para ser
titular, principalmente depois que o Galo perdeu
Giovanni Augusto e não
ficou com André - ambos
foram para o Corinthians.
O atacante é a quarta contratação do clube este ano.
Antes vieram o também
atacante Hyuri, o zagueiro
Erazo e o meia Juan Cazáres.
O presidente atleticano
não revelou valores. Na
mensagem divulgada na
internet, ele agradeceu à
DryWorld, nova fornecedora de material esportivo
do clube - que participou,
diretamente, da negociação
com o atacante.
A expectativa é que Robinho seja apresentado na
próxima
segunda-feira,
quando será lançado o uniforme do Atlético-MG para
a temporada 2016.
Robinho foi revelado
em 2002, pelo Santos.
Em pouco tempo, ganhou
destaque como uma das
principais revelações do

futebol brasileiro no início da década. Em 2005,
foi negociado com o Real
Madrid, da Espanha, que
pagou 30 milhões de dólares para ter o jogador. Na
ocasião, chegou à Espanha
como principal contratação
do Real para aquela ano.
Robinho ficou na Espanha por três temporadas.
Em 2008 foi negociado
com o Manchester City,
da Inglaterra. De lá pra cá,
teve outras passagens pelo
Santos, clube que o revelou, e jogou no Milan, da
Itália. Na última temporada, foi transferido para o
Guanghzou
Evergrande,
da China, onde atuou até
agora.
O atacante chega ao
Atlético-MG aos 32 anos.
O currículo de Robinho é

recheado de títulos. Pelo
Santos, conquistou dois
Campeonatos Brasileiros,
um Campeonato Paulista e
uma Copa do Brasil. Pelo
Real Madrid, conquistou
o Campeonato Espanhol
em duas oportunidades e
a Supercopa da Espanha
uma vez. Pelo Milan, foi
campeão do Campeonato
Italiano e da Supercopa
Italiana. Com a camisa da
Seleção Brasileira, venceu
a Copa América de 2007
e duas vezes a Copa das
Confederações, em 2005 e
2009. Agora, Robinho chega ao Galo com um principal objetivo: a conquista
da Taça Libertadores, que
seria inédita pra ele.
FOTO: Robinho estava
no Guangzhou Evergrande,
da China

Neymar terá o segundo maior salário no Barça
Como chegou por último
ao clube, o centroavante
uruguaio precisará de mais
um ano em alto nível até
que aconteça um aumento
Barcelona, Espanha. A
escala de salários do Barcelona deverá sofrer mudanças em breve. De acordo com o jornal “Sport”,
o maior beneficiado será
o brasileiro Neymar, que
saltará da sétima para a
segunda colocação, atrás
apenas de Lionel Messi,
assim que confirmar a renovação – o vínculo atual
vai até junho de 2018.
O camisa 11 ganha atualmente € 7,5 milhões (R$
33,75 milhões) por temporada, valor muito próximo ao de Luis Suárez. O
interesse do Real Madrid
e de clubes da Inglaterra,
como Manchester United

e City, também acelerou o
processo de renovação de
Neymar.
Como chegou por último
ao clube, o centroavante
uruguaio precisará de mais
um ano em alto nível até
que aconteça um aumento.
Neymar coloca fim em
especulações: ‘Ficarei alguns anos’Ex e atual presidentes do Barça depõem
sobre Neymar Por transferência, Santos se sente enganado por Neymar e seu
pai
Outro que está na lista
de prioridades é o volante
Sergio Busquets. Ele é o
quarto mais bem pago do
elenco catalão e permanecerá na mesma posição
depois que for ultrapassado por Neymar e ganhar
o lugar do zagueiro Piqué.
Iniesta cairá de segundo

para terceiro, Dani Alves
de quinto para sexto, e Suárez, de sexto para sétimo
lugar.
No caso de Busquets, o
Barça aguarda a confirmação de um novo patrocínio
– especula-se que a empresa de bebidas Pepsi esteja
interessada em ter um lugar na camisa azul-grená.
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