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Distribuição gratuita

Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Os dez maiores produtores Tragédia em Mariana é tema
de seminário e exposição
de café do mundo
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EDITORIAL

Produção de café no Brasil

Cerrado Mineiro – 100% Arábica. Os cafés do Cerrado de Minas
Gerais são caracterizados pela bebida fina, corpo forte e excelentes
aroma e doçura. São produzidos em altitudes entre 800m e 1.200m.
A região tem estações bem definidas: verões quentes e chuvosos seguidos por invernos secos e frios. Ou seja, o clima ideal para o cultivo
de cafés naturais de alta qualidade. O padrão climático do Cerrado
é singular e ajuda a produzir excelente café Arábica processado por
via natural (secos ao sol). A florada é concentrada, o amadurecimento
é uniforme e é acompanhado por bastante luminosidade, ajudando a
fixar aroma e doçura.
Sul de Minas– 100% Arábica. São cafés que atingem as melhores
classificações de bebida (mole ou estritamente mole), encorpados com
alta acidez e um sabor doce característico. O Sul de Minas é a maior região produtora de cafés Arábica do Brasil. Tem altitudes entre 850m e
1.250m e temperatura média anual entre 22 e 24°C. As variedades mais
cultivadas são o Catuaí e o Mundo Novo, mas também há lavouras das
variedades Icatu, Obatã e Catuaí Rubi.
A região de Lajinha, possui uma das maiores organizações de cooperados de Minas Gerais. A Cooperativa dos Cafeicultores da Região
de Lajinha (Coocafé), abrange Minas Gerais e Espírito Santo, todos os
anos premia, os vinte melhores cafés inscritos no Concurso Coocafé
Qualidade Regional. No ano passado a premiação recebeu mais de 300
inscrições e o nível dos cafés subiu consideravelmente. Ao todo, foram
distribuídos mais de R$ 50 mil, sendo que um dos cooperados faturou,
entre premiação e comercialização dos cafés, cerca de R$ 2 mil por cada
saca de café inscrita. O evento é bem concorrido com cerca de mais
de 250 participantes. A Coocafé é uma das maiores incentivadoras dos
produtores a fazerem cafés especiais, além de todos os demais trabalhos
em prol do desenvolvimento econômico, social e ambiental da região.
Mogiana – 100% Arábica. A bebida produzida nesta região é bastante encorpada, com aroma frutado e sabor suave e adocicado. Uma
das mais tradicionais regiões produtoras de café Arábica, a Mogiana
está localizada ao norte do estado de São Paulo, com cafezais a uma
altitude que varia entre 900 e 1.000 metros. A temperatura média anual
é bastante amena em torno de 20°C. A região produz somente café da
espécie Arábica, sendo que as variedades mais cultivadas são o Catuaí
e o Mundo Novo.
Paraná – 100% Arábica. Os caFale com a redação
fés produzidos no norte do Paraná
contato@jm1.com.br /
proporcionam uma bebida extremamente encorpada, com um
(33)3331-8409
amargo acentuado, aroma caramelizado e acidez normal. A altitude média é de 650 metros, sendo que na região do Arenito, a altitude
é de 350 metros e na região de Apucarana chega a 900 metros.
Bahia - Robusta e Arábica. Os grãos proporcionam uma bebida com
sabor suave, levemente achocolatado, pouco corpo e com notável
acidez. Há três regiões produtoras consolidadas: a do Planalto, mais
tradicional produtora de café Arábica; a Região Oeste, também produtora de café Arábica, sendo uma região de Cerrado com irrigação e a
Litorânea, com plantios predominantes do café Robusta (Conilon). Na
Região Oeste, existe um número cada vez maior de empresas utilizando café irrigado, contribuindo para a consolidação do Estado como o
quinto maior produtor do país.
Espírito Santo – Robusta e Arábica. As lavouras de Robusta ocupam
a grande maioria do parque cafeeiro estadual e respondem por quase
2/3 da produção brasileira da variedade que se expandiu principalmente nas regiões baixas, de temperaturas elevadas. O Estado coloca o
Brasil como segundo maior produtor mundial de Robusta.
Rondônia – 100% Robusta. Rondônia é o sexto maior Estado produtor de café e o segundo maior produtor de Robusta do país. A produção
é constituída exclusivamente de café Robusta.
Minas Gerais é responsável pela metade da produção nacional de
café. A maior parte das lavouras está concentrada na região sul. A safra
mineira deste ano deve chegar a 24,6 milhões de sacas. A estimativa é
da Emater, Empresa de Assistência técnica e Extensão Rural de Minas
Gerais, que é vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento.
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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

50 centavos

"O melhor do Brasil é o Brasileiro." Não, não é
não. Não é mesmo. O problema do Brasil, é o tal
do brasileiro. E que problema. Mas não os culpo,
não nos culpo. O Brasil "nasceu" da lama. Há em
algum momento da história do Brasil que não houve
corrupção? Procure. Não ache. O Brasil é fruto da
corrupção. De Vera Cruz à Brasil. Está no sangue,
dessa cultura miscigenada, o seu "jeitinho". E que
jeitinho hein? Hoje, há todo esse alvoroço de político
corrupto, político ladrão... E o povo, é santo? Nem
perto. Como reclamar da corrupção dos governantes
se você faz o mesmo? "Mas o que você está falando,
eu não faço isso!" Pois bem... Você fura fila? Sonega imposto? Aposenta por invalidez, sem ser invalido? Não devolve o troco errado? Tem "contatos"
para ganhar "vantaginha"? Fica devendo no boteco?
Inventa mentiras para se ausentar do trabalho? Favorece parentes e amigos próximos (nepotismo)? Não
procura o dono ao encontrar uma carteira perdida?
É. Então. Se alguma das respostas dessas perguntas
for sim, você é sim, corrupto. E é esse cidadão, que
quer levar vantagem diariamente, que vira o político
corrupto, o tal do ladrão que ele mesmo critica. É
isso mesmo. O político que rouba milhões, começou
assim, ficando com 50 centavos a mais de troco. A
corrupção no Brasil é uma sarna que não tem banho
que tire. Como diria Raul Seixas, "A solução é alugar
o Brasil."
Isadora Sofia

FOMOS ENGANADOS

Eu tolo acreditei que essa gente aí iria cuidar do
meu Brasil. No dia que o Lula foi eleito eu chorei,

fiquei emocionado por ver um cidadão do Nordeste
que veio para São Paulo igual a tantos, mas agora
percebo o quanto eu estava errado, seu filho o
Lulinha trabalhava no Zoológico como auxiliar
de serviços gerais, ganhava um salário mínimo,
mas pelas mãos de seu pai, ele ficou mais iguais
que outros brasileiros, hoje só viaja de jatinho
particular que custou mais de 50 milhões.
Agora com todo este aparato da Lava jato, vejo
que realmente o Brasil corre sério risco de mudar para essa ideologia venezuelana, fomos enganados direitinho e as coisas estão cada dia mais
cristalina, tem até um vídeo do Lula afirmando
que eles enganaram o povo.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva confessou nesta quinta-feira (29) o que todo brasileiro já sabia, que parte da atual crise política é
devido a “mudança de discurso” do governo da
presidente Dilma Rousseff em relação às promessas feitas na campanha eleitoral do ano passado.
Na avaliação de Lula, a presidente está fazendo
exatamente o que afirmou que não faria enquanto
tentava conquistar mais um mandato. A confissão
foi feita durante a reunião do diretório nacional
do PT.
“Nós tivemos um problema político sério, porque ganhamos as eleições com um discurso e, depois das eleições, nós tivemos que mudar o nosso
discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não
ia fazer. Isso é fato conhecido de 204 milhões de
habitantes, fato conhecido da nossa querida presidenta Dilma”, ressaltou Lula aos dirigentes do
PT.
Efigênia Silvia
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
O povo reclama do prefeito de Luisburgo (PT)

Luisburgo é uma terra abençoada, de gente trabalhadora
e pacífica, muitos luisburguenses acreditaram no prefeito
José Carlos do PT, mas assim como Lula e Dilma, aqui
também em Luisburgo, o povo quer é que chegue logo as
eleições. O PT fez muito mal para o Brasil e aqui em Luisburgo não foi diferente. Precisa de uma investigação no
município, pois o prefeito aqui sempre beneficiou mais o
pessoal do sindicato. A Polícia Federal está investigando
na região o problema das casas populares rurais construídas com o dinheiro público.
Tem muita gente reclamando de irregularidade da prefeitura, em todos os setores há muita reclamação, a popularidade dele está a cada dia mais baixa.
Ele falou tanto dos políticos, mas está pior, agora o povo
está dizendo que ele foi testado e reprovado.

Dia “D” de vacinação contra a
Influenza em Manhuaçu

O dia 30, de abril foi o
dia “D” de mobilização
nacional para vacinação
contra a influenza. Em
Manhuaçu o posto de
saúde do bairro Nossa
Senhora Aparecida, um
dos 26 postos montado
na cidade, até as 16 horas todas as 400 doses
foram aplicadas.
Esta foi a 18ª Campanha Nacional de Vacinação contra
a influenza. Uma iniciativa do Governo de Manhuaçu, por
meio da Secretaria de Saúde e a Diretoria de Vigilância
em Saúde e Coordenação da Atenção Básica. A realização
ocorreu em parceria com o Ministério da Saúde, por meio
da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações.
O público alvo da campanha são as pessoas com 60 anos
ou mais e ainda as crianças na faixa etária de 6 meses a
menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias),
as gestantes, as puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores de saúde; povos indígenas e pessoas com doenças
crônicas como diabetes, asma, bronquite, por exemplo, e
outras condições clínicas especiais, como pessoas transplantadas.

Governo do Estado promulga lei sobre
tratamento de saúde para os servidores
atingidos pela Lei 100

Com isso, aqueles profissionais que estavam licenciados
na época em que foram exonerados poderão contar com o
benefício de volta
O governador Fernando Pimentel promulgou nesta sexta-feira (29/4), no Diário Oficial do Estado, a Lei Complementar nº 138, que dispõe sobre o tratamento de saúde dos
servidores atingidos pela Lei 100 e que foram exonerados
em 31 de dezembro de 2015.
Isso significa que os servidores que estavam de licença
médica na época em que foram exonerados poderão contar
com o benefício de volta para dar prosseguimento aos seus
tratamentos de saúde. O período da licença, no entanto,
não pode ultrapassar 24 meses, conforme o artigo 13 da
Lei Complementar no. 64, de 25 de março de 2002.
A lei também estabelece que o beneficiário, durante a
licença, receberá o valor equivalente à última remuneração
a que teve direito antes do desligamento. Outro ponto im-

portante é que a licença para tratamento de saúde será convertida em aposentadoria por invalidez se, antes do prazo
de 24 meses estabelecido pela legislação, a junta médica competente considerar o beneficiário definitivamente
inapto para o serviço público em geral.
A lei garante, ainda, a contagem de tempo para fins de
aposentadoria e pensão em cima da contribuição previdenciária sobre a remuneração da licença para tratamento de
saúde nos termos da Lei Complementar no. 64, de 2002.
Na próxima semana, o governo vai editar decreto informando os procedimentos que os beneficiário devem adotar
para requerer a licença médica.

consumidor quando ele busca cancelar um serviço. Perdem-se horas (e até dias) ao tentar cancelar um serviço de
internet, telefonia celular, TV por assinatura. A opção de
cancelar o serviço quase nunca está no site das empresas
e aí, se é obrigado a efetuar ligações demoradas para call
centers onde, em muitos casos, é empurrado para vários
setores diferentes, que buscam negociar reduções, mesmo
quando você só quer sair. Para cancelar, dê preferência a
usar e-mails (imprima as telas). Se houver dificuldades,
junte toda sua documentação e entre em contato o PROCOM.

O voto deveria ser facultativo e não obrigatório

O Brasil da corrupção produz imagens tragicômicas.
A televisão deu destaque às câmeras de segurança de um
posto de gasolina em João Pessoa, na Paraíba. No melhor
estilo do faroeste norte-americano, um picareta chegou,

Os eleitores brasileiros sonham com o dia que o voto
for facultativo, a justiça eleitoral deveria investir mais na
discussão a respeito da obrigatoriedade ou não do voto. O
argumento dos defensores da obrigatoriedade limita-se na
tese de que o brasileiro não sabe votar e é desinteressado
pela política, mas se o fato é verdadeiro, porque não há um
incentivo para a conscientização do valor do voto.
Alguns especialistas acham que o fato de ser obrigatório o voto, o comparecimento aumenta a presença de votantes, mas não aumenta a legitimidade dos eleitos, pois
quem vota apenas para cumprir seu dever não se interessa
pela escolha do candidato, não participa de suas decisões
após eleito, é o que se vê por aí, quando pergunta para um
eleitor qual foi o candidato em quem ele votou na eleição
passada, a maioria não se lembra.
Deveria ser cobrado, e não é, o envolvimento da sociedade nas decisões administrativas dos eleitos. A começar
por debates nas escolas de Ensino Básico sobre as atribuições de cada Poder. Infelizmente, a discussão didática se
limita em dizer que o Poder Legislativo faz leis, o Executivo as executa, e o Judiciário exige o cumprimento delas,
é o que se ensina nas escolas.
A participação popular muito ajudaria, hoje as câmaras são desprovidas de debates e o cidadão não participa
das decisões, isso é muito ruim para o desenvolvimento
democrático, uma participação efetiva poderia se dar por
meio do acompanhamento de um projeto de lei na Câmara
e no Senado em Brasília por um grupo de pessoas. Visitas
de alunos nas votações das assembleias legislativas estaduais e nas câmaras municipais, por exemplo, ajudariam
na conscientização de como o parlamentar vota e como é
aplicado o dinheiro público.
As escolas poderiam fazer votações simuladas de projetos, isso ajudaria para o aperfeiçoamento da cidadania.
Efetivamente, o político só aparece para pedir voto na época das eleições. O Brasil é um dos poucos países em que
ainda o voto é obrigatório.
Além do mais, essa obrigatoriedade assemelha-se à chamada indústria da multa. Quando deixa de votar, o cidadão
paga uma multa de pouco mais de três reais, que tem a
mesma relevância do voto. O dinheiro arrecadado com as
multas vai para os partidos. Ora, os partidos são pessoas
de Direito Privado, como outras quaisquer, ao receberem
dinheiro de arrecadação pública, ferem, no mínimo, a razoabilidade e o bom-senso. Pouquíssimas pessoas sabem
quanto se arrecada e nenhuma sabe dessa destinação. Seria
muito mais justo o repasse a entidades de interesse social
relevante.
No Brasil, o que é normal e razoável passa a ser a exceção. Com os denominados formadores de opinião não poderia ser diferente. Eles são dolosos ou inconscientemente
coniventes e mais comprometidos em manter e eternizar
a mediocridade. Estamos nos acostumando com a política
como sinônimo de falcatrua, compra de parlamentares e
desculpas pela continuação permanente de problemas sociais.

É preciso paciência na hora de
cancelar um plano

No Brasil, você pode pedir seu desligamento de um plano a qualquer momento. O problema são os “pacotes de
fidelidade”, nos quais os consumidores ficam atrelados
(por força de um contrato) a um serviço e recebe em troca
o pagamento de uma mensalidade menor. O que a maioria
desconhece é que, com raras exceções, quem quiser sair,
nada pode impedir esse ato. Muitas empresas abusam do

O ladrão e o cavalo

montado a cavalo, para assaltar uma loja de conveniência.
De repente, o ladrão sai correndo para um lado. O animal
também, só que na direção contrária. O que aconteceu por
lá, assustando bandido e montaria, é um mistério insondável. Coisa parecida acontece nos ataques de bandidos
profissionais, principalmente da politicagem, contra os
cofres públicos, no Brasil da impunidade, onde o crime
organizado compensa, e muito.

13 vereadores afastado em Valadares

Segunda fase da operação mar de lama desencadeia
o afastamento de mais cinco pessoas e de um gestor
corporativo do saae envolvidos nos casos de corrupção
em 2013, que fraudaram r$ 1,5 bilhão em contratos em
governador valadares
Segundo informações oficiais, foi deflagrada a Fase 2
da Operação MAR DE LAMA Polícia Federal com apoio
do Ministério Público Federal. A operação está sendo realizada em Governador Valadares com o objetivo de dar
continuidade ao combate aos crimes de corrupção praticados por agentes públicos e políticos do município. Treze
ordens judiciais estão sendo cumpridas. Dentre elas, sete
são mandados de busca e apreensão e seis são ordens de
afastamento de funções públicas, sendo cinco delas contra vereadores e a outra contra um gestor corporativo do
SAAE. A operação conta com um efetivo de 30 policiais
federais.
As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal
em Governador Valadares e os nomes dos vereadores e do
gestor corporativo do SAAE afastados foram encontrados
em uma espécie de contabilidade de propinas, recebidas
e pagas pela organização criminosa investigada, sempre
vinculada a valores.
Até o momento, o número de pessoas afastadas das funções em Governador Valadares saltou de 20 para 26, sendo
que 13 delas são vereadores da Câmara Municipal.
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CANTINHO DE FÉ

Igreja Batista da Praia
do Canto
www.ibpc.org.br

GOVERNO PAGA MEIO BILHÃO A EMPREITEIRAS DO PETROLÃO
A Lava Jato está na rua há dois anos, com a prisão de executivos de construtoras que se associaram a políticos ligados
aos governos Lula e Dilma para roubar a Petrobras, mas as
empreiteiras não têm muito o que reclamar: somente em 3
meses de 2016, oito delas já receberam R$ 512 milhões do
governo Dilma. Somente a Odebrecht, com seu ex-presidente preso há mais de 10 meses, faturou R$ 278 milhões.
TUDO COMO ANTES
Queiroz Galvão, Mendes Junior, Camargo, Engevix,
Andrade Gutierrez, OAS e UTC ratearam R$ 234 milhões do governo Dilma em 3 meses.
VICE-CAMPEÃ
Quase 90% de R$ 107 milhões embolsados pela Queiroz Galvão saíram do DNIT, que, alegando não ter dinheiro, vai paralisar 61 obras.

BRUNO INSPIRADOR
A pergunta “quem nunca saiu na mão com a mulher?”,
do goleiro Bruno (Flamengo), justificando um crime,
foi lembrada ontem no Senado quando a ministra Kátia
Abreu, tentando defender Dilma dos crimes de “pedaladas
fiscais”, sapecou: “Quem nunca atrasou prestações?...”
MINHA BOQUINHA, MINHA VIDA
DEM e Solidariedade não fazem a cerimônia do PSDB
para assumir um ministério em eventual governo Temer.
Dirigentes dos dois partidos já avisaram ao vice-presidente que querem cadeiras na Esplanada.
ANTECIPAÇÃO
Dilma somente decidiu reajustar o valor do programa
Bolsa Família depois que o vice Michel Temer anunciar
que faria isso tão logo assumisse, se assumir. A ideia foi
esvaziar o plano de Temer.

QUEM EXPLICA?
A Mendes Junior faturou R$ 62 milhões este ano, antes
de a CGU declará-la inidônea. A empresa não terá contratos por dois anos.

NADA DE NOVO
O ministro petebista Armando Monteiro (Desenvolvimento) vai se licenciar do cargo para votar contra o impeachment da presidente Dilma. Monteiro é senador por
Pernambuco.

ESCONDIDINHO
Sob o nome de Constran, a UTC de Ricardo Pessoa,
chefe do cartel de empreiteiras, levou R$ 52 milhões do
governo Dilma só este ano.

CABRESTO
Quem é dilmista, na comissão do impeachment, chega
com um script à mão, lendo o papel para manifestar sua
posição.

IMPEACHMENT DE DILMA PODE SER JULGADO EM JULHO
Nem 90 dias, como no caso Collor, nem 180 dias, prazo
máximo previsto na Constituição: o julgamento da presidente Dilma Rousseff no Senado poderá ser realizado em
60 dias, por volta do dia 11 de julho, uma segunda-feira.
A ideia é definir tudo antes do início do recesso parlamentar. A oposição e a turma de Michel Temer acham
que quanto mais rapidamente isso for resolvido, melhor
para o País.

PLANALTO QUER O ERÁRIO BANCANDO ‘GOVERNO PARALELO’
Plano secreto do Planalto, ao qual esta coluna teve acesso,
prevê uma manobra que obrigaria os cofres públicos a bancar
o “governo paralelo” anunciado por Dilma após seu afastamento. A ideia é nomear ainda no governo atual, antes do dia
11 (data de votação do impeachment), os membros do futuro
“governo paralelo”. Ao serem demitidos pelo novo governo,
pedirão o “direito a quarentena remunerada” por 4 meses.

LDO É PRIORIDADE
Outra alegação para julgar Dilma antes do recesso é a
necessidade de aprovar o projeto de altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
SEM MANOBRAS
A ideia é que Michel Temer, com a LDO, tenha instrumento para promover ajustes necessários, sem a necessidade de manobras fiscais.
MAIORIA NECESSÁRIA
Os oposicionistas acertaram com Michel Temer a intensificação no esforço para construir os dois terços dos
votos (54) do Senado.
BATEU O DESÂNIMO
Chamou atenção o desânimo do ministro Nelson Barbosa (Fazenda), ao defender na comissão do impeachment as pedaladas, das quais participou. Passou a impressão de que o governo entregou os pontos.
ELA É CULPADA
O senador Magno Malta (PR-ES) desafiou José Eduardo Cardozo: “Se conseguir explicar o inexplicável, eu
mudarei de voto”. Cardozo não conseguiu. E Malta saiu
mais convencido que nunca da culpa de Dilma.
BICICLETA DE DILMA
O senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) ironiza a
ladainha do advogado-geral de Dilma, José Eduardo Cardozo, de que o impeachment é golpe. “Você não faz pedalada sem bicicleta...”.
CLAQUE PARTICULAR
Escalada para defender Dilma, Kátia Abreu pareceu
chegar de uma noite mal dormida: expressão cansada,
bolsas sob os olhos. Mas levou uma amiga de infância
para acompanhá-la. Foi a única que a aplaudiu.

OLHA A ‘ÉTICA PÚBLICA’
A Comissão de Ética Pública da Presidência da República teria papel essencial para fazer os cofres públicos
bancarem o “governo paralelo”.
QUARENTENA REMUNERADA
O esquema prevê aprovação da “quarentena” pela Comissão de Ética Pública, alegando “inviabilidade” de os
demitidos obterem empregos.
SUFICIENTES
Quatro meses de “quarentena remunerada” serão suficientes para bancar o “governo paralelo”, avalia a cúpula
do PT no Planalto.
PRECEDENTE
Suspeito de corrupção no governo, ex-ministro Antonio
Palocci obteve “quarentena remunerada” avalizada pela
Comissão de Ética Pública.
GOVERNO DILMA PARADO: DNIT INTERROMPE 61 OBRAS
Com a presidente Dilma dedicada exclusivamente a tentar salvar a própria pele, seu governo dá sinais de falência
múltipla de órgãos: o próprio diretor-geral do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Trânsito (DNIT), Valter Silveira, assina um documento em que propõe a paralisia de 61 importantes obras de construção rodoviária, além da suspensão
de 40 contratos de supervisão. Tudo por falta de dinheiro.
O DINHEIRO ACABOU
O documento ‘Relato 123/2016’, do DNIT, mostra ser
impossível pagar R$ 19 bilhões do custo das obras: dispõe
apenas de R$ 6 bilhões.
QUEM MANDA, SABE
A proposta de paralisação das 61 obras, obtida pela coluna, é assinada pelo diretor-geral e Luiz Ehret Garcia,
diretor de Infraestrutura do DNIT.

Ajustando o foco
“Herança guardada nos céus para vocês que,
mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus
até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora,
por um pouco de tempo, devam ser entristecidos
por todo tipo de provação.” (1 Pedro 1.4-6)
Todos temos uma visão limitada da vida. Não
vemos todos os riscos que corremos e tememos
riscos que não existem. Sem a graça de Deus viveremos na dependência de nossa visão embaçada e facilmente nos enganaremos. Ao escrever
sua carta, Pedro levou seus leitores a perceber ou
lembrarem-se de verdades que poderiam orienta-los em meio aos entroncamentos da vida, como
um farol que orienta os que navegam. No reino
dos homens só andaremos seguros se nos orientarmos pelas verdades do Reino de Deus. Pedro
chama a atenção para a “esperança viva” que
depois trata como “herança”. Tanto uma quanto
a outra são realidades que nos beneficiam e pelas quais precisamos esperar. Com o tempo elas
chegam.
Pedro diz que esse tempo chegará com toda
certeza e que, pela fé, somos protegidos por
Deus até que chegue a salvação prometida. Ser
parte desse plano bendito realizado pela grande
misericórdia de Deus é razão de alegria e paz.
Cientes da eternidade nos lembramos mais facilmente que toda tristeza e angústia passarão.
Não há como não passarem. Elas são parte deste
mundo, no qual tudo passa, e não do Reino de
Deus, que é eterno. Por isso, diz Pedro, mesmo havendo ainda tristeza devido às provações a
que estamos sujeitos, podemos exultar! Exultar
é mais que alegrar-se! Se você tem uma cachorro como animal de estimação já o viu exultando
algumas vezes! Exultar é sentir e expressar uma
grande alegria. É fácil perceber alguém exultando perto de nós!
Quanto mais aprendemos a firmar o mente nas
certezas do Evangelho, mais percebemos que
as aflições deste tempo presente não podem ser
comparadas com a glória que experimentaremos no futuro (Rm 8.18). E então exultaremos!
Aprenderemos a “nos alegrar no Senhor” (Fl
4.4). Cada vez mais veremos melhor e julgaremos melhor as lutas desta vida. Teremos a sabedoria e a sensatez necessárias para não comprometer o que é eterno pelo que é temporal.
Estaremos nos precavendo para não esquecer o
que devemos lembrar e não carregar o peso de
lembrar continuamente o que já deveríamos ter
esquecido. Precisamos nos lembrar sempre de
que a vida não é exatamente o que vemos. É precisamente, e muito mais, o que não vemos. Por
isso, neste mundo de incertezas, é pela fé que se
vive para se viver de verdade.
ucs
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Vereadores querem revisão do Plano
Diretor e melhoria na saúde

Câmara de Vereadores
de Manhuaçu promoveu
reunião ordinária presidida por Jorge Augusto
Pereira “Jorge do Ibéria”,
na noite de quinta-feira,
28/04, em que foram
aprovados sete projetos
de lei, resoluções, moções, requerimentos e indicações. Também foram
debatidos os problemas
no setor de saúde do município e questionada a
revisão do Plano Diretor
por parte da prefeitura.
Jorge do Ibéria considerou produtivo o encontro. “Gostaríamos de
agradecer a todos que
participaram da sessão
e afirmar mais uma vez
que a Câmara está sempre atenta aos problemas
e questões que afligem
a população e neste encontro debatemos vários
assuntos pertinentes a
melhorar a condição de
vida dos moradores”, comentou o presidente.
Primeiro projeto de lei
aprovado foi de autoria
do Poder Executivo que
institui e dispõe sobre
a criação do Programa
Municipal de Incentivo
à Doação de Alimentos – Banco de Alimentos. A Extensionista da
EMATER, Sirlei Renata
e o Secretário de Agricultura, Sandro Tavares,

acompanharam a votação
e explicaram detalhes do
projeto.
Também foi aprovado
o projeto de lei nº de autoria do Poder Executivo que autoriza o Poder
Executivo a promover
repasse de recursos financeiros ao Conselho
Municipal de Segurança
Pública e Defesa Social
(COMSEP) para edificação de guarda-corpo e
corrimão em rampas do
2º Pelotão de Bombeiros
Militares em Manhuaçu.
Ainda foi aprovado o
projeto de lei que dispõe
sobre denominação de
Rua Raniere Mendes de
Souza, no Distrito de Realeza, em Manhuaçu.
Aprovado projeto de
lei com emendas de autoria do Poder Executivo que altera a redação
do artigo 2º e 3º da Lei

Municipal nº 3.388, de
30 de maio de 2014, corrigindo auxílio-moradia
e auxílio-alimentação do
Programa Mais Médicos.
Aprovado projeto de
lei de autoria do Poder
Executivo que autoriza
o Poder Executivo a promover repasse de recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Manhuaçu.
Aprovado projeto de lei
de autoria do Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo a promover
repasse de recursos financeiros ao Núcleo de Voluntários de Assistência
aos Cancerosos Carentes
de Manhuaçu.
REQUERIMENTOS
Jânio Garcia Mendes
Requer
informações
do Prefeito sobre o andamento de serviços de
extensão de rede elétrica
em logradouros da Cidade e do Distrito de Realeza, constando os recursos disponíveis – valores
arrecadados através de
contribuição de iluminação pública.
Fernando Gonçalves
Lacerda, João Gonçalves
Linhares Júnior e Maurício Júnior
Requer informações do
Prefeito sobre cobrança de IPTU, questão da

compensação de valores cobrados a maior em
2015.
Fernando Gonçalves
Lacerda e João Gonçalves Linhares Júnior
Requer do Prefeito cópia integral do processo
licitatório referente ao
Plano Diretor.
Requer do Prefeito cópia integral do processo
licitatório Concorrência
Pública 02/2015, referente à construção de
creche no Bairro Alfa
Sul.
Fernando Gonçalves
Lacerda
Requer a convocação
da Assessoria Jurídica
da Prefeitura de Manhuaçu para discussão
dos Projetos de Lei de
suplementação em favor
das Secretarias de Saúde

e Educação, na próxima
reunião das comissões
a ser realizada no dia
03/05/2016, às 16h.
Requer ao Prefeito cópia integral do projeto de
construção do Hospital
Regional em Manhuaçu
e informações sobre o
custo para sua elaboração apresentando cópia
do empenho.
Requer o encaminhamento de ofício ao Tribunal e Ministério Público de Contas do Estado
de Minas Gerais e ao
Ministério Público Estadual e Federal solicitando providências acerca
do descumprimento dos
prazos pela Prefeitura
de Manhuaçu para apresentação da prestação de
contas da saúde à Câmara Municipal.

Legislativo Municipal
Requer o envio de ofício ao Ministério Público
Estadual, Gerência Regional de Saúde, Prefeito Municipal e Secretário de Saúde solicitando
providências urgentes a
respeito da falta de soro
antiofídico para atender
a população de Manhuaçu e Região, ainda mais
considerando o início da
época de colheita de café
onde acontecem muitos
acidentes.
Fernando Gonçalves
Lacerda
Moção de Repúdio ao
Governador do Estado
de Minas Gerais, Sr. Fernando Damata Pimentel,
por sua truculência no
trato com servidores no
último dia 21 de abril de
2016.
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Projeto proíbe candidatos sem Pés podem apresentar sinais
diploma e pode barrar Lula
de obstrução das artérias

Prestar atenção neles pode prever doenças cardiovasculares, como infarto e AVC

Se aprovada pelo Congresso, uma proposta de
emenda à Constituição vai
proibir candidatura a quem
não tiver ensino superior.
O texto, apresentado em
março, poderia impedir,
por exemplo, a volta do
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva ao Palácio
do Planalto.
Devido à sua atuação pública, Lula tem pelo menos
28 títulos de "doutor honoris causa".
Em tese, essa titulação
teria o mesmo efeito jurídico que um diploma
regular, porém as normas
são regulamentadas por
cada universidade e a PEC
194/2016 não deixa claro
esse ponto.
Apresentada em 15 de
março pelo deputado Irajá
Abreu (PSD-TO), a proposta foi assinada por 190

deputados, 19 a mais do
que o necessário.
Irajá é filho da ministra da Agricultura, Kátia
Abreu, aliada da presidente Dilma Rousseff.
O texto é assinado por
nove petistas, entre eles
os deputados Marco Maia
(RS), Pepe Vargas (RS) e
Sibá Machado (AC).
Na justificativa, Irajá diz
buscar “estabelecer um
patamar superior” para os
representantes.
De acordo com ele, “a
disponibilidade de conhecimentos integrados por
uma visão acadêmica pode
propiciar com maior efetividade uma visão mais
profunda da realidade brasileira”.
O deputado diz ainda que
hoje muitos integrantes do
Legislativo possuem dificuldade de leitura, “o que impe-

de que os membros atuem de
modo efetivo nas suas funções constitucionais”.
O texto abre uma exceção para aqueles sem graduação. Quem já é senador,
vereador ou deputado federal, estadual ou distrital e
não possui ensino superior
poderia se candidatar novamente ao mesmo cargo.
Tramitação da PEC
do Diploma
A proposta aguarda
apreciação na Comissão
de Constituição e Justiça
da Câmara, que ainda não
começou os trabalhos de
2016.
Se aprovada a admissibilidade na CCJ, a Câmara
cria uma comissão especial para analisar a PEC.
O colegiado tem 40 sessões plenárias para votar
um parecer. Se for positivo, a proposta vai a plenário.
Lá são necessários três
quintos dos deputados, ou
seja, 308 votos, para aprovação.
O texto é votado em dois
turnos e, se aprovado, segue para o Senado. Lá, a
PEC também passa pela
Comissão de Justiça e pelo
plenário, igualmente em
dois turnos.

"Os pequenos detalhes
são os mais importantes",
Sherlock Holmes, de Sir
Arthur Conan Doyle.
Os pés são uma parte do
corpo negligenciada por
todos. Embrulhamos em
panos apertados (meias),
depois colocamos em caixotes de couro (sapatos)
que são feitos em formato
padrão, não respeitando diferenças individuais. Chegando em casa não temos
o hábito de secar entre os
dedos, acumulando fungos
e restos de pele morta. É a
parte que menos cuidamos
e menos observamos, mesmo na posição de médico.
Quantas vezes um médico
examinou seus pés?
Os pés estão na periferia
do sistema circulatório e
por isso sofrem mais com
qualquer obstrução da
corrente sanguínea. São
menos aquecidos também. As doenças circulatórias podem ser relacionadas a três ?sistemas?:
o arterial (não chega sangue), o venoso (não drena
o sangue adequadamente)
e o linfático (o sistema
venoso não tem o suporte
de drenagem que deveria). Os dois últimos são
difíceis de diferenciar e,
como trabalham juntos,
vamos juntar os dois em
"venoso".
Doença venosa é adquirida ao longo da vida, com
dilatações das veias para
acomodar mais sangue.
Essas dilatações formam
verdadeiros sacos cheios de
sangue (as varizes). A distensão dos sacos provoca
dores, extravasamento de
líquidos (inchaço), e escurecimento da pele (pelo
deposito de hemossiderina,
vindo das hemácias mortas). O Inchaço é maior à
noite, pela gravidade, bem

como a dor é maior quando
a pessoa esta de pé.
Cuide bem de quem sempre carregou você. E preste
atenção no que ele tentar
avisar!
A doença arterial é mais
grave. A obstrução de artérias grandes (como femoral,
ilíaca e até aorta) e menores
(pediosa, poplítea) levam a
falta de sangue crônica, inicialmente nos dedos e cada
vem mais próximo da raiz
da coxa. Os pelos das pernas e pés diminuem, pelo
sofrimento crônico, e a pele
em especial da planta dos
pés e dedos se torna pálida,
e em casos mais greves, escura e com feridas. Quando
a pessoa faz esforço com as
pernas, elas doem. E isso
obedece um padrão evolutivo: primeiro dores durante
longas caminhadas, depois
médias distâncias e depois
qualquer distância. As dores desaparecem assim que
a pessoa para de andar.
Identifique o problema
Um teste simples que
pode ser feito em casa é
comprimir com o dedo uma
polpa digital. Assim que
você solta, ela esta pálida,
e logo depois o sangue que
você "espremeu" para fora
preenche de novo a região
deixando ela cor de rosa ou
vermelha. Meça também no
dedão do pé. O tempo tem

que ser menor que três segundos - mais do que isso
é suspeito.
Existe um exame chamado índice tornozelo braquial que usa esse princípio. Com um ultrassom ele
mede a pressão em uma artéria do pé e compara com
a pressão em uma artéria do
braço do mesmo lado. Se
a razão entre a pressão do
tornozelo sobre a do braço
for menor que 0,9, é sinal
de risco aumentado para
doença arterial periférica, e
isso já coloca a pessoa em
uma condição de maior risco de
O não tratamento de doença arterial periférica pode
levar à obstrução aguda,
ruptura de placas, gangrena
e necrose de dedos e pés.
Muitas pessoas são amputadas anualmente sem necessidade, e não chegariam
a isso se tivessem prevenido. A prevenção passa por
dieta, exercícios e medicamentos para controle de colesterol e triglicerídeos.
Resumindo, cuide bem
de quem sempre carregou
você. E preste atenção no
que ele tentar avisar!
Não deixe de consultar o
seu médico. Encontre aqui
médicos indicados por outras pessoas.
Dr. Bruno Valdigem
CARDIOLOGIA - CRM
118535/SP

Janaina Hermisdorff
Bordados Eletrônicos

WatsApp 0(28) 99910-1546

Tudo para seu bebê

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Artigo no Alerta Total –
www.alertatotal.net
Por Renato Sant'Ana

A professora Josete criticou
Bolsonaro por citar o coronel
Ustra. E foi contraditada pelo
professor Galdino: "Se Dilma
pode enaltecer Fidel Castro,
por que Bolsonaro não pode
enaltecer o Ustra?". São ambos vereadores de Curitiba,
PT e PSDB, respectivamente
(polêmica em 20/04/16).
Quando o Dep. Jair Bolsonaro, na votação do dia 17,
evocou a memória do coronel Carlos Alberto Brilhante
Ustra, reagi: "Que absurdo!".
Depois pensei: "Como é que
alguém com inteligência superior (sabidamente, caso de
Bolsonaro) faz uma bobagem
dessas?". Já é assunto batido.
Não tem dia que não se leia
comentário a respeito. Críticas defeituosas, a meu ver.
O que disse ele? Eis o trecho que interessa: "(...) pela
memória do coronel Carlos
Alberto Bilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff". Foi
um deboche! Inadmissível
num deputado, de quem é
exigível postura de estadista.
Bem posso supor que Bolsonaro recorreu ao escracho
como reação à farsa da famigerada Comissão da Verdade
e à sempre repetida mentira
segundo a qual Dilma ("coração valente") lutou pela
democracia. Seja como for,
não se justifica! Tratou com
deboche a mais cruel desconsideração da dignidade de um
ser humano.
Agora vejamos. No mesmo "espetáculo, o deputado
Glauber Braga (Psol-RJ), ao
votar, além de lembrar Zumbi dos Palmares e Plinio de
Arruda Sampaio, celebrou
Marighella, Luis Carlos Prestes e Olga Benário. Autor de
vários crimes, Marighella,
que chegou a ser deputado
(constituinte em 1946) pelo
menos desde a década de
1940 "lutou" pela instalação
de uma ditadura comunista
no Brasil, como Dilma Rousseff a partir dos anos 60. Luis
Carlos Prestes iniciou seu
apostolado pela implantação

de um Estado totalitário no
país na década de 1920. E
Olga Benário foi uma agente
comunista infiltrada no Brasil para, em consórcio com
Prestes, transformar nosso
país em um satélite tropical
da União Soviética. Os três,
direta ou indiretamente, participaram de assassinatos,
tanto de opositores quanto de
"companheiros". É uma desavergonhada falsificação, pois,
dizer que essa gente defendeu
a democracia.
No entanto, as críticas estão centradas no destempero
de Bolsonaro. Parcialidade
inaceitável por reforçar uma
mentira histórica! Mantêm
o mito da contradição entre
bons e maus no referente ao
regime pós-1964: no mito, os
militares eram os maus, combatidos por rapazes heroicos
e idealistas. Com efeito, subsiste, por exemplo, a fantasia
de que Marighella foi um
bravo que se levantou contra
a ditadura quando, em verdade, ele, à época, já era um
conspirador veterano, sendo
o regime de 64 uma reação
ao avanço do projeto comunista no Brasil. Saliente-se,
não estou desculpando nada
do regime militar! Apenas
me atenho aos fatos. A quem
interessará a falsificação histórica?
Os críticos de Bolsonaro
acusam-no de "apologia à
tortura" - talvez uma exorbitância. Todavia, se assim
for, eles terão que admitir: Se
Bolsonaro fez apologia à tor-

tura, então Glauber Braga, ao
glorificar os militantes comunistas, fez a apologia do totalitarismo, regime em que a
tortura é praticada à larga, em
que o ser humano é reduzido
a mero parafuso de uma engrenagem, em que os crimes
de Estado não podem ser denunciados inclusive por não
existir liberdade de imprensa.
Faltou decoro a Bolsonaro, que terá com isso extraviado a simpatia de muitos
que apostariam nele como
um líder que, contrariando a
ordem atual, tem manifesta
disposição de conduzir o Brasil sob o primado da lei. Sim,
esse é o motivo por que muitas pessoas respeitáveis vêm
depositando confiança nele.
Deve ter decepcionado muita
gente.
E da parcialidade nos jornais, que dizer? Desde os militantes de extrema-esquerda
com espaço privilegiado nos
grandes jornais até os mais
equilibrados e respeitáveis
jornalistas parecem ter uma
espécie de "indignação agendada". É uma restrição, nalguns casos, inconsciente, que
direciona suas reações - ao
ponto de os mais honestos esquecerem-se de apontar a militância pró-totalitarismo de
gente como Glauber Braga.
Mas todos, inclusive os defensores de ditaduras (o que
é irônico), discursivamente
exaltam a democracia!
Renato Sant'Ana
é Psicólogo e Bacharel
em Direito.
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Novas denúncias da Lava Jato
de João Santana e Odebrecht

Dia, (28) foi apresentado
pelo FO Ministério Público
Federal (MPF), em Curitiba, denúncias relacionadas
a duas fases da Operação
Lava Jato. A 23ª, que investigou pagamentos feitos ao
marqueteiro de campanhas
do Partido dos Trabalhadores (PT) João Santana, e a
26ª que apurou a suspeita
de que empresa Odebrecht
possuía um departamento responsável por fazer
pagamentos de vantagens
indevidas a servidores públicos.
De acordo com a força-tarefa da Lava Jato, em
meio a 23ª fase, João
Santana e a mulher dele,
Mônica Moura, aparecem
como suspeitos de receber
dinheiro do esquema de
corrupção na Petrobras e
do engenheiro Zwi Skornicki, apontado como um dos
operadores do esquema
descoberto na petrolífera.
Para a Polícia Federal
(PF), há indícios de que
Santana teria recebido
US$ 3 milhões de offshores ligadas à Odebrecht,
entre 2012 e 2013, e US$
4,5 milhões do engenheiro
Zwi Skornicki, entre 2013
e 2014.
Zwi é representante no
Brasil do estaleiro Keppel
Fels, segundo o Ministério
Público Federal (MPF), e
foi citado por delatores do
esquema como elo de pagamentos de propina.
Veja os denunciados
1) Zwi Skornicki
2) Pedro José Barusco Filho

3) Renato de Souza Duque
4) Monica Regina Cunha
Moura
5) Joao Cerqueira de Santana Filho
6) João Vaccari Neto
7) José Carlos de Medeiros
Ferraz
8) Eduardo Costa Vaz
Musa
Foi apurado que, além
dos pagamentos no exterior, planilhas apreendidas pela Polícia Federal
com uma funcionária da
Odebrecht apontam que
a empreiteira pagou R$
22,5 milhões a alguém
com o codinome "Feira",
entre outubro de 2014 e
maio de 2015 - quando
a Operação Lava Jato já
havia sido deflagrada e
em período que coincidiu com as eleições presidenciais de 2014.
A segunda denúncia
trata da 26ª etapa, no qual
a Polícia Federal (PF) e o
Ministério Público Federal (MPF) afirmaram que

a Odebrecht possuía um
departamento responsável por fazer pagamentos
de vantagens indevidas a
servidores públicos em
razão de contratos firmados pela empresa com a
Petrobras.
Veja os denunciados
1) Marcelo Bahia Odebrecht
2) Hilberto Mascarenhas
Alves da Silva Filho
3) Luiz Eduardo da Rocha
Soares
4) Fernando Migliaccio da
Silva
5) Maria Lucia Guimarães
Tavares
6) Angela Palmeira Ferreira
7) Isaias Ubiraci Chaves
Santos
8) Monica Regina Cunha
Moura
9) João Cerqueira de Santana Filho
10) João Vaccari Neto
11) Olívio Rodrigues Junior
12) Marcelo Rodrigues
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Tragédia em Mariana é tema de seminário
e exposição fotográfica em BH

P

ela primeira vez,
Bombeiros vão
detalhar
como
foram as operações nos municípios
atingidos
O trabalho do Corpo
de Bombeiros Militar de
Minas Gerais (CBMMG)
no rompimento da barragem em Mariana, no final do ano passado, será
retratado em dois dias de
seminários e exposição
fotográfica. O evento
“Paisagens que Transformam”, será realizado
nos dias 16 a 18 de maio,
em Belo Horizonte, e faz
parte das comemorações
da Semana Nacional de
Museus.
Para a discussão das

operações em Mariana, o
seminário que será realizado no Instituto Izabela
Hendrix, contará com a
presença dos órgãos que
deram a primeira resposta ao desastre, como
Bombeiros,Polícia Militar, Defesa Civil, Ministério Público e outros.
Haverá também, um
segundo momento, que
abordará a reconstrução
após o desastre, com representantes do direito
ambiental, psicologia e
moradores da região de
Mariana que foram afetados pelo rompimento
da barragem. O seminário é aberto à população
e as inscrições podem
ser feitas no site www.

bombeirosnasemanademuseus.blogspot.com.
br. Cada inscrito deverá
doar um pacote de fraldas geriátricas que será
destinado a uma instituição assistencial.
O rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro, no distrito de Bento Rodrigues,
no dia 5 de novembro
de 2015, modificou a
paisagem e a relação da
comunidade com o território. Cinco meses após
a tragédia, o CBMMG
continua o trabalho de
resgate da última das
19 vítimas e o gerenciamento desse evento
exige a participação e o
trabalho conjunto de di-

versos órgãos do Estado.
Transformação
Já a exposição fotográfica, no Museu dos Militares Mineiros, retratará
a percepção dos bombeiros e policiais que
estiveram nas operações
e, também, mostrará
fotos do antes e depois
dos ambientes afetados
pela lama, mostrando a
transformação da paisagem. Será montado
um espaço cenográfico
com lama e objetos que
remetem ao desastre em
Mariana. A mostra estará aberta à visitação de
escolas e contará com
guias para explicar aos
estudantes como foi a
atuação na tragédia. As

escolas devem pre-agendar a visita.
O Museu dos Militares Mineiros (MMM) é
dedicado à memória da
atuação dos Bombeiros
e Policiais do estado.
A Semana de Museus,
criada pelo Instituto
Brasileiro de Museus
(IBRAM), em comemoração ao Dia Internacional de Museus (18 de
maio) traz como tema,
em sua 14ª edição, Museus e Paisagens Culturais. A temática reforça
o caráter sociocultural
dos museus e propõe que
estas instituições abram
seus horizontes para
seus ambientes externos,
enfatizando a necessida-

de da valorização das
culturas e da diversidade
paisagística do Brasil.
A exposição fotográfica ficará aberta à visitação a partir do dia 16
de maio, no Museu dos
Militares Mineiros e o
seminário será realizado nos dias 17 e 18 de
maio. O evento é aberto ao público, mediante
inscrições eletrônicas.
Exposição Fotográfica: Museu dos Militares
Mineiros: Rua Aimorés,
698 - Funcionários (31) 3273-4489
Seminário: Teatro do
Instituto Medodista Izabela Hendrix - Rua da
Bahia, 2020 - Lourdes

03 de Maio / 2016

acesse: www.jm1.com.br

POLÍCIA

Estudante é assassinada a tiros e tem
corpo incendiado em Coronel Fabriciano
A estudante Ranielle
Nascimento Santos, de 22
anos, foi assassinada a tiros
e, em seguida, teve o corpo
incendiado na rua José Sabino, no bairro São Geraldo, em Coronel Fabriciano.
O crime foi registrado na
noite de ontem (27/04).
Populares apagaram as chamas, mas a vítima já estava
sem vida.
De acordo com a perícia
técnica da Polícia Civil a
jovem apresentava marcas
de tiros na cabeça, mas o

trabalho da perícia ficou
prejudicado tendo em vista
o corpo carbonizado.

Três suspeitos foram
vistos por populares. Um
suspeito foi detido pelo
crime, Gerson Reis de
Paulo, de 23 anos, ele
negou envolvimento no
homicídio. Em buscas na
casa do suspeito foram encontrados cartuchos deflagrados e picotos de calibre
de uso restrito e um telefone celular. As investigações prosseguem.
TV Cultura do Vale do Aço
TV Super Canal

Bandido é baleado após tentativa de
roubo a banco em Sobrália
Um suspeito identificado
como Alexis, que seria de
Inhapim, foi baleado nesta
sexta-feira (29/04), durante
tentativa de assalto a uma
agência bancária, em Sobrália, que fica a 55 km de
Governador Valadares. Em
contato com a Polícia Militar de Sobrália, as primeiras
informações dão conta de
quatro assaltantes em duas
motocicletas já teriam chegado atirando e houve troca
de tiros com vigilantes de
carro-forte.
Um criminoso acabou ferido, foi socorrido e hospitalizado. Ainda não há informações sobre a situação
da vítima. Após a troca de
tiros, os outros criminosos
fugiram. Uma das motos
usada no crime ficou próxima ao banco e a outra foi

abandonada na fuga. De
acordo com a PM, uma das
motos tem queixa de furto
ocorrido em Timóteo.
A agência bancária fica localizada na Praça Doutor
Roosevelt Raimundo Rocha, no Centro de Sobrá-

lia. O crime aconteceu por
volta das 11h30 desta sexta.
As portas do banco foram
danificadas com os tiros e
munições deflagradas ficaram espalhadas pelo local.
A ocorrência segue em andamento.

Veículo sai da pista e capota em
ribanceira, em Santa Bárbara do Leste

POLÍCIA

Rapaz é assassinado em Simonésia
SIMONÉSIA (MG) - Valmir Carlos do Nascimento,
“De menor”, 23 anos, foi
assassinado na zona rural
de Simonésia, na noite de
sexta-feira, 29/04.
Um morador passava
pela estrada do Córrego
do Funil quando percebeu o corpo caído junto
ao barranco. A equipe da
Polícia Militar foi para o
local.
Segundo informações, o
jovem foi morto com apro-

acionada. De acordo com o
comandante Fernando Martins, o motorista Edriano
Nogueira Peixoto, de 25
anos, nada sofreu.
O motorista relatou aos
bombeiros que seguia de

Durandé para Caratinga,
quando perdeu o controle
de direção do veículo em
uma curva, saiu da pista e
capotou em uma ribanceira de aproximadamente 15
metros de altura.

ximadamente quatro disparos de arma de fogo no
rosto. Ainda não há informações sobre a autoria do
crime.
De acordo com a Polícia
Militar, De Menor tinha ligação com pequenos furtos
na cidade e com consumo
de drogas.
A perícia técnica compareceu ao local, liberando o
corpo, após os trabalhos de
praxe.
Divino Augusto – Giro 21

Dois homicídios em menos de
cinco horas em Inhapim

INHAPIM (MG) - Noite
e madrugada violentas na
cidade de Inhapim. Os dois
homicídios foram registrados no bairro Santo Antônio,
na rua José de Melo Corrêa.
Por volta das 23h de sexta-feira (29/04) Gerilton Correa Carvalho, de 28 anos, foi
morto a tiros dentro de sua
residência. De acordo com
Tenente Wallace, a vítima
dormia em sua cama, quando teve a casa arrombada.
Dois criminosos foram até o
quarto dele e disparam. Ele
morreu no local.

No momento do crime, os
familiares da vítima também
estavam em casa e assistiram
a cena. Porém, em estado de
choque, não souberam precisar características dos autores. Após o homicídio, os
autores fugiram a pé.
Por volta das 3h da madrugada de sábado (30/04) outro
assassinato, na mesma rua.
Naiara Roberta Camara, de
20 anos, foi morta a golpes de
facão. O seu corpo foi encontrado na via pública. Foram
identificados ferimentos em
diversas partes do corpo, in-

clusive na cabeça. Segundo
a PM, neste crime estariam
envolvidos quatro indivíduos.
Conforme informado por
Tenente Wallace, informações preliminares indicam
que os dois crimes tenham
ligação com o tráfico de drogas e foram praticados pelos
mesmos indivíduos já identificados pela PM, mas que
não terão seus nomes revelados para não atrapalhar as
investigações.
O rastreamento prossegue
e a Polícia Civil investiga os
assassinatos.

Arma usada em assassinato em Bom
Jesus do Galho é apreendida pela PM
Horas após prender Luciel
Leomar Bitaraes, de 27 anos,
o autor do assassinato registrado no último dia 27 em
Bom Jesus do Galho, a Polícia Militar apreendeu a arma
usada no crime, um revólver
calibre 32.
Ao contrário do que foi
dito pelo autor sobre a entrega da arma para um advogado, o revólver foi apreendido
na casa da irmã de Luciel.
O CRIME
A vítima Maicon Lopes
Soares, de 21 anos, foi atingida por um disparo de arma
de fogo na região do abdô-

O acidente foi registrado no
início da tarde desta sexta-feira (29/04), no Km 555,
no início da Serra do Peão,
em Santa Bárbara do Leste.
A equipe do Corpo de Bombeiros Anjos de Resgate foi

9

men e agredida com golpe de
enxada na região da cabeça.
O assassinato foi registrado
na rua José Moreira Lopes,
em um beco de uma residência de número 30, no bairro
Colina.
Em entrevista ao Super
Canal, Luciel relatou que
a vítima chegou a apontar
arma para a sua cabeça, ameaçou a sua mãe. “Ele dizia
que ia estourar a minha cabeça, então eu comprei uma
arma e matei”. Indagado sobre o motivo da divergência
entre autor e vítima, Luciel
não soube explicar, apenas
ressaltou que o desentendi-

mento partiu por parte de
Maicon. “Matei para não
morrer, eu tenho mãe, filha
e mulher para cuidar. Dei
quatro tiros neles, o revólver mascou duas vezes e eu
terminei o serviço com a enxada”.

10
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ENTRETENIMENTO
LABIRINTO
Pernilongos
Um português chegou no hotel em
Manaus, e como estava muito quente ele abriu a janela, só que começaram a entrar vários pernilongos.
Então ele ligou para a recepção
e reclamou. A atendente disse para
ele apagar a luz que eles iriam embora. Ele fez o que ela disse. Depois
de um tempinho começaram a entrar vários vaga- lumes e então ele
tornou a ligar para a recepção reclamando, e a atendente:
- Mas o que foi agora..?
Ele responde:
-Não adiantou, eles voltaram com
lanterna...
Salim
Depois de anos sem pisar no médico, Salim foi fazer um check-up.
- Você vai ter que fazer um exame
de urina - disse o médico - Hoje em
dia, com o exame de urina, nós conseguimos detectar qualquer doença!
No dia seguinte, Salim trás uma
garrafa de coca, cheia de urina. O
médico acha muito esquisito, mas
manda para o laboratório.
Dias depois, Salim vai ver o resultado.
- Fique tranqüilo! - disse o médico
-Você não tem problema nenhum!
Salim ficou muito feliz com a notícia e perguntou ao doutor se podia
usar o seu telefone.
- Claro, claro... Pode usar!
- Alô! Sara! Aqui é o Salim! Pode
ficar tranqüila que nem eu, nem
você, nem o Jacózinho, nem o Mohamed, nem o cachorro, nem o periquito temos nenhuma doença!
O Lago
Próximos a um lago de água geladíssima, estava um brasileiro, um
americano e um francês. Na outra
margem, dois amigos conversavam:
- Eu te dou 100 pratas se você
conseguir fazer com que aquelas
três pessoas pulem nessa água gelada.
O outro, sem perder tempo, foi
logo falar com os três turistas. Após
algum tempo os três pularam na
água. Aí o outro perguntou:
- Tudo bem, eu te pago os 100,
mas me conta, como você fez pra
eles pularem?
- Fácil! Para o americano eu disse
que era lei, para o francês, que era
moda e para o brasileiro eu disse
que era proibido!

HORÓSCOPO
ÁRIES: Aquilo que desandar voltará a andar melhor
num futuro nada distante. Por isso, neste momento
tente ficar com a cabeça no devido lugar e o coração
aberto, porque as aparentes adversidades se mostrarão
providenciais.
TOURO: Faça e desfaça, evite ter pudor de se contradizer, pois, as coisas andam complicadas o suficiente para tornar propício rever tudo que tenha sido prometido e, inclusive, tentar fazer as coisas de um jeito
diferente de outrora.
GÊMEOS: Será necessário você refletir com mais
sinceridade e profundidade sobre os acontecimentos,
porque as coisas não aconteceram do jeito que foram
por mera casualidade. Vários passos foram dados
conscientemente nesse sentido.
CÂNCER: As pessoas andam mais complicadas do
que em outras épocas, talvez porque elas nunca experimentaram um panorama tão complexo como o atual.
Você também é protagonista dessa complexidade, por
isso, exija menos dessa vez.

sete erros

LEÃO: O que parecia que ia dar certo de imediato talvez demore um pouco mais do que o imaginado.
Não importa, o tempo não é seu inimigo, é mais sábio
que você e conhece nuances que passam despercebidas
à sua consciência.
VIRGEM: Refazer os planos é propício. Talvez
você tenha de abrir mão de perspectivas pelas quais lutou durante muito tempo, porém, o que aparentemente
se perderia logo se mostraria como algo melhor a ser
conquistado.
LIBRA: A curiosidade é uma força que motiva o
conhecimento, porém, também pode ser viciada, cultivando e incentivando suspeitas que não haveria como
ser verdadeiras. Essas suspeitas precisam ser passadas
a limpo o quanto antes.
ESCORPIÃO: Permita que as pessoas mudem de
ideia, pois, isso seria melhor do que obrigá-las a sustentar uma coerência que a própria realidade impediria.
Nem sempre a coerência é uma virtude, às vezes ela
atrapalha tudo.

CURIOSIDADES

ÔMEGA 3

SAGITÁRIO: A desordem é necessária, porque ela
mostrará a você tudo que precisa ser dominado, não
por meio de gritos ou de uma grande tacada, mas com
atitudes cotidianas que imponham um ritmo equilibrado aos acontecimentos.
CAPRICÓRNIO: Seus desejos serão satisfeitos,
mas não de imediato. Por isso, faça do tempo seu amigo, em vez de brigar contra as demoras tente enxergar
nelas algo que poderá beneficiar a realização de suas
pretensões.

A substância orgânica Ômega 3 se caracteriza como ácido
graxo, mais precisamente como
ácido carboxílico polinsaturado.
A fórmula geral deste ácido é:
CH3CH2CH=CH(CH2)Ncooh

triglicerídeos e colesterol alto, e
ainda é um aliado cardíaco: controla a pressão arterial, regula
a circulação sanguínea e o ritmo normal, concluindo, mantêm
nosso coração saudável.

Ômega 3 não é produzido pelo
nosso organismo, mas é essencial para a saúde, sendo assim,
alimentos que contenham tal
substância devem compor nossa
dieta alimentar.

O consumo regular de Ômega 3 podem trazer benefícios ao
longo do tempo, conheça alguns:

AQUÁRIO: No momento em que as coisas se complicarem e abandonarem o roteiro que para você era
satisfatório, em vez de gastar muito tempo se estressando com isso, procure observar tudo e aproveitar a
oportunidade para mudar.

• neutralização do stress;
• aumenta a concentração;
• ativador da memória;
• aumento dos reflexos (habilidades motoras).

PEIXES: Voltar atrás na palavra empenhada será
melhor do que continuar em frente sabendo que você
não poderá cumpri-la. É melhor o estresse de contradizer-se do que o desgaste que a protelação da verdade
provocaria em todos.

A ingestão do ácido graxo auxilia na diminuição dos níveis de
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Saiba como fica o “Domingo Legal”
após a saída do diretor Magão

O SBT já definiu as atrações do primeiro “Domingo Legal” sem o diretor Roberto Manzoni, o Magrão, que esteve no comando da atração por muitos
anos, desde a época de Gugu Liberato. No entanto,
nessa primeira atração, não haverá muitas mudanças.
O dominical seguirá com o tradicional “Passa ou
Repassa”, mas dessa vez, com o elenco adulto da
novela “Cúmplices de um Resgate”, ao invés das
crianças, como acontece na maioria das vezes. No
programa deste dia 1º, os homens enfrentam as mulheres.
No time masculino, estão Frederico (Thiago Amaral), Sandro (Miguel Nader), Vargas (Carlos Di Niggro) e Geraldo (Nando Pradho) enfrentam o time
feminino com: Flora (Nina Morena), Helena (Thays
Gorga), Safira (Dani Moreno) e Laura (Camila Demaman).
Ou seja, vai continuar rolando muita torta na cara
no programa. Além disso, haverá uma edição especial do quadro “Afunda ou Boia”, com uma visita de
Celso Portiolli na casa do Santos, do “Programa do
Ratinho”. O programa começa às 13h no SBT.

Sabrina Sato, Sangalo e Dieckmann
se divertem em Miami

acesse: www.jm1.com.br

‘Capitão América: Guerra civil’ é o melhor
filme da Marvel, dizem críticos

Marvel está tão confiante na qualidade de
“Capitão América: Guerra civil”, o próximo filme
de seu universo cinematográfico a chegar aos
cinemas, que liberou o
embargo para as críticas
internacionais com mais
de duas semanas de antecedência.
Por isso que alguns dos
principais críticos de cinema de jornais, revistas e sites estrangeiros já publicaram suas opiniões sobre a produção, que só estreia
nos Estados Unidos no dia 6 de maio e chega um
pouco antes ao Brasil, no dia 28 de abril.
Em sua maioria, os textos parecem concordar que
este é o melhor filme feito pela divisão de estúdios
da editora. No site Metacritic, que compila resenhas
dos principais veículos, não há uma crítica negativa
ao longa.
Até a tarde desta quinta-feira (14), “Capitão América: Guerra civil” conseguia nota 84 de um total de
100 como média entre as nove críticas no site.
Para a revista britânica “Empire”, este é o melhor
filme da Marvel até o momento. Já a “Forbes” elogia as atuações e avalia que a introdução dos novatos
Pantera Negra e Homem-Aranha é bem sucedida.

Xuxa posta foto de Sasha e se declara para filha

Xuxa postou em
seu Facebook uma
foto de Sasha e se
declarou para sua
única filha.
“Meu orgulho..
Minha menina linda… Que Deus te
abençoe sempre. Vc
é do jeitinho que sempre sonhei. Vou estar sempre do
seu lado”, escreveu a loira.
Perguntada por uma seguidora se seria capaz de ficar longe da filha, a eterna rainha dos baixinhos responde que se fosse por sua felicidade, ela aguentaria.
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Ana Paula convida padre Fábio de Melo
para seu casamento

Aproveitando o SPFW, Ana Paula Renault e Val
Marchiori fizeram as pazes e claro que o assunto se
tornou um dos mais comentados, principalmente na
internet, nesta sexta-feira (29).
Por meio do Twitter, o padre Fábio de Melo fez
questão de compartilhar com seus seguidores uma
das notícias que saíram sobre o tema, usando de sua
já conhecida criatividade para se pronunciar, de certa
maneira, sobre o caso.
"Sim, a paz mundial é possível", escreveu o religioso. Em seguida, a ex-sister respondeu o padre, também usando de seu bom humor para falar com ele,
que, aliás, recebeu um convite um tanto inesperado
da loira.
"Adoroooo! Já quero o padre Fábio de Melo celebrando meu casório! É possível também?", disse
ela, logo recebendo, claro, uma resposta afirmativa e
bem-humorada do religioso.
"Correligionária @anapaularenault, só se tiver barconese (barquinhos de maionese) e cajuzinho na festa", declarou ele, antes de Ana aproveitar a ocasião
para deixar claro que é muito fã e uma fiel seguidora
do religioso.

Participantes de ‘Power Couple’
ameaçam deixar o programa

'The Noite' conquista primeiro lugar
na audiência

Se a frente fria,
enfim, chegou por
aqui, e trouxe as
características climáticas típicas do
outono, em Miami
o sol está a pino! E
as beldades brasileiras, que circulam
pela badalada cidade americana, não perdem tempo.
Ivete Sangalo, Carolina Dieckmann, Sabrina Sato e
seu Duda Nagle, passara a quinta-feira (27) juntos e
curtiram calor num belo passeio de lancha. Já à noite,
todos foram para uma balada.

Na noite de
28/04, a atração
comandada por
Danilo
Gentili
conquistou o primeiro lugar no
ranking geral das
audiências.
No horário em
que foi ao ar simultaneamente
com o Programa do Jô, da 00h45 à 01h23, o ‘The
Noite’ marcou 5,3 de média contra 4,7 pontos de média da atração da Globo.
Já no horário em que confrontou com uma série, da
01h24 à 01h48, o programa de Gentili registrou 4,3
pontos de média contra 4,1.
Na média geral, da 00h45 à 01h45, o The Noite marcou
5 pontos de média, 20% de share e 6,4 pontos de pico.
Na mesma faixa horária, a emissora segunda colocada (Globo) marcou 4,4 pontos de média.

A direção do reality “Power Couple” da Record
precisou desligar as câmeras para realizar uma reunião de urgência com os participantes e teve que pedir calma aos competidores, de acordo com o colunista Léo Dias, do jornal O Dia.
A intervenção aconteceu após as mulheres da atração arrumarem as malas e ameaçarem deixar o programa devido ao desrespeito de um dos Power-Couple-Brasil-Justus-com-os-participantesparticipantes,
que mostrou o dedo do meio para elas. Algumas diziam que não aguentavam conviver com esse tipo de
coisa e queriam desistir do reality.
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Os dez maiores produtores de café do mundo

Com uma cafeteria em quase todos os cantos em inúmeras cidades ao redor do globo,
não é surpresa que o café seja
uma das principais mercadorias em todo o mundo. Como
a terceira bebida mais consumida a nível global, depois da
água e chá, os grãos de café
estão em alta demanda em todos os lugares.
Em relação às principais
nações produtoras, cada uma
produz milhões de quilogramas de grãos de café que
encontram seu caminho nas
mãos de consumidores ansiosos. E posicionado apenas
depois do petróleo, o café é a
segunda mercadoria mais negociada do mundo, com cerca
de meio trilhão de copos consumidos por ano.
E não apenas usado para
preparação de uma xícara, o
grão de café, através do processo de retirada da cafeína,
fornece a mesma para bebidas de cola, produtos farmacêuticos e cosméticos. Nesta
s\eleção estão os 10 maiores
produtores de café do mundo,
de acordo com a classificação
da International Coffee Organization, nas estatísticas de
produção de 2014.
10° Guatemala
Guatemala entre os maiores países produtores de café
do mundo
Guatemala
produziu
210.000.000 kg de grãos de
café em 2014, e os números
de produção mantiveram-se

bastante consistentes ao longo dos últimos anos. Os grãos
de café são mais abundantes
na Guatemala em anos onde
a temperatura oscila entre 16
e 32°C, e em altitudes entre
500 e 5.000 metros acima do
nível do mar.
9° - Uganda
Uganda entre os maiores
países produtores de café do
mundo
Embora a Uganda possa
não possa ser lembrada como
grande produtora do café, são
240.000.000 kg produzidos
em 2014, sendo principal
nação exportadora da região
central africana. A nação produz os grãos Robusta, um nativo da cultura para área florestal de Kibale, bem como
os grãos arábica da próxima
Etiópia.
8° - México
México entre os maiores
produtores de cafés do mundo
Em 2014, o México produziu mais de 240.000.000
kg de grãos de café. A nação
produz predominantemente
grãos de alta qualidade, arábica, e é responsável pela maior
parte das importações do café
dos Estados Unidos.
7° - Honduras
Honduras entre os maiores
produtores de cafés do mundo
Honduras
produziu
279.000.000 kg de café em

2014, uma diminuição acentuada da safra de 2011 de
354.180.000 quilos. A queda
foi atribuída à falta da marca
nacional, enquanto a maioria das pessoas reconhece o
café colombiano ou etíope, os
grãos de Honduras são principalmente usados em misturas
e são, portanto, menos reconhecíveis para o consumidor
médio.
6° - Índia
Índia entre os maiores produtores de cafes do mundo
Embora a Índia não possa
ser o primeiro país lembrado
quando se trata de produção de café, são produzidos
344.760.000 kg de grãos em
2014. Os grãos são produzidos por pequenos produtores
em condições de chuvas de
monção, e muitas vezes plantados ao lado de especiarias,
como cardamomo e canela,
que proporciona ao café um
sabor picante e aroma.
5° - Etiópia
etiopia entre os maiores
produtores de cafes do mundo
Etiópia produz grandes volumes de grãos de café todos
os anos, com 397.500.000 kg
apenas em 2014 . O país é a
casa geográfica do café arábico, os grãos mais populares
do mundo.
E não é uma pequena parte
da sua economia, mais da metade da renda externa da Etiópia é um resultado do café, e
é estimado que 15 milhões de
cidadãos sejam empregados
na produção de café.
4° - Indonésia
indonesia entre os maiores
produtores de cafes do mundo
Embora não possam ser internacionalmente conhecidos
como produtor top, a nação
da Indonésia produziu mais
de 540.000.000 kg de grãos

de café em 2014.
A Indonésia optou por um
método de quantidade em detrimento da qualidade, como
o clima é mais adequado para
a produção de baixa qualidade de grãos Robusta, menos
valorizados do que grãos arábica que vêm de nações como
Brasil e Colômbia.
3° - Colômbia
Colômbia entre os maiores
produtores de cafés do mundo
O café colombiano é famoso pelo mundo todo, talvez
parcialmente pelos anúncios
bem conhecidos para Federação Nacional de Cafeicultores
da Colômbia, que apresentou
um personagem chamado
Juan Valdez.
E mesmo com os efeitos do
clima, com uma produção de
750.000.000 kg de grãos de
café em 2014, a Colômbia
continua sendo um elemento
chave no cenário internacional do café.
2° - Vietnã
vietna entre os maiores produtores de cafes do mundo
Enquanto muitos são familiarizados com o café vietnamita, uma bebida de assinatura onde o café é misturado
com leite condensado, o país
é o segundo maior produtor de café no mundo, sendo
1.650.000.000 kg somente
em 2014.
Mesmo durante e após a
Guerra do Vietnã, o café permaneceu uma grande parte da
economia vietnamita, somente perde para a exportação de
arroz.
1° - Brasil
Brasil entre os maiores produtores de cafés do mundo
Enquanto o Brasil é visto
como o exportador líder de
lindas modelos, é também,
indiscutivelmente, a maior
nação produtora de café do

mundo. Em 2014, o país
produziu um escalonamento de 2.720.520.000 kg de
grãos de café.
E não é um novo desenvolvimento, pois o Brasil
tem sido o maior produtor
global de grãos de café por
mais de 100 anos. As plantações de café cobrem cerca
de 27.000 km² do país, em
sua maioria localizada em
Minas Gerais, São Paulo,
e Paraná, 3 estados onde
o clima e temperatura são

ideais para produção do
café.
O Brasil também se distingue de outras nações
produtoras de café, com
o processo seco, onde os
grãos de café são secos ao
sol, em vez de lavados em
um processo molhado comumente feito em vários
países.
Fonte: http://top10mais.
org/top-10-maiores-produtores-de-cafe-do-mundo/#ixzz479W8QQcR

