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Distribuição gratuita

Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Em ano eleitoral o clima
esquenta na Câmara de Lajinha
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COLINA E LAJINHA LEVANTAM AS TAÇAS
PELO CAMPEONATO DE BAIRROS 2016
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EDITORIAL

Aprenda remir o tempo e
ele será seu aliado

CHARGE

S

erá que o tempo é importante para você? Se você pudesse voltar? Quantas
coisas teria feito diferente? E para quem está começando a carreira, quais os
cuidados a serem tomados? Pesquisamos algumas questões que tem eficaz
comprovação e importante pra você que está começando um negócio. Aos jovens
é bom ficar focado, elas podem abrir (ou fechar) portas.
Tempo não é sem limites. Aos 20 anos, achamos que temos tempo para tudo,
inclusive para fazer descobertas e alcançar aquilo que queremos. Assim, nem sempre o jovem tem um senso de urgência. O tempo é o único tesouro que não volta,
portanto, aproveite ao máximo as oportunidades de hoje, pois haverá um momento
em que você talvez não terá mais isso.
Você é talentoso, parabéns! Mas não superestime o talento. É preciso apresentar
resultados. Você pode fazer parte de uma geração super capaz, criativa e fazer várias
coisas ao mesmo tempo, mas lembre-se que uma matéria-prima sem ser refinada
é apenas um potencial desperdiçado. O prêmio
Fale com a redação
é apenas para os resultados.
Ficar no trabalho além do expediente não
contato@jm1.com.br
significa ser produtivo. É melhor ter uma boa
(33)3331-8409
organização e fazer tudo dentro do seu horário
comercial do que ficar após o horário, obviamente, a não ser quando você tem mil coisas para fazer.
Algumas funções do marketing, não vão existir daqui a cinco anos. Não é um
fim em si mesmo. Pegue o telefone e sai de trás de seu computador. O negócio
mesmo é feito por telefone ou pessoalmente. Este deve ser o seu primeiro instinto,
e não o último.
Seja o primeiro a chegar e o último a sair. Este é o conselho a todos que vão iniciar
um novo trabalho ou ainda estão em fase de formação da sua carreira profissional.
É hora de ganhar experiência. Mas, é claro, não é para enrolar e sim para produzir.
Tenha sempre iniciativa, não espere que lhe digam o que fazer. Quem tem iniciativa chega à frente. Dizer que “ninguém me pediu para fazer isso” é uma receita
garantida para o fracasso. Erre por fazer muito e não pouco.
Assuma a responsabilidade dos seus erros. É comum cometer erros no início
da carreira, não fique na defensiva, culpando outros ou se esquivando do que é
seu. Pare de tentar se justificar. Você só vai crescer aprendendo a lição com seus
próprios erros.
Necessitamos no mínimo dois anos para adquirirmos experiência, um emprego
por ano pode não ser bom. Mudar de trabalho sempre pode mostrar que você não
tem a disciplina para ver a o resultado de seu aprendizado.
Pessoas importam mais que benefícios. Está tão na moda escolher a empresa que
oferece o horário mais flexível, refeições ilimitadas, massagens e outros mimos,
mas o que realmente importa é o caráter de seus fundadores e gestores. Grandes
líderes vão orientá-lo e serão fontes fiéis para seu futuro profissional, e isso vale
muito mais que benefícios. Foque em seu alvo e onde você quer chegar. Você vai ser
convidado a fazer coisas que você não gosta de fazer. Mantenha seu olho no prêmio.
Conecte o que você está fazendo hoje com o lugar onde você quer estar amanhã.
Isso deveria ser todo o incentivo que você precisa. Construa seu conhecimento
técnico e invista em programas como Photoshop, HTML / CSS, iOS, WordPress,
Adwords, MySQL, Balsamiq, Excel avançado, Final Cut Pro - independentemente
de seu cargo, e lembre-se, ler é muito importante.
Conheça e fique conectado com outras pessoas. Puxe conversa, se apresente,
participe de eventos profissionais, seminários e workshops. Você precisa de pelo
menos três mentores profissionais. O caminho mais garantido para o sucesso é
seguir os passos daqueles que já conseguiram o que você procura. Sua orientação
gratuita e conselhos serão os presentes mais preciosos que você pode receber.
Escolha um ídolo e siga seus passos. Você pode não saber o que fazer, mas o
seu ídolo profissional sabe. Então, é melhor se espelhar na pessoa mais realizada
você poderia imaginar. Leia mais livros e menos tweets. A sua geração consome
informação em manchetes de 140 caracteres: muita coisa e sem profundidade.
Habilidades de criatividade, reflexão e pensamento são liberados quando você é
forçado a ler um livro inteiro. Certifique-se de ler um livro por mês (ficção ou não
ficção) e sua carreira vai florescer.
Não importa quanto dinheiro você ganha, poupe 20% , gaste menos, economize. É uma fórmula garantida de ser menos estressado e sempre ter a flexibilidade
para perseguir seus sonhos. Sua reputação é impagável, não a danifique. Com o
tempo, verá que sua reputação é a moeda mais valiosa que você tem no mundo
dos negócios. É a chave invisível que abre ou fecha as portas das oportunidades
profissionais. Especialmente numa época em que tudo é para sempre gravado e
acessível, a sua reputação tem que ser guardada como o tesouro mais sagrado. É o
único item que, uma vez perdida, você nunca pode voltar atrás.
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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

K

A HIPOCRISIA DO COMUNISMO

arl Marx nunca trabalhou em sua vida, e sempre viveu
no luxo e na riqueza, pois se casou com uma milionária
aristocrata chamada Jenny Marx, filha do Barão Von
Westphalen.
Karl Marx sempre criticou o capitalismo e com suas ideias
socialistas foi o artífice do comunismo, regime que ceifou mais
de 120 milhões de pessoas em todo o mundo.
O socialismo nunca deu certo em nenhum lugar do planeta. E
nem dará! Lulla e Dilma esforçam-se para transformar o Brasil
num regime de socialismo bolivariano. Um nome diferente para
comunismo! Não somos solidários como alguns animais, e
exemplifico o elefante, este magnífico paquiderme que morre
em pé, cercado pelos amigos mais jovens.
Não somos generosos como alguns animais, e exemplifico
o cachorro, que sempre dá amor ao seu dono, de forma
incondicional. Não somos esforçados, organizados e nem
disciplinados como alguns animais, e exemplifico as formigas
e as abelhas, onde cada um cumpre seu papel, sem rebeldia
e sem contestação. Não somos mansos como alguns animais,
e exemplifico a ovelha, cuja única defesa é o "berro". Adolph
Hitler que o diga!
Muitos animais são mais amigos e mais fiéis que o homem,
e o homem é o único animal criado à semelhança de Deus.
Parece paradoxal, mas não é, o homem quando cede ao

pecado é pior que o animal. Muito pior!
Eu sou pela DEMOCRACIA! Do grego, demos é povo e
cratos é poder, isto é, democracia é poder que vem do povo.
Mas a realidade brasileira é tão outra, meus prezados!
Não vivemos poder que emana do povo. Faz uma penca
de anos que a população brasileira não é beneficiada pela
essência da democracia, e somos vítimas de uma falsa
democracia onde padecemos uma tributação absurdamente
alta, (pagamos cerca de 5 meses/ano só de impostos), e sem
praticamente nenhum retorno por parte do Estado.
E Dilma, esta LOUCA, quer aumentar impostos!
Eu proponho mais uma vez, reduza seus 39 ministérios para
apenas 12. Reduza seus gastos estratosféricos porque não
somos palhaços. Baixe sua bola, vivente!
Você, Dilma, é tonga demais para entender o que recomendo, e sei que não fará nada disso. Sei que prefere morrer
abraçada com LuLLA, no mar de lama que ambos arquitetaram, entretanto, mentes fragilizadas tem recuperação, razão
porque oro para sua recuperação mental.
A chapa está quentíssima...
Atenciosamente.
João Antonio Pagliosa www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Se as eleições fossem hoje,
qual candidato você votaria?
Dizem que se as eleições
brasileiras fossem realizadas
hoje, seria eleito um candidato totalmente diferente dos
que sempre se apresentaram
nas últimas eleições.
Nenhuma das personalidades que sempre estiveram
em alta nas eleições conseguiria pontuar, é o que diz
várias pesquisas realizadas
em todo o Brasil.
Seria a Lava Jato passando o Brasil a limpo? Não sabemos, mas o que o povo diz pode se confirmar nas próximas
eleições. Ex-presidentes, ex-governadores e até atuais governadores aparecem com pontuações muito baixa, em uma
delas Jair Bolsonaro aparece à frente de grandes figuras da
política brasileira como Aécio Neves, Lula, Marina Silva,
Eduardo Jorge e Alckmin.

Juízes de todo Brasil apoia Moro

exigiram que a decoração do local ficasse a cargo exclusivo
da empresa ré. Apesar de o valor cobrado pelo serviço ter
sido alto, R$ 2.720,00 os noivos acataram a exigência.
Porém, na abertura da capela, uma hora antes da cerimônia, a mãe da noiva foi surpreendida com flores murchas
e teve que alterar alguns lírios dos arranjos junto com o
cerimonialista para não estragar as fotos do altar. Segundo
os autores, isso gerou grande constrangimento na frente dos
convidados que começavam a chegar.
O caso foi julgado no 2º Juizado Especial Cível de Porto
Alegre. A ré foi condenada a restituir os autores o equivalente a R$ 1.360,00, equivalente a 50% do valor pago pela
decoração, e R$ 3 mil a título de danos morais.

Consumidores entram
no ar e são atendidos
Os consumidores de todo o país podem reclamar, protestar e denunciar livremente, entrando ao vivo no Programa
Reclamar Adianta na Rádio Bandeirantes AM 1360 (RJ) de
segunda à sexta-feira, das 10h ao meio dia, podendo ser acessado pela internet ou pelo Youtube: www.reclamar adianta.
com.br Na TV, o programa Reclamar Adianta é apresentado
pela TV Bandeirantes (RJ) aos sábados e domingos, às 9:30h,
mas você pode assistir pelo Youtube. Basta digitar “reclamar
adianta na tv”. Whatsapp: 21-993289328

Aproximadamente 200 juízes
de todo o país estiveram em Curitiba Paraná, para
homenagear o
juiz Sérgio Moro.
O ENCONTRO
DO GRUPO
MAGISTRATURA FREE, cujo
objetivo é o de
apoiar e homenagear o Juiz Federal Sérgio Fernando Moro
pela sua atuação profissional independente.
O encontro não foi organizado por qualquer associação de
magistrados, mas sim pelo grupo independente Magistratura
Free. Até dia 21 de março o número de magistrados que
declararam formalmente apoio a Sérgio Moro chegava a 752

Carro usado pode sair caro
Comprar um carro usado pode sair caro. Para
não ter dor de cabeça é
necessário checar o registro do veículo para saber se o carro é roubado
ou tem multas. Consulte
o site do Denatran ou do
Detran. Com o Renavam
e o número do CPF ou CNPJ do proprietário do veículo, se
consegue acesso às informações do carro. Alguns portais
estaduais do Detran também oferecem outro serviço de proteção para quem vai comprar um carro usado: o de consulta
aos sinistros do veículo. É possível checar a informação online. Com a placa e o número do chassi, o usuário consegue
saber se o veículo já foi batido ou já teve perda total. Todos
os serviços oferecidos pelos portais do Denatran e Detran são
gratuitos e úteis para proteger o comprador em negociações
de veículos usados, uma vez que o novo automóvel também
assumirá as multas e ocorrências criminais ainda ativas.
Em Defesa do Consumidor
emdefesadoconsumidor.15@gmail.com

Flores murchas em decoração de
casamento gera indenização
Uma empresa de paisagismo foi condenada a devolver
metade do valor pago por decoração de capela, bem como
indenizar o casal por danos morais no valor de R$ 4.500.
Segundo Átila A.Nunes, coordenador do serviço Em Defesa do Consumidor. com. br, os autores da ação relataram que
os responsáveis pela capela onde a cerimônia seria realizada

Alto Caparaó confirma 3ª edição do
Concurso de Qualidade do Café

ALTO CAPARAÓ - A Prefeitura de Alto Caparaó confirmou a realização do III Concurso de Qualidade do Café.
A atividade será coordenada pela Secretaria de Turismo.
Foram definidas as datas e estão sendo acertadas as parcerias
para a realização da terceira edição.
As inscrições estarão abertas a partir de agosto e as etapas
de classificação, torra, prova e premiação acontecerão em
setembro.
SUCESSO: O concurso foi criado como forma de incentivar a produção de cafés de alto padrão de qualidade. No
ano passado, foram 131 amostras envolvendo produtores
do município.
Os 15 melhores classificados receberam as premiações.
O grande vencedor em 2015 foi o produtor Weder Batista
Freire. Em segundo, ficou Gêneses Moreira Bastos; e em
terceiro José Elias Batista Freire.
Com informações de José Carlos Lovantino

Servidores da Polícia Civil de Minas
Gerais entram em greve, diz sindicato
Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais entraram em
greve, na segunda-feira (20). De acordo com o sindicato que
representa a categoria, 70% dos serviços estão suspensos no
estado. A corporação afirmou que foi notificada a respeito da
greve, mas disse que não comentará adesão à paralisação e
nem quais são as atividades afetadas. Segundo o Sindicatos
dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
(Sindpol-MG), a categoria reivindica igualdade entre os salários de escrivães e investigadores com peritos criminais e
médicos legistas, além da isonomia também na remuneração
de delegados e defensores públicos. O sindicato exige ainda
a chamada de excedentes dos concursos que estão dentro
do prazo de validade e realização de novos concursos para
aumentar o efetivo de policiais. Conforme o Sindpol-MG,
atualmente um déficit de aproximadamente 50% na corporação prejudica a população e sobrecarrega os servidores.
Na última quinta-feira (16), servidores se reuniram com
a representantes da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão (Seplag). Em nota, o órgão informou que apresentou
aos grevistas a garantia do pagamento integral do abono
fardamento na folha de julho, além da criação de um grupo
para fazer estudos do plano de carreira de funcionários da
corporação. Ainda segundo a Seplag, foi feito um apelo à
categoria pela suspensão da greve.
Já a assessoria da Polícia Civil informou que é obrigatória a
manutenção dos serviços essenciais, como o recebimento de
casos de flagrante. O Sindpol-MG informou que os serviços
essenciais serão mantidos.

.
Machado ex-chefe da Transpetro afirma ter
repassado dinheiro a mais de 20
políticos; de PMDB, PT, DEM e PSDB em seu acordo de delação.

A

inda teremos muitas revelações de sacanagens no País
que tem o "Fundo de Distribuição de Propina". O FDP
- batizado por Sérgio Machado nos autos da Lava Jato,
para que o juiz Sérgio Moro e o STF julguem centenas de excelentíssimos FDPs... Enquanto a hora do juízo final não começa
para os políticos corruptos, o Rio de Janeiro, falido por sucessivas gestões repletas de corrupção, decreta o surreal "estado de
calamidade pública, em razão da grave crise financeira no Estado

do Rio de Janeiro, que impede o cumprimento das obrigações
assumidas em decorrência da realização dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016".Os desgovernos Sérgio Cabral e Luiz
Pezão agora recebem um atestado de que produziram a própria
calamidade... Assim, o Decreto assinado pelo governador interino Francisco Dornelles é uma legítima peça de redundância
jurídica. Parece que em Brasília os três poderes estão perdidos.
Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

"Precisamos ter facas nos dentes para enfrentar o golpe!"
A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

INVESTIGADA, IDELI MANTÉM
SUA BOQUINHA NA OEA
Ex-ministra da presidente afastada Dilma Rousseff, a petista Ideli Salvatti continua vivendo a vida boa longe do
Brasil: ela e o marido vivem um exílio dourado nos Estados Unidos. Ela na Organização dos Estados Americanos (OEA) e ele na Junta Interamericana de Defesa (JID),
cujas sedes ficam em Washington. Ideli e o marido se mudaram para lá há mais de um ano, após a reeleição e antes
do impeachment.
NADA MAL
Jefferson Figueiredo, marido de Ideli e músico de formação, ganha US$7,4 mil (cerca de R$ 25.300) por mês, desde abril de 2015.
QUE CRISE?
Ideli foi nomeada para uma embromação chamada “Acesso a Direitos e Equidade” da OEA. Ela ganha US$11 mil
(R$37,900) mensais.
SEM SAUDADES
No governo Dilma, Ideli Salvati foi ministra da Pesca, das
Relações Institucionais e até dos Direitos Humanos. Saiu-se mal nos três cargos.
ME ERRA
O Itamaraty saiu de fininho, disse que nada tem a ver com
a nomeação da ex-ministra petista ou do seu marido: “O
tema não é afeto ao MRE”.
PARA 73%, POLÍTICOS BRASILEIROS
SÓ FAZEM PIORAR
Em meio a pior crise econômica, moral e ética que o Brasil
já enfrentou na História, um levantamento nacional do instituto Paraná Pesquisa constatou que 73,1% dos entrevistados consideram que o nível dos políticos brasileiros vem
piorando a cada ano. Apenas desprezíveis 4,9% acreditam
em melhoria de qualidade e do nível dos políticos do Brasil,
nos últimos anos. A margem de erro da pesquisa é de 2%.
TUDO COMO SEMPRE
São 20,4% aqueles que dizem que o nível dos políticos
brasileiros não sofreu qualquer alteração, nos últimos
anos.
CERTEZA EM ALTA
Só não souberam responder sobre os níveis dos políticos
brasileiros 1,6% dos entrevistados. É a menor taxa de incerteza da pesquisa.
DADOS DA PESQUISA
O Paraná Pesquisa entrevistou 2.044 eleitores, em 162 municípios de 24 estados brasileiros, entre 11 e 14 de junho.
JOGANDO A TOALHA
Após jogar xadrez do celular, durante a comissão do impeachment, e citar o “jurista Tomas Turbando”, José Eduardo
Cardozo, defensor de Dilma, desistiu de levá-la para depor. Sinal de quem entrega os pontos.
PROFUNDA DECEPÇÃO
Líder da bancada pró-impeachment, o senador Ricardo
Ferraço (PSDB-ES) não se conforma com a indicação de
Antônio Patriota, ex-ministro de Dilma, à embaixada em
Roma: “Ele foi conivente com todos os equívocos da política externa brasileira dos últimos anos”, disse ele.
O APANHADOR
Apontado pelo delator Sérgio Machado como o apanhador
de dinheiro para Edison Lobão, ex-ministro de Dilma e seu
pai, Márcio Lobão é o principal executivo da Brasil Seguros, subsidiária do Banco do Brasil.

EM MAUS LENÇÓIS
A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) exortou: “Precisamos ter facas nos
dentes para enfrentar o golpe!” Ela deveria estar mais preocupada com a revelação de que foi beneficiada pelo roubo na Transpetro.
CREDIBILIDADE
O senador Waldemir Moka (PMDB-MS) observa que testemunhas de acusação, no impeachment, são auditores do
TCU concursados, apartidários. Já as de defesa são petistas, ex-assessores de Dilma.
PEDALADAS, NÃO MAIS
A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) passou vexame e
acabou tomando uma aula de regimento, ao tentar encerrar sessão da comissão do impeachment. “Pedaladas”, só
na finada era Dilma.
CULTO À PERSONALIDADE
O deputado Mauro Mariani (PMDB-SC) diz que seu projeto
proibindo foto oficial de autoridades nas repartições gera
economia e será o fim do “culto à personalidade”. A ideia
foi implantada em Santa Catarina no governo do falecido
Luiz Henrique.
NÃO VAI COLAR
O tal plebiscito com vistas a novas eleições, proposto por
Dilma para driblar a destituição definitiva, não tem a simpatia do PT e nem dos chefes dos “mortadelas”: MST e CUT
não apoiam a saída.
PENSANDO BEM…
…no Rio, a calamidade foi decretada, enquanto com Dilma
a calamidade foi gerada por seus decretos ilegais.
DEPUTADOS JÁ PASSARAM
282 DIAS FORA DO BRASIL
A Câmara dos Deputados custeou, com dinheiro retirado
do bolso do contribuinte, exatas 282 diárias de parlamentares que viajaram ao exterior somente este ano, entre janeiro e junho. Nova York continua sendo o destino favorito
de suas excelências: foram 91 diárias para a “Big Apple”.
Outro destino frequente de deputados em viagens oficiais
aos Estados Unidos é Las Vegas, cidade conhecida pelos
cassinos.

Olhando os Lírios do Campo
Li de uma senhora russa que visitou o Canadá no tempo da Guerra Fria. Naquela época, os comunistas infernizavam tanto a vida das pessoas na então União Soviética,
que elas viviam literalmente fugindo da grande prisão
em que o império se tornou, indo para a Europa ou para
a América. Mas um dia essa senhora teve a oportunidade
de visitar o Canadá. Ficou deslumbrada com tudo o que
via. Por isso, os amigos esperavam que ela fosse pedir
asilo e radicar-se naquele país. Mas surpreendentemente,
ela preferiu retornar à sua terra. Quando lhe perguntaram
por que não quisera ficar no Canadá, ela respondeu que
os ocidentais estavam ocupados demais com as coisas
materiais e que não se preocupavam muito com o relacionamento entre as pessoas.
Jesus tirou o foco das coisas daqui, perecíveis como
são, e nos mandou olhar para cima: “...a vida de um
homem não consiste na abundância dos bens que ele
possui” (Lucas 12.15). Definitivamente, viver não é
possuir. Você conhece alguém que não fala noutra coisa
a não ser em ganhar dinheiro? Isso é materialismo.
No famoso romance de Erico Verissimo Olhai os
lírios do campo, publicado em 1938, o personagem
Olívia diz para Eugênio:
“Quero que... leias apenas o Sermão da Montanha...
Os homens deviam ler e meditar esse trecho, principalmente no ponto em que Jesus nos fala dos lírios
do campo que não trabalham nem fiam, e, no entanto,
nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu
como um deles.
“Está claro que não devemos tomar as parábolas de
Cristo ao pé da letra e ficar deitados à espera de que
tudo nos caia do céu. É indispensável trabalhar, pois um
mundo de criaturas passivas seria também triste e sem
beleza. Precisamos, entretanto, dar um sentido humano
às nossas construções. E, quando o amor ao dinheiro,
ao sucesso nos estiver deixando cegos, saibamos fazer
pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu”
(Ediouro: p. 176)

GOSTO PARA TUDO
A ensolarada Miami e as encantadoras Paris e Londres,
também estão entre as favoritas. Mas houve quem viajasse
até para Etiópia e Zâmbia.
SPEAK ENGLISH
Outra deputada que recebeu 13 diárias para ir a Nova York
foi Tia Eron (PRB-BA), aquela que se tornou conhecida no
Conselho de Ética.
PASSAPORTE CARIMBADO
O deputado Átila Lins (PSD-AM) foi
a cidades como Beirute, Lusaka e, claro, Nova York, sempre ela. No total, R$
23.473,95 em diárias.
VOTOS EM BRANCO E NULOS
LIDERAM PESQUISA: 31%
Indagados sobre as eleições de outubro, 31,1% dos eleitores declaram que não pretendem votar para prefeito ou
vereador, votando em branco ou anulando o voto, segundo pesquisa nacional do Instituto Paraná. Até para as eleições municipais de 2018 o desinteresse fica claro: apenas
10,3% dizem preferir Lula (PT), 10,1% Marina (Rede), 8,5%
Aécio, 6,6% Serra e 6,3% Alckmin. Os candidatos tucano
somam 21,4%.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Secretaria de Educação prorroga prazo para
realização do Cadastramento Escolar 2017

P

Nova data termina no dia 24 de junho. A inscrição é isenta de pagamento de taxas por parte do candidato.

ais ou responsáveis
que desejam garantir
vaga para seu filho no
Ensino Fundamental da rede
pública em 2017 e também
jovens que querem retornar aos estudos ganharam
mais tempo para realizar o
Cadastramento Escolar. O
prazo que se encerrava na
sexta-feira (17/6) foi prorrogado até o dia 24 de junho.
A resolução instituindo a
prorrogação foi publicada no
Diário Oficial Minas Gerais
de sexta-feira.
O cadastro é um levantamento utilizado para planejar
e garantir vaga ao estudante
no Ensino Fundamental da

rede pública de ensino na
escola mais próxima à sua residência e será unificado nas
redes municipais e estadual.
A expectativa da Secretaria de Estado de Educação
(SEE) é que 155 mil crianças
e jovens sejam cadastrados.
Poderão ser inscritos no
Cadastro Escolar as crianças que completarem seis
anos até o dia 30 de junho
de 2017, jovens que desejam retornar aos estudos e
estudantes vindos de outras
localidades ou transferidos
de escolas particulares.
Para realizar o cadastro,
deverá ser apresentado original e cópia da certidão de

nascimento do candidato e
conta de luz recente. Nos
casos de transferência ou
de retomada de estudos,
os interessados também
devem apresentar documento comprobatório de
escolaridade expedido pela
escola de origem. Quem
tem mais de 18 anos poderá
fazer a sua própria inscrição no cadastro escolar. A
inscrição é isenta de pagamento de taxas por parte do
candidato.
O cadastramento deverá
ser feito em postos definidos
pelas comissões municipais
de cadastro e matrícula. Caso
não saiba onde encontrar o

posto do seu município, o
interessado pode procurar a
Secretaria Municipal de Educação ou a Superintendência
Regional de Ensino. Em
Belo Horizonte, o cadastro
deverá ser feito nas Agências
dos Correios da capital.
O período de matrícula dos
inscritos no Cadastramento
Escolar, que também será
unificado nas redes estadual
e municipal, será realizado
entre os dias 12 e 16 de dezembro de 2016. O candidato
que fizer a matrícula dentro
do prazo estabelecido terá
sua vaga assegurada em uma
escola pública próxima à sua
residência para a qual ele

Machado pode cortar o barato de Temer?

D

úvidas que serão sanadas brevemente em
nossa guerra de todos
contra todos no Brasil alimentam o gravíssimo impasse institucional em ritmo de
ruptura. A cúpula do Poder
Judiciário, especialmente o
ministro Teori Zavascki, resolveu detonar os principais
políticos com qual objetivo?
Quer promover uma limpeza
de fato? Deseja dar o troco
em políticos que ousaram
citar nomes de ministros do
Supremo Tribunal Federal
em tentativas de obstruir o
judiciário? Ou pretende gerar
condições para a impossível
volta de Dilma Rousseff à
Presidência da República?
Independentemente da resposta correta, o Executivo
e o Legislativo já estão em
xeque-mate, no mínimo desde
o afastamento temporário de
Dilma Rousseff para o início
do processo de impeachment.
O Presidento interino Michel
Temer fica com o filme queimado ao ser envolvido na delação premiada do ex-presidente
da Transpetro, Sérgio Machado, que enrolou 20 políticos
no esquema de recebimento
de propinas na Petrobras. O
caos pode aumentar se Eduardo Cunha, pt da vida com sua
queda, resolver delatar "o diabo e o mundo"... O "Malvado
Favorito" sabe muito sobre todos nos três poderes...
PT, PMDB, PP e PSDB estão na corda bamba - quase
se arrebentando no inferno.
Aécio Neves, presidente do
PSDB e senador, também se
torna carta fora do baralho
para a próxima eleição presidencial com as revelações de
Machado. Lula já está ferrado
e quase denunciado na Lava
Jato ao juiz Sérgio Moro...
Marina Silva, até outro dia
intocável, entra na dança
com as denúncias de dinheiro de empreiteiras para suas
campanhas... E a sucessão
de 2018, ainda distante, fica
aberta para "nomes novos"...

Imediatamente, quem fica
em péssimas condições é
Michel Temer. A Petelândia
vibra e pira porque o delator Machado revelou que
Temer lhe pediu doações
para a campanha de Gabriel
Chalita (PMDB) à Prefeitura
de São Paulo, em 2012. Machado revelou que o acerto
com Temer aconteceu em setembro de 2012, em conversa
na Base Aérea de Brasília.
O delator assegura que ele e
Temer acertaram um valor de
R$ 1,5 milhão. A doação foi
feita pela empreiteira Queiroz Galvão. Temer, claro,
nega tal conversa...
Machado também confidenciou que Aécio Neves recebeu, na campanha de 1998,
R$ 1 milhão em dinheiro
obtido de forma ilícita, para
financiar a bancada do partido na Câmara e no Senado.
O dinheiro veio de um fundo
montado por Machado, Aécio
e o então senador Teotonio
Vilela, que era presidente
nacional do PSDB na época.
O plano era “eleger a maior
bancada federal possível na
Câmara para que pudessem
viabilizar a candidatura de
Aécio Neves à presidência da
Câmara dos no ano 2000”.
Sérgio Machado assegurou
ao MPF que todos os políticos citados por ele “sabiam”
do funcionamento do esquema de corrupção capitaneado
por ele na estatal. O delator
ressalvou que, “embora a palavra propina não fosse dita,
esses políticos sabiam, ao
procurarem o depoente, não
obteriam dele doação com recursos do próprio, enquanto
pessoa física, nem da Transpetro, e sim de empresas que
tinham relacionamento contratual com a Transpetro”.
De acordo com Machado,
empreiteiras que mantinham
contrato com a estatal realizavam pagamentos mensais de
propinas para políticos, parte
por meio de entrega de dinheiro vivo e parte por meio
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de doações oficiais como forma de garantir os contratos
com a estatal que era zona de
influência do PMDB.
Machado corta a cabeça
de muitos poderosos. Listou
que os seus padrinhos na indicação para a Transpetro
foram Renan Calheiros, Jader
Barbalho, Romero Jucá, José
Sarney e Edison Lobão. Machado assegurou que "estes
políticos receberam propina
repassada pelo depoente tanto
por meio de doações oficiais
quanto por meio de dinheiro
em espécie"; Machado também garantiu que repassou
propina, via doação oficial,
para os seguintes políticos:
Cândido Vaccarezza, Jandira
Feghali, Luis Sérgio, Edson
Santos, Francisco Dornelles,
Henrique Eduardo Alves,
Ideli Salvatti; Jorge Bittar,
Garibaldi Alves, Valter Alves, José Agripino Maia, Felipe Maia, Sergio Guerra, Heráclito Fortes, Valdir Raupp.
Sérgio Machado reiterou que
Michel Temer lhe pediu que
obtivesse doações oficiais para
Gabriel Chalita, então candidato a prefeito de São Paulo.
As delações premiadas da
Lava Jato ainda vão provocar estragos inimagináveis no
seio da desqualificada classe
política tupiniquim. As dúvidas sobre os reais objetivos
da cúpula do judiciário ficarão mais claros a partir de

quarta-feira da semana que
vem (dia 22), quando o STF
vai decidir se mantém ou não
a prisão de condenados após
julgamento em segunda instância. A decisão pode antecipar cadeia para dezenas de
políticos que apenas sobrevivem graças aos infindáveis
recursos judiciais.
Enquanto isso, o Brasil segue suportando a maior crise
econômica de nossa História,
ainda sem previsão de quando
o quadro negativo e pessimista
possa se reverter. Cada pancada
jurídica que Michel Temer leva
complica sua sustentabilidade
política. A dúvida concreta é se
Machado, com sua delação homologada pelo STF, conseguirá cortar o barato do substituto
provisório de Dilma Rousseff
- a calamitosa presidanta.
O mercado financeiro é
pragmático. Aposta que pode
ganhar muito dinheiro na interinidade de Temer e se ele
for proclamado Presidente
definitivo, a partir de agosto.
Por isso, as avaliações iniciais são de que as denúncias
de Machado são ruins, porém
contornáveis. A avaliação inicial é que Temer sobrevive,
porque tem apoio do poder
econômico. No entanto, segue na defensiva, o que pode
complicar a situação geral,
caso a Lava Jato lhe traga
novas "surpresas" desagradáveis.

foi encaminhado por meio
do cadastro. Aquele que
não se matricular no prazo
previsto será encaminhado
para escola onde houver vaga
remanescente.
As normas para a realização do cadastro e da matrícula foram estabelecidas pelaResolução Conjunta SEE/
MG – SMED/BH nº 5, para
a rede pública de ensino de
Belo Horizonte; e a Resolução SEE nº 2974, para a rede
pública de ensino dos demais
municípios do Estado.
Planejamento: O Cadastramento Escolar permite
ao Governo do Estado e às
prefeituras dimensionarem

a demanda escolar, encaminhando com tranquilidade
as crianças que vão iniciar
os estudos, os alunos que
desejam a transferência para
a rede pública e os estudantes que queiram retornar à
escola, seja qual for o ano do
ensino fundamental.
Com a demanda apresentada no Cadastramento, Estado
e municípios fazem uma análise do fluxo escolar, da capacidade física das escolas,
com vistas à apresentação
de proposta de expansão e/
ou reorganização, buscando
compatibilizar a demanda
e oferta de vagas nas redes
públicas de ensino.

A polêmica “Lei da Palmada”

Especialista fala sobre o tema
e como os pais devem agir em
relação à educação dos filhos
CURITIBA, 17/06/2016 – Sancionada em 26 de junho de
2014, a Lei do Menino Bernardo (Lei nº 13010/14), conhecida
popularmente, como “Lei da Palmada”, visa proibir o uso de
castigos físicos ou tratamentos cruéis na educação de crianças
e adolescentes. Mesmo dois anos após sua sanção, a lei ainda
é cercada de polêmicas e discussões. Segundo Ana Regina Caminha Braga, psicopedagoga e especialista em educação especial e em gestão escolar, tal ato é mais uma medida protetiva
para crianças e adolescentes.
Para a especialista, os primeiros contatos do ser humano são
constituídos dentro de casa, e devem proporcionar e permitir um ambiente seguro, de aprendizagem e com livre acesso.
Aos pais, cabe uma educação ética e com limites, sem que
haja a necessidade
de castigos físicos
ou sem fundamentos. “Ser pai
e mãe, constituir
uma família com
valores e transmitir uma educação
baseada na ética,
na compreensão
dos limites de
cada um, mantendo o equilíbrio e
o bom senso, não
é uma tarefa para todos. Educar requer dedicação, abdicar de
algumas preferências e prol de uma vida digna para os nossos
pequenos”, comenta.
É preciso que os pais e responsáveis fiquem atentos às atitudes com as crianças, já que as mesmas tentem a reproduzir
tudo que pensam, sentem e ouvem dos adultos. “O armazenamento da memória está em funcionamento para registrar
todos os momentos de sua vida. Se o ambiente no qual ela está
inserida permite agressões, palavras ofensivas e que a coloque, numa situação de conflitos, é possível que futuramente,
alguns sintomas destas atitudes apareçam tanto positiva como
negativamente no desenvolvimento da criança”, explica a psicopedagoga.
Para Ana Regina, bater, castigar ou humilhar essas crianças e adolescentes não é a melhor forma de educá-los e fazer
com que entendam que estão fazendo algo errado. Eles devem
aprender com motivação e respeito, além de ter acompanhamento adequado de todos que estão a sua volta: pais, familiares e professores. Além disso, a especialista alerta que é preciso agir com parcimônia, e que a lei deve ser usada em casos
extremos, não para com o responsável que se posiciona diante
de algumas situações. “O papel dos pais, responsáveis e até
dos educadores é de formação cidadã, já que eles veem nos
adultos os exemplos para o seu amadurecimento”, completa.
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Em ano eleitoral o clima esquenta na Câmara de Lajinha

C

omo já foi explicado, agora os discursos encerram as
20:30 como manda no regimento, e de acordo com o
sorteio os Vereadores falam na ordem até este horário.
Quem não consegue falar fica para próxima Sessão.
Saulo começou pedindo que as falas tenham dignidade,
sem inflamar e agredir pessoas. Buscar qualidade política
em Lajinha. Buscar mais saúde. Lembrou da situação dos
Hospitais do Brasil e como está difícil conseguir UTI e na
Região de Lajinha também e com isso pessoa estão morrendo.
Renato pediu a parte e lembrou o tempo que o país vive
em função dessa corrupção toda e a grande crise, que tem
atrapalhado demais esse país e principalmente a saúde. Saulo
pediu que se monte uma comissão para investigar isso e ver
o que pode ser feito.
Vereador Mustarda comentou que a saúde em Lajinha está
mal, mas Chalé é bem atendido aonde vai, e em Lajinha não
está sendo.

Colheita do café em Lajinha
A vereadora Neura, cobrou
do prefeito o café rural paro o
pessoal da colheita, que não
está havendo essa colaboração,
em Lajinha sempre houve a
colaboração da prefeitura com
um reforçado café da manhã
para os trabalhadores rurais na
colheita do café.
Outro assunto levantado foi a
falta de creche. Pessoas que tem
pagado babá porque não tem
onde deixar os filhos, e na época
da colheita é o período que mais
o povo precisa.
Cobrou novamente que a cidade ajude os alunos da faculdade.
Falta lâmpadas em alguns postes das ruas do União, segundo
a vereadora na rua João de Deus, falta poste e luz e a situação
está ficando complicada, deixando de haver segurança.

Saúde em Lajinha segundo Paulo Cesar

Todo o povo de Lajinha sabe que a saúde
foi o ponto forte que deu a vitória ao grupo
político que governa a cidade, no governo
passado quase que foi fechado o hospital por
falta de apoio da prefeitura, com promessas
de reabertura do hospital e de uma boa saúde
para os lajienses fizeram com que o atual
prefeito saísse vitorioso. Paulo César lembrou a importância de uma boa saúde para a
campanha política nas eleições. Disse que a
saúde de hoje é a mesma de anos atrás que
ganhou as eleições. O vereador apresentou
também um abaixo assinado dos morados
da rua Dirce solicitando o calçamento e
melhoria no local, que somente a metade da
rua tem calçamento. Flávio disse que nem
precisa levar a solicitação, pois o prefeito já

foi a BH para buscar 300 mil reais para calçar
esta rua e uma outra.
Continuando a crítica ao executivo o
vereador PC recordou dos 800 mil reais de
um projeto que a vereadora Neura batalhou
juntamente com o deputado Durval Ângelo
e por incompetência do executivo perdeu.
Enumerou outro problema que está sem
solução até hoje que é a questão da cadeia
pública de Lajinha, até hoje nada foi feito
para trazer de volta.
Finalizando PC comentou o problema dos
taxistas e os altos impostos cobrados, além
da distribuição de autorização de muitas
placas para que pessoas use do benefício
para comprar carros mais em conta como
comentou Humberto.

Vazou conversa do presidente da Câmara de Lajinha
Flávio disse que foi uma brincadeira onde
gravaram um áudio dele falando em off em
uma reunião, que não foi verdade, somente
uma brincadeira, que agora estão querendo
jogar o povo contra ele. Disse sobre a coligação do PT e PMDB, que não tinha valor
antigamente e dessa vez eles tiveram, mas

ORDEM DO DIA
Projeto de Lei 012/2016 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução orçamentária e financeira
do exercício de 2017 e dá outras
providências.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Orgânica
do Município, se faz necessário
a apresentação de orçamento este
ano para o ano seguinte. E para
realizar o orçamento é preciso ter
a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
ou seja, a Lei que direciona onde
os recursos podem ser aplicados.
A visão geral do que eles esperam
realizar em 2017.
Para tanto é necessário ser aprovado pelos vereadores e estar de
acordo com as Leis Municipais.

ainda assim voltaram para o lado de lá. Agradeceu a perseguição e disse que podem vir
pois contra fatos não há argumentos. Mostrou
que só quem não tem olho é que não vê que
a Saúde melhorou, e o Prefeito atual trabalha
sim, e nenhum secretário vai sair enriquecido
desses 4 anos.

Discussão
Vereadora Neura lembrou que a suplementação deixou de ser 30% para 5% como
aprovado pelos vereadores na Lei Municipal.
E o advogado da Prefeitura deve ter esquecido, por isso fizeram emenda modificativa.
Antigamente o Prefeito fazia o que queria,
modificando até 100% do orçamento, mas
agora tudo já deve ser pré-determinado e no
máximo 5% pode ser alterado.
Explicou também que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um “mapa”
para utilização no próximo ano. Onde o Executivo deve mandar elaboração dos projetos que pretende realizar ano que vem. E deve ser votado
até a última sessão de junho.
Paulo César lembrou que o Orçamento para 2017 (que é outra coisa)
deve chegar ainda este ano para ser votado, até o seu prazo, pois se não,
ano que vem as coisas não acontecem.
O projeto foi votado e aprovado por todos.
Também foram votadas indicações e moções.
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Grande público no Terço dos Homens em Manhuaçu

O

5º Encontro Diocesano do Terço dos
Homens movimentou Manhuaçu no
dia 12 de junho, com a participação de
cerca de cinco mil homens de toda a Diocese

de Caratinga. A concentração dos participantes começou em frente a Matriz do Bom
Pastor, seguindo para o CEM – Centro Educacional de Manhuaçu, no Bairro Alfa Sul.

Houve a Elevação do Santo Terço, Coroação
da imagem de Nossa Senhora pelos homens,
palestra, testemunhos e celebração da Santa
Missa. O tema do Encontro Diocesano do

Terço dos Homens foi “Maria, um exemplo
de mãe; José um modelo a seguir”. O lema
foi “Demos graças ao Senhor… Eterna é sua
misericórdia”.

Café e erva mate não representam risco para câncer,
se bebidos em temperaturas abaixo de 65º C

Estudo mundial aponta ainda que café é fator de proteção para cânceres de fígado
e endométrio. Resultados foram detalhados em coletiva de imprensa no INCA

L

uis Felipe Ribeiro Pinto,
vice-diretor do INCA e
representante do Brasil
na Agência Internacional de
Pesquisa em Câncer (Iarc, na
sigla em inglês) da Organização Mundial da Saúde (OMS),
analisou os resultados apresentados pela Iarc, em coletiva de
imprensa no Instituto Nacional
de Câncer José Alencar Gomes
da Silva (INCA) na tarde de
quarta-feira, 15 de junho.
Após analisarem mais de 1
mil estudos em diversos países,
o grupo de trabalho da Iarc,
integrado por 23 pesquisadores
de dez países, classificou o café
no grupo 3 (sem evidência de
ser carcinogênico para humanos). Na última avaliação, em
1991, o café estava classificado
no grupo 2B (possivelmente
carcinogênico para humanos). O
Iarc classificou a erva mate (Ilex
Paraguaryense) do grupo 2A
(provavelmente carcinogênico
para humanos). A classificação
varia de: 1 (carcinogênico para
humanos), 2A, 2B, 3 e 4 (não
carcinogênico).
No entanto, na avaliação
atual, o Iarc classificou no grupo 2A, como provavelmente
carcinogênico para o câncer de
esôfago, a ingestão de qualquer
bebida a temperaturas acima
65 graus centígrados, seja café,
chá, bebidas derivadas da erva

mate ou mesmo água). A classificação serve como advertência principalmente para os
consumidores de chimarrão,
que frequentemente ingerem a
bebida em temperaturas acima
do limite de 65º C.
O consumidor, em geral, não
toma café e chá acima da temperatura limite, porque sente a sensação de queimação na boca. No
caso do chimarrão, a ingestão é
feita por meio de um canudo que
lança a bebida no esôfago, onde
não há terminações nervosas e o
calor não é detectado. A bebida
em alta temperatura provoca
lesões no esôfago, que podem
evoluir para tumores.
“Os nossos amigos gaúchos
podem continuar a beber o seu
chimarrão tranquilamente, mas
devem atentar para a temperatura. Se consumido abaixo
de 60 graus, que ainda é uma
temperatura muito elevada, o
chimarrão não representa risco
para câncer,” afirma Luis Felipe. “A recomendação é que
o consumidor espere alguns
minutos antes de beber. Uma
forma prática é medir com um
termômetro quantos minutos são
necessário para temperatura cair
para o limite adequado, e passar a
obedecer esse tempo de espera.”
Para os amantes do café, a
conclusão dos pesquisadores
da Iarc não poderia ter sido

melhor. Além de descer um
nível na classificação de risco,
os especialistas concluíram que
há evidência científica para
afirmar que o café não apresenta
risco para os cânceres de mama
e próstata – no Brasil, os mais
frequentes entre as mulheres e
homens – e pâncreas, que é um
câncer extremamente agressivo.
“Os estudos evidenciaram
também que o consumo de café
protege contra o desenvolvimento de tumores no fígado e
endométrio. Enfim, o café passou de ano sem recuperação!”,
afirma Luis Felipe.
Para outras informações
e marcação de entrevistas,
contate:
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Curso superior representa salários 20%
maiores em relação a quem tem pouco estudo

T

er uma graduação é o
sonho de grande parte dos brasileiros. A
maioria não realiza esse
sonho por achar caro e por
não entender que o gasto
de agora representa investir
num futuro melhor. Segundo
a Pesquisa Nacional de Domicílios (PNAD) de 2014,
três em cada dez pessoas
com mais de 18 anos de idade
não concluíram nem sequer o
Ensino Fundamental. Apenas
16% têm Ensino Superior. E,
quanto menor o grau de instrução, piores são as chances
de conseguir emprego.
Mesmo apresentando ce-

nário privilegiado em relação às demais regiões do
Brasil, os estados do Sul
e Sudeste também estão
longe do ideal. No Sudeste,
por exemplo, 59,1% dos
pesquisados concluíram o
Ensino Médio e 19,5% têm
curso superior.
O trabalhador brasileiro
fica, em média, cinco anos
na escola. Argentina, Uruguai e Chile estão muito
melhores do que nós. O
baixo índice de escolaridade interfere diretamente na
qualidade dos produtos e
serviços e também na produtividade.

Porém, o quadro está mudando. As pessoas aos poucos entendem que estudar
não é gasto; é investimento
num futuro melhor, com
mais qualidade de vida.
Pesquisa recente do Banco Mundial aponta que,
no Brasil, quem tem curso
superior ganha 20% mais
do que trabalhadores sem
formação escolar.
Bem informada, a pessoa
tem condições de escolher
o emprego mais adequado
aos seus projetos e às suas
qualificações.
E não será por falta de
oportunidade. O Brasil tem

programas governamentais
de bolsas e financiamentos.
Além disso, quase todas as
faculdades e universidades
particulares facilitam o ingresso de novos estudantes.
É apenas uma questão de
foco: saber que o esforço
feito agora renderá bons
frutos no futuro.
Em Viçosa, uma das melhores instituições de ensino
superior de Minas Gerais:
a Univiçosa, tem mais de
20 cursos autorizados pelo
MEC e participa dos programas federais ProUni e
FIES, além de disponibilizar
o Unifácil, financiamento

próprio com vantagens especiais.
Ou seja, não é por falta de
opções. É questão de foco
num futuro promissor que

ESPERA FELIZ - A Polícia Militar de Meio Ambiente e a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente de Alto
Caparaó participaram da

mobilização "Mar de Lama
Nunca Mais", organizado
pelo Ministério Público Estadual em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente

de Espera Feliz, coordenada
por Rodrigo Carrara.
O cabo Ladsmar Silveira
da Polícia de Meio Ambiente de Alto Caparaó e o
secretário de Meio Ambiente
também de Alto Caparaó,
Rafael Santana, conciliaram
esporte e meio ambiente.
Eles fizeram o trajeto de
Alto Caparaó a Espera Feliz
de bicicleta, pedalando mais
de 70 km só para assinarem
o manifesto. O posto para
a coleta de assinaturas em
apoio à campanha “Mar de
Lama Nunca Mais” foi montado no Centro de Espera
Feliz. A ação foi realizada
em parceria entre a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, a Polícia Militar
de Meio Ambiente (Alto Caparaó) e a Câmara Municipal
de Vereadores e teve apoio
da Promotoria de Justiça da

comarca. O secretário de
Meio Ambiente do município, Rodrigo Carrara, conta
que assim que tomou conhecimento da proposta de
Lei que busca o maior controle dos empreendimentos
minerários do Estado não
teve dúvidas de que deveria
colaborar. “A possibilidade
de contribuir com a criação
de uma Lei como essa, que
acreditamos que será de
grande importância, nos estimulou a participar. É uma
forma de transformar toda
a revolta que temos diante
dos crimes ambientais que
vemos ocorrer em ação efetiva”, afirma. “Não podemos
deixar o maior desastre ambiental da história do nosso
país cair no esquecimento!
Juntos somos fortes!”, destacou o cabo Ladsmar.
Também deram cobertura

ao evento Sargento Ferreira
e Cabo Cerqueira, da Polícia
Militar de Meio Ambiente.
NOVA LEI MAIS RIGOROSA: A campanha
“Mar de Lama Nunca Mais”
busca coletar assinaturas
para um projeto de Lei
que pretende aumentar o
rigor na fiscalização de
barragens de mineração.
A proposta do Projeto foi

irá depender exclusivamente da própria pessoa: bem
formada e com as capacidades potencializadas não
há como errar o alvo.

“Mar de lama nunca mais”: Campanha em Espera Feliz arrecada
assinaturas em prol da preservação do Meio Ambiente
COMARCA DE MANHUACU - EDITAL DE CITACAO
COM O PRAZO DE 30 DIAS - ADV.: DR. LINCOLN SOUZA MIRANDA. OAB/G 75217. SAIBAM todos quantos o
presente edital de citação virem ou dele conhecimento
tiverem que perante o Juizo da 1ª Vara Civel da Comarca
de Manhuacu-MG, tramita uma acao de EXECUCAO
TITULO EXTRAJUDICIAL, sob o nº 394.09.095147-3,
requerida por BANCO BRADESCO S/A em face de
LUCINEA FERREIRA E OUTROS. Fica Sra. LUCIMAR
CONCEICAO FERREIRA LOPES, CPF 407 000 206-59,
INTIMADA da PENHORA realizada nos autos, de fls.
38/39, a disposição nesta Secretaria, para, querendo,
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar embargos. E
para conhecimento de todos os interessados, ausentes,
incertos, desconhecidos, e principalmente do requerido,
publica-se o presente edital no Diario do Judiciario. Manhuacu, 1º de Junho de 2016. Eu, , Maristella Aparecida
de Souza Amorim, Tecnico Judicial. , Walteir Jose da
Silva, Juiz de Direito.

elaborada pela força-tarefa
do Ministério Público de
Minas Gerais (MPMG) que
atua nas investigações do
rompimento da barragem
de Fundão, em Mariana,
que afetou toda a bacia do
Rio Doce, em Minas Gerais
e Espírito Santo.
Fotos da Secretaria
de Meio Ambiente de
Espera Feliz

Irmão Geraldinho

O melhor do louvor pentecostal
contato para apresentação em igrejas

(33) 984217872 - (33) 984405159

Em breve lançamento do meu 1º CD Tempo de Adorar
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Médico em Valadares é acusado de estuprar paciente

Mulher afirma que teria sido abusada por médico da cidade durante endoscopia, enquanto estava sedada

A

pós ser sedada para
um exame de endoscopia em uma clínica
particular no centro de Valadares, uma mulher de 25
anos teria sido violentada
sexualmente pelo médico
Ricardo Aranha Magalhães,
gastroenterologista, que realizou o procedimento. O
fato aconteceu na manhã
de quarta-feira (15). Um
inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. Em
entrevista coletiva na tarde
desta sexta-feira, a titular da
Delegacia de Atendimento
à Mulher (Deam), delegada
Adeliana Xavier, e o delegado regional, Fábio Sfalcin,
destacaram que haviam pedido a prisão preventiva do
médico.
Adeliana destacou como
foi realizado o procedimento
para a prisão do suspeito.
“Dia 16 a equipe montou
campana para tentar localizar. Na quinta-feira conseguimos o mandado de
prisão contra ele e estávamos
tentando cercá-lo para que
não conseguisse fugir. E
ele não estava na cidade. A
notícia que tivemos é que ele
estava escondido na casa do
advogado, em Divinolândia
de Minas”, disse.

Adeliana afirmou que
além deste caso, o médico
já foi citado em inquérito
policial por crime de estupro.
“O médico já foi citado em
inquérito policial em 2014.
Foram as duas primeiras
vítimas que tivemos, e tramitou porque não existia
prova muito contundente
contra ele. Foi um inquérito
só. Eram mãe e filha. Elas
foram submetidas a exames
e passaram pelo mesmo
constrangimento. Durante a
realização dos exames, elas
tiveram a sensação de que ele
tentou introduzir o pênis na
boca delas. E as duas, quando
chegaram em casa, narraram
a situação. Ambas tiveram a
mesma sensação. Foi quando
procuraram a delegacia”,
esclareceu, ressaltando que
no mesmo ano que ocorreram
as investigações uma terceira
vítima foi localizada.
Na quarta-feira, de acordo com a delegada, outra
vítima esteve na delegacia,
após a realização do exame.
“Ela contou que foi submetida a endoscopia e durante o exame estava dopada.
Quando chegou em casa foi
ao banheiro e sentiu uma
ardência na região vaginal.
Quando viu através de um

espelho, tinha lesão e ruptura
da membrana do períneo. Foi
quando procurou a delegacia
e tomamos as providências”,
destacou, acrescentando que
o estupro não é só conjunção
carnal. Foram constatadas
através do exame do médico-legista lesões na região vaginal e ruptura na membrana
do períneo, sem sêmen.
Ainda segundo a delegada,
o acusado negou o crime.
Disse que a vítima teria “caído na quina da mesa, estava
grogue, desequilibrou-se
e caiu, quando pode ter se
lesionado”. Adeliana Xavier
afirmou também que a punição para o crime de estupro,
a princípio, “é de 8 a 15 anos
de prisão. O médico ficará
preso temporariamente por
30 dias e será encaminhado
para o Presídio de Governador Valadares”, disse, frisando que é possível que outras
denúncias surjam agora.
O delegado regional, Fábio Sfalcin, destacou o trabalho ágil desempenhado pela
Polícia Civil. “Esta é mais
uma investida qualificada da
Polícia Civil em prol da sociedade. Graças à Delegacia
da Mulher de Valadares, num
prazo de 48 horas conseguimos esclarecer esse crime e

Jornalista presa pela PM enquanto
trabalhava presta depoimento em delegacia
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais
de Minas Gerais está tomando todas as providências para que a ação arbitrária e ilegal
da Polícia Militar contra a jornalista Verônica
Pimenta seja punida. A atitude da PM foi denunciada
ao ouvidor de polícia, Paulo Vaz Alckmin, ao qual
a jornalista presta depoimento, e será denunciada
também à Corregedoria da
PM e à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos.
“Estamos tomando todas as providências, mas
se não houver iniciativa do governo do estado
de punir esses atos, eles continuarão acontecendo. É preciso que o governo aja”, disse o
presidente do Sindicato, Kerison Lopes.
Verônica, que é repórter da Rádio Inconfidência e diretora do Sindicato, foi impedida
de trabalhar e em seguida presa e levada a
uma delegacia, quando cobria a ação da PM
de despejo das ocupações Maria Vitória e
Maria Guerreira, na região de Venda Nova,
nesta segunda-feira 20/6/15. Ela entrevistava
moradores e foi surpreendida pela abordagem
de policiais com forte armamento. Verônica
segurava microfone contendo a marca da
emissora e portava crachá de identificação.
Um policial desligou seu equipamento. O
policial identificado como subtenente Félix
determinou que ela se retirasse do local, o
que a repórter fez, ao concluir seu trabalho,
dirigindo-se para a área determinada pela
PM. Já neste local, ela foi novamente procu-

rada pelo mesmo policial, que lhe disse que
ela estava sendo detida por desobediência.
Em seguida, Verônica foi conduzida em
carro da PM até a delegacia de Venda Nova,
onde prestou depoimento, que foi acompanhado
pelo diretor do Sindicato
e advogado Bruno Couto.
Foram impedidas as presenças do presidente do
Sindicato, e da advogada
da Rádio Inconfidência,
Luciana Mansur. Uma
audiência de conciliação foi marcada para
agosto. Da delegacia, a jornalista seguiu
para a Ouvidoria de Polícia de Minas Gerais,
onde prestou depoimento ao ouvidor Paulo
Vaz Alckmim.
“Não considero isso uma ofensa pessoal,
mas um atentado ao ofício de jornalista. A
polícia não tem direito de fazer isso com um
jornalista, nem com cidadão nenhum”, disse
Verônica, ao sair da delegacia. Ela considera
que policiais e outros agente públicos nem
percebem que estão sendo autoritários.
“Como jornalistas e cidadãos não podemos
permitir que isso aconteça.”
Para o presidente Kerison Lopes não se
trata de um ato isolado, mas de mais uma das
inúmeras atitudes arbitrárias cometidas pela
PM no último ano. “Como essas atitudes não
foram punidas e nem apuradas, os policiais se
sentem à vontade para continuar cometendo
arbitrariedades”, disse. “Não podemos aceitar
que essa situação continue.”

retirar o autor da sociedade.
Um crime grave, principalmente pela maneira como
foi praticado e pela profissão
utilizada como veículo para
a prática do crime. Envolve
uma classe de profissionais
de respeito. A Polícia Civil
cumpriu o seu papel, principalmente de legalidade, e
vem a público mostrar como
se faz uma investigação
de maneira qualificada e
em pouco tempo”, afirmou,
esclarecendo que a Polícia
Civil vai encaminhar, no final dessas investigações, um
relatório completo ao Conselho Regional de Medicina,
para que adote providências
administrativas em relação
ao profissional, buscando
a cassação do seu registro
profissional.
Em nota, o Sindicato dos
Médicos de Governador
Valadares e a Associação
Médica de Governador Valadares declararam total apoio
às investigações. “Considerando que tem sido veiculada
notícia de que um membro da
classe médica está sendo investigado por suspeita de ter
cometido estupro contra sua
cliente durante a realização
de exame [ambas entidades]
vêm a público manifestar

apoio às investigações, como
forma de demonstração à população valadarense de que
não está alheia ao seu maior
objetivo: o cumprimento de
uma medicina com ética, serviços de excelente qualidade
e honestidade. É sabido que a
Constituição Federal garante
a todos o amplo direito de
defesa, entretanto, não se
pode furtar ao incondicional
apoio ao trabalho da Polícia
Civil na busca da verdade,
para que, se confirmados os
fatos denunciados, trabalhar pela aplicação da pena
cabível, na forma da lei,

A Polícia Civil, por meio
da 6ª Delegacia Regional de
Manhuaçu, apresentou esta
semana, o investigado Marcos Menezes da Cruz, de 35
anos, um dos três acusados de
participar do assassinato do
médico cardiologista Fernando da Cruz, de 57 anos, e do
filho dele, Fernando Henrique
Ribeiro Cruz, de 22 anos.
O crime aconteceu em 07 de
maio deste ano, em Santa Rita,
distrito de Mutum. À época, a
namorada do filho do médico,
Isabela Souza Monteiro Rodrigues, de 22 anos também
foi baleada. Ela foi socorrida
é levada para o pronto socorro
de Mutum, de onde foi transferida para o Hospital César
Leite, em Manhuaçu.
“O Marcos e os primos
Lucas e Jonatas planejaram e
tomaram conhecimento que
o médico e o filho estavam
na região de Santa Rita, distrito de Mutum. Eles foram
até a localidade e primeiro
alvejaram o Fernando, de 22
anos. Ele estava dentro de
uma caminhonete Hilux junto
com a namorada, que também
foi atingida. O Fernando foi
alvejado e morto. O pai estava
armado e tentou uma reação,
mas não conseguiu acertar nenhum dos autores. Ele tentou

fugir, foi perseguido e também foi vitimado com vários
disparos de arma de fogo”,
relatou o delegado Regional
de Manhuaçu, Carlos Roberto
Souza.
Marcos é primo de segundo
grau do médico assassinado e
era procurado desde a data do
crime. O acusado do duplo homicídio foi preso pela equipe
da Regional de Manhuaçu,
com o apoio de policiais civis
da Regional de Betim, em
Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH).
“Desde o dia do crime foi
destacada uma equipe e ela
passou, por meio de serviços
de inteligência e trabalhos de
campo, a buscar elementos
para comprovar a autoria. Foi
comprovada a autoria, pelo
menos nós temos elementos
indiciários que agora serão
robustecidos através dos depoimentos e dos interrogatórios, sendo o mentor o Marcos,
com a participação do Lucas
e do Jonatas. Logo depois,
eles fugiram para a Grande
BH. Desde maio, o efetivo de
Manhuaçu, alternadamente,
passou a ir para a Grande BH
e logrou êxito no dia 14, por
volta das 20h, encontrar o
Marcos trabalhando em uma

Ricardo
Aranha
é suspeito
de estuprar
pacientes

cumprindo-se, entre outras
normas, o Código de Ética
Médica. O Sindicato dos
Médicos e a Associação Médica não envidarão esforços
para que toda a verdade seja
apurada, lembrando que,
atitudes como as que estão
sendo propagadas nas mídias, não representam o pensamento da classe médica
valadarense, que tem entre
seus pilares o respeito pelo
paciente, o trabalho digno,
a honestidade na prestação
de serviços e o carinho pela
cidade onde vive.”
Diário do Rio Doce

Polícia prende acusado de matar médico e filho em Mutum

obra, em Lagoa Santa”, disse.
Segundo a Polícia Civil,
Marcos Menezes é considerado um indivíduo bastante
temido e é apontado como
suspeito de diversos homicídios na zona rural de Mutum.
Ao Portal Caparaó, parceiro
da TV Super Canal, o acusado negou sua participação no
crime. O investigado Marcos
foi encaminhado ao presídio
de Manhumirim, onde ficará
à disposição da Justiça. As
investigações da Polícia Civil
apontam que o crime teria sido
motivado por uma rixa antiga
entre famílias, onde há alguns
anos vem acontecendo uma
série de homicídios. “Aparentemente é uma briga antiga
de família, há pelo menos seis
anos, que já vitimou várias
pessoas de ambas as famílias”, disse. As investigações
continuam.
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

O Manuel entra para a Aeronáutica, na divisão
de para-quedismo. Recebe a primeira aula prática:
- Estamos a dois mil metros de altura. Seu
equipamento foi todo checado. O senhor saltará
por aquela porta. Ao puxar a primeira cordinha,
o para-quedas se abrirá. Se isso não acontecer, o
que é pouco provável, puxe a segunda cordinha.
Se ainda assim o para-quedas não se abrir, o que
e improbabilíssimo, puxe a terceira cordinha e ele
se abrirá. Lá embaixo, haverá um jipe a sua espera,
para levá-lo de volta ao quartel.
O Manuel salta, puxa a primeira cordinha e o para-quedas não se abre, puxa a segunda, nada. Puxa
a terceira e nem assim o equipamento funciona. Ele
começa a ficar preocupado.
- Ai, Jesus! Agora só falta o jipe não estar lá
embaixo!

TOURO – de 21/4 a 20/5: A questão financeira não incomoda tanto até mesmo
porque as boas ideias e as bases formadas tanto pela família quanto por você, podem
garantir tranquilidade. Interesses materiais estão em alta, mas emoções contidas podem
resvalar na saúde, sobretudo na alimentação desregulada.
RELACIONAMENTOS: continua em parte a energia da semana que passou e por
isso o ciúme continua a dominar de forma direta ou indireta a relação. Cuidado com o
que fala para evitar discussões. Saiba que boas conversas poderão ajudar bastante
neste período. Para quem estiver só, deixe o processo seguir com naturalidade..
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: Alternativas financeiras existem para poder suprir dificuldades. Isso demandará esforço e cumprimento de obrigações, inclusive prazos. A
melhor notícia é que sua expressividade poderá ser decisiva para conseguir se projetar
e, quem sabe, num futuro breve emplacar algo palpável?
RELACIONAMENTOS: a vida amorosa está bem. Possíveis demandas entre o casal
têm tudo para serem sanadas em junho. Para quem estiver só, o período está muito bem
para a sedução de alguém, pois sua forte energia e agilidade mental fazem a diferença.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Na segunda-feira, dia 20, com a entrada do Sol no signo
de Câncer, nada melhor do que colocar “a casa em ordem”, agora que a vida começa a
fornecer a disposição e a energia necessárias para conseguir lograr êxito aonde deseja.
Não se esqueça: “Gentileza gera gentileza”.
RELACIONAMENTOS: é preciso manter equilibrada a relação já em curso. Procure
nutrir bons sentimentos se quiser manter o amor. Mesmo assim, nesta semana tem
tudo para começar a entrar nos eixos até mesmo porque no mês que vem a situação
começa a melhorar ainda mais.

Mineiro

LEÃO – de 23/7 a 22/8: A criatividade ainda continua a garantir reais possibilidades
em sua vida. Aproveite para se adaptar em situações que poderão ser recompensadoras.
Mas o período é de renovação e de revisão de possibilidades, por isso mantenha a
tranquilidade para poder pensar antes de qualquer decisão.
RELACIONAMENTOS: os amigos e as redes sociais têm lá sua importância para
este momento, até para amenizar o lado psicológico. Pode ser, às solteiras, que surja
o interesse por alguém inesperado e talvez tenha de entrar num verdadeiro jogo com
a “concorrência”.

sete erros

VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Situações relacionadas à saúde tendem a se resolver a
partir desta semana, em especial depois do dia 20. Tente relaxar mais neste período e
evitar, se for possível, atividades de alto impacto que estimulem o estresse. A intuição
está forte, mas procure ler as entrelinhas e os textos sem palavras.
RELACIONAMENTOS: dedicar-se um pouco mais a nutrir as boas amizades,
conversar sobre diversos assuntos e ter o feedback poderá ser muito importante para
literalmente deixar a vida fluir. Quem sabe não possa surgir uma boa ideia e de repente
até partir para um novo ramo ou negócio?

POLICIAL METIDO
Um oficial da Polícia vai a uma fazenda, em
Formiga, MG, e diz ao dono, um velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda por suspeita
de plantação ilegal de maconha!
O fazendeiro diz: - Sim senhor, mas não vá naquele campo ali – e aponta para uma certa área.
O oficial, puto da vida e cheio de arrogância, diz
indignado: - O senhor sabe que tenho o poder do
governo e de toda polícia comigo?
E tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro: - Este crachá me dá a autoridade de ir onde
quero, e entrar em qualquer propriedade. Não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Está
claro? Me fiz entender?
O fazendeiro todo educado pede desculpas e
volta para o que estava fazendo.
Poucos minutos depois o fazendeiro ouve uma
gritaria e vê o oficial do governo correndo para salvar sua própria vida perseguido pelo “Santa Gertrudes”, o maior touro da fazenda. A cada passo o
touro vai chegando mais perto do oficial, que parece que será chifrado antes de conseguir alcançar
um lugar seguro. O oficial está apavorado.
O fazendeiro, mineirinho muito educado e solícito, larga suas ferramentas, corre para a cerca e
grita com todas as forças de seus pulmões:
- Seu crachá! Mostra o seu CRACHÁ pra ele…!

LIBRA – de 23/9 a 22/10: Para quem se preparar para concursos públicos ou qualquer
atividade de estudos acadêmicos, talvez seja possível ter de realizar mudanças em
programações ou atividades de ensino/educação. A fé, lembre-se, remove montanhas.
RELACIONAMENTOS: há certa carência no ar. Com o Sol a partir do dia 20 em
Câncer, talvez esse processo se acentue. Há esperança para encontrar alguém que dê
a sustentação emocional e espiritual que precise, sem deixar de lembrar que o mundo
é real e a vida, idem.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Por mais que Marte esteja retrógrado em Escorpião
alterando emoções e impondo certas ações anteriores e que devem ser sanadas, neste
período há maior tranquilidade e sensação de equilíbrio para conseguir respostas. A
intuição está forte, só para variar. Cuide da saúde e tome as precauções de praxe.
RELACIONAMENTOS: a capacidade para lidar com o clima de romantismo e
“ataque” ganha pontos em seu favor. Agora você conta com uma sensualidade incrível
(perceptível) e uma energia (imperceptível) de envolvimento. Para quem estiver num
relacionamento sério, maior dinamismo na relação.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12: Sua capacidade para lidar com situações adversas no trabalho e na vida particular ganha uma força extra com o posicionamento de
Mercúrio em Gêmeos. Fica bom para entrar em acordos, mas também para assumir
novos compromissos e responsabilidades diferentes. Use seu talento e pense sempre
num futuro próximo.
RELACIONAMENTOS: apesar de a vida amorosa estar razoável, alternando, por
exemplo, em alguns casos, momentos bons e conflituosos, é importante saber que o
diálogo pode definir um novo caminho. Observe as atitudes, tanto as suas como a do
outro, e conclua. Esse ato de humildade vai lhe ajudar.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: O trabalho pode estar um pouco mais exaustivo
neste período e exigirá de você maior domínio do cotidiano para lidar com as pressões
da família. Seria o caso de não se levar tão a sério, muita calma nessa hora. Opções e
pequenas decisões a partir de revisões tanto no trabalho como na vida pessoal podem
ser necessárias.
RELACIONAMENTOS: justamente nesta semana, com Mercúrio em Gêmeos e o
Sol em Câncer, será necessário ajustar os limites com a família. Se estiver num sério
relacionamento, carências podem aparecer. A base e a sensação de conforto poderão
interferir na relação.

TRANCADOS NO COFRE
Sexta-feira à tarde, dois funcionários de um importante banco ficam presos no cofre. Ao perceberem o ocorrido, um deles entra em pânico: - Meu
Deus! E agora? Essa porta é automática, só abre
nos dias úteis!
Imediatamente o outro, um pouco mais calmo,
saca a sua calculadora financeira e depois de muitas multiplicações e divisões chega à seguinte conclusão: - Tenho duas notícias pra te dar!
- Fala, fala! Fala, logo!
- De acordo com a média de consumo de oxigênio de um ser humano, se permanecermos a maior
parte do tempo em repouso, o ar vai dar exatamente até segunda-feira às três e quinze da tarde!
- Ufa! Graças a Deus! Qual a outra notícia?
- Segunda-feira é feriado!

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: É possível que novas opções de
trabalho ou novas oportunidades lhe estimulem. Maior disposição
em observar e admirar aqueles que demonstrem inteligência e
capacidade de lidar com dificuldades. Bom poder de convencimento, mas evite dispersar e sair do foco.
Relacionamentos: pode aparecer alguém com o discurso certo na hora certa.
Isso poderá lhe atrair e até desejar algo mais, quem sabe? Mas não se esqueça da
velha máxima universal: “As aparências enganam”. Procure ouvir e observar mais.

NA AERONÁUTICA

Mineiro velho era aquele. Levou a mulher ao
médico. O médico mandou a mulher entrar, o mineiro entrou junto. O médico mandou a mulher se
deitar e começou o exame. Apalpou a mulher na
altura do pescoço e perguntou: - Dói aqui?
A mulher disse que não. Mineiro só olhando. O
médico apalpou na altura da clavícula, depois na
altura do peito, depois na altura do estômago e foi
descendo, apalpando e perguntando se doía. Quando o médico chegou na altura do umbigo, o mineiro interrompeu: - Olha, doutor, daqui pra baixo o
senhor pergunta só. Deixa que aparpar, eu aparpo!

HORÓSCOPO

CURIOSIDADES
Oswaldo Cruz
Oswaldo Cruz nasceu em 5 de agosto de 1872.
Era precoce. Aos 14 anos ingressou na Faculdade
Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, formando-se aos 20. Em 1896, aos 24 anos estagiava no
Instituto Pasteur, em Paris. Em 1900, participou da
criação do Instituto Manguinhos (hoje, em sua homenagem Instituto Oswaldo Cruz), fabricando vacinas. Oswaldo Cruz aceitou a proposta do presidente Rodrigues Alves de sanear o Rio de Janeiro.
Dentre seus feitos mais importantes nessa missão,
destacam-se a erradicação de pestes e epidemias
como a peste bubônica, a varíola e a febre amare-

la. Oswaldo Cruz morreu de insuficiência renal em
11 de fevereiro de 1917, aos 45 anos, deixando-nos seu exemplo e merecendo, sem dúvida, a
homenagem de todo o Brasil. Ele é homenageado
no Dia Nacional da Saúde (5 de agosto ).
Você sabia?
- A Coca-Cola era verde.
- O "quack" de um pato não produz eco, e ninguém sabe por que.
- Pessoas inteligentes têm mais cobre e zinco
no cabelo.
- O papa mais jovem tinha 11 anos.

AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Com o Sol a partir do dia 20 em Câncer, você poderá
controlar melhor o cotidiano com toda a espécie de rotinas. Tudo bem, para os aquarianos isso pode ser um tormento, mas isso poderá interferir positivamente, sobretudo
para quem estiver com mil e umas ideias a serem desenvolvidas num futuro próximo.
RELACIONAMENTOS: a movimentação social estará favorecendo as solteiras
neste período. Pode aparecer alguém interessante com o discurso certo na hora exata.
O mais importante é a tranquilidade e o desejo em nutrir amizades e favorecer bons
encontros até o final do mês.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: A partir do dia 20, inicia um período muito interessante
na vida da maioria das piscianas. A criatividade e o clima de alegria podem favorecer
muitas atividades cotidianas. As parceiras podem ser importantes, mas será preciso
em breve ter de equacionar situações contratuais obscuras.
RELACIONAMENTOS: o período está bem favorável para encontrar amigos e participar de festas. Há um magnetismo capaz de transformar a forma de outras pessoas
perceberem as piscianas e pode esperar climas e mais climas nesse processo em que
o planeta Vênus faz a diferença.
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Mara Maravilha detona Luciano Huck e
Daniela Mercury
Mais uma vez, a cantora gospel Mara
Maravilha, 48, deu declarações polêmicas
na televisão. Durante sua participação no
quadro “Elas Querem Saber”, do “Programa Raul Gil”, a baiana deu alfinetadas em
Luciano Huck, 44, e Daniela Mercury, 50.
Ao ser questionada na atração do SBT
sobre uma suposta rixa com Angélica, 42,
no passado, a morena disparou: “Está tudo
bem. A Angélica está aí no ar na Globo,
tem a família dela. Porém, o marido dela é muito feio”. O apresentador Raul Gil, 78, rebateu dizendo que a beleza que vale é a de
dentro, e Mara retrucou: “Eu sei, estou só brincando. O Luciano está
lá com aquele narigão, no Caldeirão”.
A conterrânea Daniela Mercury também foi cutucada pela ex-apresentadora infantil. "No programa infantil que eu fazia, o meu
prazer era o de ajudar, o de dar oportunidades. E ela [a Daniela]
foi ingrata. Mas não adianta ficar alimentando raiva, rancor. Então,
que ela vá a ‘Mercury’“, disparou a artista fazendo um trocadilho
sugestivo.

Morre Anton Yelchin ator de "Star Trek"
Anton Yelchin nos deixou na madrugada da
sábado para domingo, aos 27 anos, vítima de um
acidente automobilístico inusitado. De acordo
com o site TMZ, o ator foi prensado pelo próprio
carro contra a sua casa, na região metropolitana
de Los Angeles (EUA) - a residência está localizada em uma ladeira acentuada.
O ator construiu uma carreira breve, mas cheia
de bons trabalhos.

Edson Celulari recebe diagnóstico de câncer:
‘Foi um susto mas estou bem’
O ator Edson Celulari, 58, foi recentemente diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin, tipo de câncer localizado no sistema linfático. A informação foi divulgada
pelo jornal “O Globo” de segunda-feira (20).
Em declaração concedida à imprensa, o
ex-marido de Claudia Raia, 48, se mostrou
confiante com o tratamento médico. “Reuni
minhas forças, meus santos, e um punhado
de coragem, coloquei tudo numa sacola e estou indo cuidar de um
linfoma não-Hodgkin. Foi um susto, mas estou bem e ao lado de
pessoas amadas. Com determinação e fé, sairei deste tratamento ainda mais forte”, declarou o global. Segundo o site “Ego”, o câncer de
Edson Celulari é o mesmo que foi enfrentado por Reynaldo Gianecchini, 43, e Dilma Rousseff, 68. Elvira, irmã do famoso, confirmou
ao veículo que ele manterá a discrição sobre o assunto. "Edson vai
preservar esse momento, não dando entrevistas", explicou ela.

Neymar freta jatinhos e faz
festa junina badalada
O atacante do Barcelona e da seleção brasileira, Neymar, organizou um super arraiá no condomínio de luxo Atlantic Paradise Towers, em
Itapema, Santa Catarina, neste final de semana.
A festa a caráter contou com decoração especial e todas as delícias
típicas de festas juninas e aqueceu a noite fria do último sábado. O
jogador chegou a fretar três jatinhos para trazer os amigos mais 'chegados' para a festança, entre eles a ring girl do UFC, Jhenny Andrade,
a cantora Anitta e o promoter David Brazil. Os convidados ficaram
hospedados em dois apartamentos que o jogador possui no empreendimento, cada um com quatro suítes.
Neymar está de férias do Barcelona e aproveitou uns dias de folga
em Santa Catarina, onde possui apartamentos.
O craque segue aproveitando as férias no Brasil e em breve se apresenta ao Barcelona para uma pré-temporada. Pela seleção o jogador
está escalado para o time que disputará as Olimpíadas do Rio, em
Agosto.

Silvio Santos encena beijo
na boca de Helen Ganzarolli
Silvio Santos voltou a causar durante seu programa dominical.
O apresentador simulou uma cena romântica e quase deu um beijo
na boca da apresentadora e assistente de palco Helen Ganzarolli,
durante o quadro “Jogo dos Pontinhos”, na noite de domingo (19).
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Enquanto conversava com Maísa Silva sobre o desejo dela de
fazer faculdade de Cinema, Silvio
Santos chamou Helen Ganzarolli
ao palco. “Vem cá, Helen”, pediu
ele. “Medo!”, brincou a assistente
de palco. “O que você faria com
uma menina dessas no seu filme?”, perguntou o o apresentador
à Maísa. “Que papel?”, perguntou
a adolescente. “Ela seria a estrela e eu, o galã apaixonado do filme”,
respondeu Silvio Santos.
Maísa Silva então brincou com o ‘patrão’ e respondeu que ele não
tinha mais idade para ser galã. “Galã não dá, né? Acho que você já
teve os seus anos de galã. Mas agora você é galã, tipo, com a dona
Iris, entendeu?”, disse ela. “Esquece a dona Iris. Estou falando de
filme! Você falou que vai ser produtora de cinema. Ela é atriz e eu
sou o ator. Por que eu não posso contracenar com ela e fazer assim?
Cenas de amor assim?”, respondeu Silvio Santos, antes de segurar
Helen Ganzarolli pelo rosto e simular um beijo na boca da apresentadora, pegando todos de surpresa. Assustada, a assistente de palco
brincou: “Meu Deus do céu! O meu coração disparou”.

Irritado com falhas técnicas,
Faustão fala palavrão ao vivo
Irritado com problemas técnicos ocorridos
durante a estreia do quadro “Iluminados”, no
“Domingão do Faustão” deste domingo (19),
Fausto Silva não se conteve e soltou um palavrão ao vivo. Depois que o áudio da primeira música falhou enquanto uma das participantes da atração cantava, o apresentador, já
incomodado, avisou que ela não poderia ser julgada.
“A Aline está fora da votação porque ela não pode ser prejudicada
por uma falha no som. Perguntei e falaram que deu problema no
sistema. Tudo hoje em dia é problema no sistema’, disse Faustão.
Um dos jurados, Rogério Flausino tentou disfarçar a situação dizendo que a falha tinha parecido uma paradinha combinada. "Ah, você
achou que foi uma paradinha, mas foi uma cagadinha”, retrucou o
apresentador.
Em seguida foi a vez da iluminação do quadro falhar ao vivo.
Faustão, que já havia ficado nervoso com a falha de áudio, reclamou mais uma vez. “Eu já caí uma vez nessa porra aqui. Parece
‘cassetada’. Brincadeira isso aqui”, disse o apresentador, soltando
um palavrão.

Cauã Reymond é criticado por viver
travesti e cantora rebate: 'Se despiu'
Cauã Reymond surpreendeu o público ao protagonizar, vivendo um
travesti, o clipe "Your Armies". No
entanto, o namorado de Mariana Goldfarb, que já o encontrou em sua volta
ao Rio, foi alvo de críticas pelo trabalho. Autora da música, a cantora Barbara Ohana, sobrinha da atriz Claudia
Ohana, contou que o público LGBT questionou a escalação de Cauã
para o papel, mas defendeu o ator.
"A ideia não foi quebrar paradigmas, mas provocar evolução. Tratamos do tema de uma maneira delicada e escolhemos o Cauã por
ser um ator que se despiu totalmente. Mas meu próximo clipe, já em
finalização, será protagonizado por atrizes transsexuais", garantiu a
artista em entrevista ao jornal "Extra".
Ohana contou ainda que foi abordada por muitos telespectadores
que não reconheceram o ator, que já está gravando a série "Justiça".
"Muitas pessoas não o reconheceram e eu sinceramente também não
o reconheceria caracterizado, se não tivesse participado de todo o
processo. A filmagem foi emocionante. Fiquei impressionada com a
entrega dele, coisa linda, um verdadeiro artista", elogiou a cantora.

Paulo Gustavo, acusado de racismo, refaz
personagem caricata: 'Não é engraçado!'
Humorista se pronunciou publicamente em seu perfil do Facebook e pediu desculpas às mulheres negras
Após ser acusado de racismo por interpretar a personagem Ivonete, um mulher negra e caricaca, e de praticar blackface, - uma prática
do teatro americano, no século 19, que satirizava e ridicularizava de
modo extravagante os negros - Paulo Gustavo usou as redes sociais
para se desculpar com seus fãs e anunciou mudanças no papel. No
ano passado, o artista foi acusado de maus-tratos a sua equipe na TV.
"Nesses últimos dias li, ouvi, pensei e entendi que há uma longa
discussão sobre o uso de 'blackface' muito anterior e muito maior do
que eu, minha carreira, minha personagem e o 220 volts, por isso
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decidi refazer a Ivonete sem que ela pareça uma
caricatura risível da mulher negra", falou o humorista, que pretende aumentar a família ao lado do
marido.
Mesmo se desculpando, Paulo não deixou de
defender sua personagem e ressaltar as suas qualidades. "Ivonete é esperta, crítica, consciente e
questionadora. É uma brasileira que passa por todas as dificuldades absurdas que todos passamos
como a falta transporte eficiente, sistema de saúde
precário e violência. Ela se revolta, reclama, exige,
sofre, mas não perde o rebolado, mantém-se de cabeça erguida, forte, guerreira e sobretudo alegre", acrescentou o fã de Chico Buarque.
Sobre a pratica do blackface, o artista assume que historicamente
remete a experiências que são dolorosas para muitas pessoas e, por
isso, pede desculpas publicamente. "Peço desculpas se ofendi ou
magoei alguém. Eu posso pintar minha pele, posso fingir, representar, tentar dar voz a essa mulher, mas eu nunca saberei de verdade
como é ser uma mulher negra. Nos textos, a alegria da personagem
não fazia dela uma alienada, mesmo assim eu compreendi que a negra animada é um estereótipo que os movimentos negros combatem
com razão pois na vida real, muitas vezes, não é nada engraçado.
Apesar de conhecer e adorar muitas Ivonetes, ser negro no Brasil é
difícil sim. Como ser mulher também é difícil; como ser gay também é difícil", lamentou.

Luxemburgo volta a ser
cobrado por cassino em Las Vegas
Apesar de levar R$ 46 milhões de rescisão
com o Tianjin Songjiang, Vanderlei Luxemburgo ainda não quitou a dívida com o cassino Wynn, em Las Vegas, Estados Unidos.
Segundo informações da ESPN Brasil, a empresa ingressou com nova petição cobrando
as duas últimas parcelas de um acordo feito
em dezembro de 2015. No total, restam quase
R$ 130 mil a serem pagos pelo treinador.
"Tendo em vista que já se exauriu o prazo para o pagamento das
duas parcelas restantes pelo executado, e tendo em vista que até a
presente data não consta dos autos os comprovantes dos devidos
pagamentos, é a presente para requerer a determinação da intimação
do executado para que comprove nos autos os pagamentos tempestivos das parcelas, sob pena de multa", diz o cassino, por meio do
advogado, em petição juntada à 34ª Vara Cível do Foro Central João
Mendes, da Justiça de São Paulo.
"Pode ser que sim (não tenha quitado as parcelas), pois o Vanderlei estava na China, e a pessoa que estava encarregada de fazer
pode não ter feito o pagamento. Mas ainda não recebemos nenhuma
intimação. Se não foi feito ainda o pagamento, vai ser", respondeu o
advogado do treinador para a ESPN Brasil.
A situação começou em julho do ano passado. Na ocasião, os
americanos cobravam R$ 430 mil do treinador por uma dívida feita
no local na noite de fevereiro de 2014. À época, o treinador - que
estava desempregado - deixou um cheque promissório no valor de
300 mil dólares, a ser pago até o dia 29 de maio do mesmo ano. Mas
Luxemburgo só quitou 161 mil dólares e ficou devendo o restante.
Então, foi acionado na Justiça pelo cassino.

“Namorado” de Anitta se mete
em barraco em festa e ex-inimiga da
funkeira desmente o moço
De um lado, Carol Sampaio, organizadora de festas no Rio, que
era inimiga numero 1 de Anitta (dizem que a música Show das
Poderosas, que fala de inveja e recalque, foi feita como indireta
para Carol...).
De outro, Pablo Morais (já tinha ouvido falar???), modelo ator
inexpressivo e que agora está se passando por "namorado" de Anitta para ganhar popularidade. Já deu até entrevista para falar do
"namoro", mas a gente sabe muito bem o que ele quer...
Pablinho foi ao Baile da Favorita, no Rio, que é promovido por
Carol Sampaio, e publicou um vídeo detonando a festinha da mulher: “Estou na porta de casa, em São Conrado, acabou a Favorita.
Todo mundo viu o tratamento dos seguranças na festa da Carol.
Então é isso: o segurança da Polícia Civil me tirou de favelado, de
bandido, me tirou pelo cangote.
Alguns amigos falaram para não fazer esse vídeo. Mas Carol,
Michel, não tive como. Desculpa, eu tenho 23 anos e saio para me
divertir nas festas da minha cidade. E se a infraestrutura não é qualificada para aceitar isso, é melhor a gente não ir em certas festas.
Como a gente é de origem humilde, a gente gosta de funk. Um
recado: tratar quem não conhece ou qualquer um com educação.
Parar de empurrar, agredir, bater no peito dos outros. Me trataram
como bandido, ladrão, ou algo assim. Espero que quem for à festa,
tome cuidado. A recepção não é boa. Hoje eu fui chutado na festa
da Favorita, mas a produção da Carol me mandou ir embora".
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COLINA E LAJINHA LEVANTAM AS TAÇAS
PELO CAMPEONATO DE BAIRROS 2016

C

hegou ao fim neste domingo, 19, a
edição 2016 do Campeonato de Bairros, organizado pela Prefeitura de
Manhuaçu, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. Quatro equipes deram um baile
de futebol no gramado do Estádio JK, mas
apenas duas levantaram a taça de campeão.
Pela série A, o Bairro Colina, e pela série B,
o Bairro Lajinha! As partidas contaram com
público expressivo. As torcidas encheram
a arquibancada coberta do estádio e parte
da arquibancada descoberta, e empurraram
seus times ao som de muito grito e batuque.
Pela Série B, a equipe do Bairro Laji-

nha disputou com o time da Vila Deolinda
numa partida equilibrada, que acabou com
placar de 1x0. "É uma decisão, é diferente, o time joga de forma humilde. Mas foi
o conjunto da obra, não houve um fator
determinante para que a gente ganhasse.
E no ano que vem a gente vem com tudo
para a primeira divisão. Parabéns a todos
da nossa equipe" - avaliou o técnico do
time, Alessandro Alves.
Já pela Série A, a final foi marcada por
uma partida eletrizante e acirrada. O time
do bairro Colina chegou a abrir placar de
3x1 sobre a equipe do Bairro São Vicen-

te, que foi para cima e, já nos acréscimos,
empatou a partida. A decisão foi para os
pênaltis. A equipe do São Vicente vacilou
e errou uma cobrança, dando a vitória ao
Colina. "Graças a Deus fomos campeões,
viemos convictos de que levaríamos esse
campeonato. Tivemos humildade, raça,
determinação e levamos a melhor" - disse
o jogador Willian Leandro. "Foi com muita superação, jogamos com muita garra,
eles empataram o jogo mas, nos pênaltis
nós conseguimos nos sair melhor. Vamos
comemorar a semana inteira" - disse o jogador Tássius Vinícius.

Durante a cerimônia de premiação, o
secretário de Esportes, Victor Rocha,
agradeceu e parabenizou a todos os times,
jogadores e técnicos pela bela campanha
desenvolvida ao longo do campeonato. O
secretário ainda agradeceu a todos os envolvidos na organização da disputa e também ao apoio da Polícia Militar, presente
em todas as partidas. Ao todo, na Série A,
foram 12 equipes. Na Série B, 19, totalizando 31 equipes. 800 atletas participaram do campeonato, que durou três meses.
Secretaria de Comunicação
Social de Manhuaçu

