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EDITORIAL

CHARGE

Todas as vezes que o Brasil necessita
fazer ajuste o povo é quem paga

Se o boi e o elefante soubessem a força que tem, não deixaria o
homem domesticá-lo.
Está na constituição e é lei, quem manda na nação brasileira é o
povo, os políticos apenas governam em nome do povo, mas nos
faltam conhecimento e unidade para fazer dessa nação um país
digno de todos os seus patriotas. Imagina se o resultado da vontade popular colhida em uma pesquisa fosse colocada em prática
pelo menos por 5% das pessoas que discorda das leis e de certas
atitudes dos governantes quando querem fazer ajustes. Se o povo
fosse unido e tivesse entendimento, seria só uma multidão ir para
as ruas e exigir do governo a melhor solução. Tem tanta coisa
melhor para se fazer, começando cortando pela metade o número
de parlamentares, e de igual modo as
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Outras fontes não exploradas, são a
cobrança de impostos, no Brasil quem
paga muitos impostos são o povo mais pobres, os ricos quase não
pagam impostos, as grandes indústrias e as grandes fortunas quase
nada pagam.
Se o povo soubesse usar a sua força, nós teríamos também um
SUPREMO JUSTO, esse que temos não servem ao povo, servem
ao grande capital e seus padrinhos, como temos vistos, a justiça
prende e o SUPREMO manda soltar. Se o povo soubesse usar sua
força teríamos parlamentares e governantes honestos, um Ministério Público e uma Polícia Federal forte para fiscalizar e punir
os corruptos com rapidez, hoje um corrupto pode levar mais de 8
anos para responder pelo seus crimes e poucos vão para a cadeia.
O esforço de alguns é para uma transparência na investigação de
casos de corrupção e foi defendida em comissão geral na Câmara.
O procurador da República Bruno Calabrich, que atua na Operação
Lava-Jato, defendeu na comissão a transparência na investigação
dos casos de corrupção a fim de combater o problema. Em comissão
geral na Câmara dos Deputados, o procurador lembrou que esse
ponto é tratado no projeto de lei (PL 4850/16) que estabelece dez
medidas de combate à corrupção, a crimes contra o patrimônio
público e ao enriquecimento ilícito de agentes públicos.
Se houvesse boa vontade o projeto já estaria em pauta, mas até o
momento não foi prioridade. A proposta cria regras de transparência válidas para o Ministério Público e o Poder Judiciário, como a
obrigatoriedade de divulgar anualmente estatísticas de tramitação
e julgamento de casos de improbidade. O objetivo seria permitir a
identificação de gargalos. Também estão previstas campanhas de
conscientização da população, com informações sobre os males
da corrupção e a indicação de caminhos para que a população
denuncie.
Há ainda a previsão de proteção do sigilo da fonte, com a criação
da figura do informante confidencial. “Há pessoas que querem
denunciar, mas temem pela divulgação de seu nome”, observou
Calabrich.
Entre outros pontos, o deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR),
um dos parlamentares que sugeriu o debate, defendeu a avaliação
de desempenho do funcionário público. “O funcionário público
que não trabalha, não se especializa, não atende bem o cidadão
também é um corrupto. A avaliação de desempenho não pode ser
negligenciada no Brasil. Temos obrigação de trabalhar e prestar
contas e estar sempre disponível para a população”, afirmou.
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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
FIBRAS

Considerado como o pai da medicina, o grego Hipócrates,
afirmava que a saúde do homem está naquilo que ele come.
Nada mais simples, objetivo e verdadeiro.
Em 2002, tive a oportunidade de visitar a China. Aprendi um
pouco sobre a milenar medicina chinesa, baseada essencialmente em produtos naturais e em fitoterapia. Nesta viagem, fiz
escala em Joanesburgo (Africa do Sul), e num jornal local, li
artigo sobre como a nossa comida pode ser prejudicial ao nosso
estômago, e por consequência, a todo o nosso sistema digestivo.
Um artigo fantástico que traduzi integralmente e encaminhei a
muitos conhecidos.
Um sistema digestivo saudável é vital para vivermos bem, e
algo que é incrivelmente carente na dieta do povo brasileiro
são as FIBRAS.
A recomendação para pessoas adultas é o consumo de 25
gramas de fibra ao dia, mas conforme pesquisas médicas, 90%
dos brasileiros não alcançam esta recomendação.
Frutas, verduras, grãos integrais e legumes são os principais
alimentos ricos em fibras e o consumo adequado destes produtos, desempenha importante papel na redução da ingestão
de alimentos porque provoca sensação de saciedade mais
rapidamente. Também reduzem o colesterol do sangue porque
modificam a absorção e sua síntese pelo fígado.
As fibras também reduzem o tempo de trânsito no intestino, e
finalmente, reduzem o nível de glicose no sangue.
Há mais de quatro décadas eu trabalho com nutrição, e acompanho com atenção o que vem acontecendo com a saúde dos

brasileiros. Não tenho dúvidas em afirmar que nosso povo se
alimenta extremamente mal.
Embora haja muita informação disponível, as pessoas, regra
geral, não se importam com isso, e comem o que mais lhes
agrada, independentemente se isso é salutar, ou não.
Hoje, metade de nossa população está acima do peso, ou
é obesa. E a obesidade tem abreviado a vida de milhões de
pessoas...
As fibras são paredes das células vegetais, e são oriundas de
carboidratos como os amidos e os açucares, porém as fibras
NÃO são fontes de energia porque NÃO são digeridas pelo
organismo.
As fibras podem ser solúveis em água (maltodextrinas, betaglucanas, inulinas). Estas fibras formam um gel em contato com
a água, daí aumentam a viscosidade do conteúdo estomacal,
proporcionando maior volume e lubrificando o material fecal.
Outras fibras são insolúveis em água, é o caso da celulose e
da lignina, e estas permanecem praticamente intactas ao longo
de todo o sistema gastrointestinal. Isto contribui muito para aumentar o volume das fezes e também para aumentar a frequência
dos movimentos intestinais, e isto é preponderante para regular
o tempo de trânsito das fezes no interior do intestino.
As fibras NÃO são nutrientes, e não tratam nenhuma doença.
Elas, simplesmente, ajudam o organismo funcionar melhor.
Garanta uma vida mais saudável, ingerindo quantidades
adequadas de fibras em sua dieta. E tome bastante água! E
exercite-se diariamente. Seu corpo agradecerá!
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Indicações uma marca dos vereadores
de Manhuaçu
Para muitos munícipes que comentam sobre os políticos
de Manhuaçu, dizem ser lamentável o que vive Manhuaçu
em uma tremenda crise de deficiência nos serviços públicos,
mas os vereadores não enxergam, só sabem fazer indicações.
Dos 15 vereadores, uns 3 ou 4 fazem alguma coisa. Veja a
baixo os serviços que fazem os vereadores: parece que os
vereadores só sabem solicitar lombadas, troca de lâmpadas,
colocação de placas, um vereador chegou a indicar um
encontro do prefeito com o comandante do 11º BPM, para
aumentar a segurança dos estudantes. Outro solicita que o
posto de policiamento na rodoviária, seja mudado do 1º andar
para o térreo. A sociedade manhuaçuense está se organizando
para apoiar 17 candidatos nas eleições deste ano, para tentar
dar uma melhorada no legislativo de Manhuaçu. Estes vão
se comprometerem com alguns projetos polêmicos, mas de
grande importância para o município. Pergunte aos vereadores como funcionam as escolas municipais do município,
se você visitar, não vai acreditar. Algumas se houvesse uma
fiscalização seriam fechadas. Mas os vereadores não sabem,
ou não tomam providencias, eles não sabem se todos os funcionários públicos cumprem de fato os horários nos postos
de atendimento médicos e nos demais órgãos.
Anízio Gonçalves de Souza
Indica a colocação de placa de estacionamento proibido
na lado direito entre a Rua Dorcelina Zanirate e a esquina da
Rua Hilda Vargas Leitao, sentido saída do Corpo de Bombeiros à BR-262, com o objetivo de promover melhorias
para a segurança dos militares nos deslocamentos – saída e
chegada – de viaturas para prestar atendimentos.
Indica a colocação de placa de estacionamento proibido
em um dos lados da Alameda Dr. Eloy Werner, no trecho
entre a esquina da Rua Hilda Vargas Leitão e a entrada do
CEM, a fim de facilitar o acesso dos militares do Corpo de
Bombeiros para prestação de atendimentos com rapidez e
segurança, considerando a presença de ônibus de faculdades
à noite que causam retenções na circulação de veículos no
local, Bairro Alfa Sul.
Rogério Filgueiras Gomes
Reivindica o contato entre o Prefeito Municipal e o Comandante do 11º BPM, no sentido de aumentar a segurança
dos estudantes que estudam à noite em escolas estaduais,
colocando viaturas e motos para fazerem patrulhamento
preventivo no encerramento das aulas.
Reivindica o entendimento entre a Prefeitura de Manhuaçu
e o 11º BPM para que o posto de policiamento instalado no
Terminal Rodoviário seja mudado para o piso térreo, trazendo
melhorias tanto aos policiais quanto aos usuários, facilitando
o acesso aos serviços prestados pela Polícia Militar.
Reivindica ao Prefeito abertura em definitivo de escritório
da empresa encarregada de cuidar da iluminação pública.
Paulo César Altino
Reivindica a construção de Praça de Lazer na Vila Zequinha Campos, Bairro Santa Luzia.
Solicita obras de recapeamento asfáltico no Bairro Santa
Luzia.
Jorge Augusto Pereira
Indica a troca de luminárias queimadas na Rua Monsenhor
Rocha, em Vilanova.
Gílson César da Costa
Solicita a colocação de iluminação e extensão de rede
elétrica na Rua Aloísio Bicalho de Moraes, em Vilanova.
Indica a colocação de iluminação e extensão de rede elétrica na Rua dos Pinheiro, no loteamento do Sr. Evandro,
em Vilanova.
Reivindica a construção de campo society no Córrego do
Gavião, em Dom Corrêa.
Aponísia dos Reis
Indica a colocação de placas de proibição de estacionamento de veículos em um dos lados da Praça João Gervásio
Dutra, em Santo Amaro.
Solicita a recomposição do quadro de servidores de educandários a fim de oferecer melhorias na qualidade de ensino
aos alunos: Professor PI para as E. M. de Bom Jesus, E.M.E.I
de Santo Amaro e E.M. Ivo Mendes de Magalhães; Monitor
para a Creche Renascer; Professor de Apoio e Vigia para a
E. M Rita Clara Sete, em Santo Amaro.
Reivindica a construção de campo de futebol no Distrito

de Santo Amaro.
Hélio Ferreira
Indica o patrolamento da estrada de acesso à Comunidade
do Córrego da Sinceridade.
Jânio Garcia Mendes
Solicita ao Prefeito e ao Secretário de Obras colocação
de dois quebra-molas na Rua João Francisco dos Santos,
em Realeza.
Indica o contato entre o Prefeito e Secretário de Agricultura para que seja providenciada a autorização o mais rápido
possível para a limpeza do Córrego no Distrito de Realeza.
Reivindica operação tapa-buraco na Avenida Vitória Minas - Distrito de Realeza, no trecho entre o Posto de Molas
Irmãos Ramalho até o Churrasquinho Realeza.

Muitas conversas, definições
só final do mês

Em Manhuaçu os papos de pré-candidaturas vão longe, os
pretendentes ao cargo de prefeito são muitos. Eles garantem
que são pré-candidatos: o atual prefeito Nailton, Sérgio Breder, Cici Magalhães, Renato da Banca, Vinícius Resende,
Juca Miranda e Mauricio Júnior.
Na realidade todos sabem que nas convenções os acertos
são feitos, e dos pré-candidatos deve sair no máximo 3 ou
4 candidatos. Os prés, candidatos mais bem avaliados são:
Cici Magalhães, Sérgio Breder, Nailton Heringer e Renato
da Banca. Há grande possibilidade de Sérgio Breder e Cici
Magalhães fazerem uma composição e sair um candidato de
um grupo e o vice do outro.
Convenções partidárias na mira dos partidos. Reta final
para articulações dos partidos políticos que pretendem celebrar
coligações para vereador visando o lançamento de chapa completa com 26 candidatos para atingir o quociente eleitoral. Nos
bastidores da política em Manhuaçu, o que se comenta é que
grande parte dos partidos não conseguiram chapas completas
e que a saída será mesmo a coligação. Um fato curioso que
irá beneficiar a chapas para vereador, é a possibilidade de um
quociente eleitoral na casa dos 2.800 mil votos, considerando
o alto índice de abstenção, votos brancos e nulos.

Câmara Municipal de
Conceição de Ipanema

Hoje com toda a
tecnologia, todas as
câmaras deveriam ter
uma página na internet
transparente mostrando
o trabalho dos vereadores. Mas infelizmente
muitos preferem viver
no anonimato, sem informações para o povo.
Um grande número de
câmaras municipais do
interior não tem uma
página na internet, ou não atualizam. Há muita má vontade
do presidente para atualizar a página na internet, para que
os munícipes possa acompanhar os trabalhos da câmara. Em
Conceição do Ipanema eles dizem uma coisa e fazem outra. A
página da câmara na internet está desatualizada há 7 meses.
No ano de 2016 não existem nada na HOME PAGE.
A Câmara Municipal de Conceição de Ipanema com o
intuito de aproximar o cidadão Conceiçuense dos seus direitos e dando transparência aos trabalhos desempenhados
pelo Legislativo, cria esta HOME PAGE para assim fazer
com que as notícias do Legislativo sejam cada vez mais
acessíveis, trazendo assim o cidadão as informações que se
passa na vida de seu município.
Aqui você terá informações de tudo o que se passa na casa
Legislativa da cidade. Serão publicadas diariamente, notícias
da Câmara, agenda das reuniões que serão realizadas, os projetos de leis, pedido de providência, leis aprovadas que estará
à disposição para downloads, serão publicadas a prestação
de contas da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema.
.É por meio desta Home Page que a Câmara Municipal
de Conceição de Ipanema tenta fazer um trabalho com
competência e transparência dando a todos a oportunidade
de acompanhar as novidades do Município.
Isso é um grande descaso da Câmara para com o povo
de Conceição do Ipanema, acessando o site, só matérias do
ano passado

Corpo de Bombeiros comemora 10
anos em Manhuaçu

Varredura nos presentes
de Lula e Dilma

Tribunal de Contas da União foi autorizado, pelo governo
Michel Temer, a fazer uma "devassa" nos presentes recebidos
pela presidente afastada Dilma Rousseff e pelo ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e levados com eles após deixarem
o Palácio do Planalto. Segundo a Folha de S. Paulo, uma
equipe de auditores trabalha dentro da Presidência para
buscar os registros. Eles querem acesso à relação de todos os
itens ofertados e também o controle do deslocamento desses
itens desde o fim de 2002, quando foi publicado um decreto
que regulamentava o assunto, para analisar a necessidade de
fiscalizações in loco.

Há dez anos, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais inaugurava o 2º Pelotão de Manhuaçu. Na quinta-feira, 07/07, cerimônia festiva marcou a celebração de
uma década realizando o atendimento a diversos tipos de
ocorrências, vistorias e prevenção contra incêndio e pânico
em toda a região.
Resultado de muitos esforços por parte das autoridades e
da sociedade civil organizada a unidade foi inaugurada no
dia 7 de julho de 2006, sob o comando do então 2º Tenente
Washington Goulart do Nascimento, tendo um efetivo inicial
de 28 Bombeiros Militares. Em nota, o 5° Comando Operacional de Bombeiros, ressaltou que essa data "não é apenas
um momento de comemoração, mas também de podermos
refletir sobre a evolução da unidade ao longo desses anos de
existência. Nós, assim como os militares que por aqui passaram, temos buscado ao longo desses 10 anos, proporcionar
a sociedade da regiao do Caparaó: proteção a vida, ao meio
ambiente e ao patrimônio. através da busca da excelência no
cumprimento das atividades atinentes à profissão Bombeiro
Militar, procurando, assim, contribuir para o desenvolvimento da região e do estado".

4

12 de julho / 2016

acesse: www.jm1.com.br

CANTINHO DE FÉ
por

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

"Se Eduardo Cunha conseguir se salvar na Comissão de Constituição e Justiça, ele se livra da cassação"
Deputado Danilo Fortes (PSB-CE), que não acredita em votos suficientes para Cunha na comissão.

PT AJUDA GOVERNO TEMER
EM TROCA DE BOQUINHAS
O PT tem surpreendido os adversários ao não criar problemas para aprovação de projetos de interesse do governo
Michel Temer. “Vai que Dilma volta” é o lema dessa nova
atitude petista. É que, nessa hipótese, os projetos que ela
jamais conseguiria aprovar já terão virado lei quando do
seu eventual retorno. Temer, em contrapartida, não cria
caso com a permanência de petistas ocupando cargos no
seu governo.
TETAS OCUPADAS
Assim como o PCdoB ainda controla a Agência Nacional
do Cinema, o PT mantém postos na Caixa, DNOCS, delegacias da Agricultura etc.
ELA É INCAPAZ
A líderes de apoio ao Planalto, os próprios comandantes
do PT admitem que o governo Michel Temer “é muito melhor” que o de Dilma.
CULPA DA ABIN
O governo mantém petistas nos cargos e para aliados inconformados alega que é a Abin que demora para analisar
a vida dos indicados.
SABOTAGEM

EXEMPLO
Quinze presos do Centro Penal da Gameleira, Campo
Grande (MS), vão reformar uma escola estadual. A obra
será entregue em 45 dias. O custo estimado da obra desabou de R$400 mil para R$ 19,8 mil.
SUPREMA HUMILHAÇÃO
O atual embaixador do Brasil na Austrália, Manoel Innocencio, era cônsul-geral em Faro, Portugal, naqueles 7x1
da Alemanha. Lá pelos 5x0, ele teve de ouvir de um português: “Oiça, se lhes perguntarem quem descobriu o Brasil,
digam, por favor, que foi a Espanha…”
POSSÍVEL
“Se Eduardo Cunha conseguir se salvar na Comissão de
Constituição e Justiça, ele se livra da cassação”, diz o deputado Danilo Fortes (PSB-CE), que não acredita em votos
suficientes para Cunha na comissão.
DINHEIRO EVAPOROU
Os 513 deputados federais gastaram, em junho, R$277
mil com combustíveis. Os maiores gastadores: Pedro Fernandes (PTB-MA), Mauro Benevides (PMDB-CE) e César
Halum (PRB-TO).
PORTUGAL NA FINAL

O governo Temer sabe o risco que corre, até porque tem
detectado ações de sabotagem e até de espionagem por
aliados de Dilma.

Portugueses em Brasília torcerão pelo time de Cristiano
Ronaldo na final da Eurocopa, neste domingo. A partir das
13h30 eles se reúnem no auditório da embaixada de Portugal, com food trucks na porta.

ANCINE VIROU ‘PRIMEIRO EMPREGO’ NO PC DO B

PENSANDO BEM...

Detalhe que espanta o Planalto no “aparelhamento” da
Agência Nacional do Cinema (Ancine), pelo PCdoB, é o
número boquinhas para membros do comitê central do
partido. Não se exige entender de cinema ou ter experiência no serviço público, mas haver atuado em entidades
estudantis do PCdoB, tipo UNE, Ubes (secundaristas),
UJS, UEE. Um prêmio pelo aliciamento de jovens militantes para o partido.

...somente na reta final de sua “presidência bizarra”, Waldir
Maranhão resolveu exercer autoridade na Câmara. Mas é
tarde.

CARREIRA BRILHANTE
Ouvidora-geral da Ancine, Luana Bonone, do
PCdoB, também fez “carreira” na estudantil
UES e na UJS (União da Juventude Socialista).
MESMA FÔRMA
Thiago Franco de Oliveira virou assessor do
presidente da Ancine, Manoel Rangeto Neto (dirigente do
PCdoB) após atuar na Ubes e UJS.
MESMO ROTEIRO
Outro ex-presidente da UNE, Felipe Maia Silva, também
do comitê central do PCdoB, desfrutou de cargos na Ancine entre 2008 e 2010.
É CANDIDATO
Rogério Rosso (PSD-DF) se faz de difícil, na eleição para
presidente da Câmara. Ele finge, mas está louco para ser
presidente da Câmara. Anunciará sua candidatura quarta-feira, minutos antes do prazo final.
ERA SÓ UM CONVÊNIO
O diplomata Roberto Jaguaribe, novo presidente da Apex,
a agência de promoção da exportação, parece feliz no cargo, a julgar pelo entusiasmo na assinatura de um convênio
com o Ministério da Cultura.
PÉ ATRÁS
Lula quer ir ao Nordeste, mas anda preocupado com a receptividade do povo indignado com a roubalheira. Pudera.
Um fotógrafo confundido com ele, em Belo Horizonte, escapou por pouco de agressões na rua.

NA ANCINE, O PC DO B SE ESBALDA NO NEPOTISMO
Na farra do “aparelhamento” a Agência Nacional do Cinema
(Ancine) desde 2005, o PCdoB distribui cargos para membros
do comitê central do partido e, claro, para parentes. Caso do
deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que emplacou cunhada
na Ancine. Conhecido por usar cartão corporativo para gastar
sem piedade dinheiro público, pagando até tapioca, Silva foi
medíocre ministro do Esporte, no governo Lula.

Como conseguir uma estafa
J. L. Glass identificou cinco maneiras para se conseguir
uma estafa. Os que desejarem úlceras, dores de cabeça,
estafa e quem sabe até um ataque cardíaco, podem aproveitar os seguintes conselhos:
Primeiramente, para conseguir uma estafa, tente resolver
os problemas antes que eles apareçam. Há pessoas que perdem o sono com problemas-fantasmas. Elas se esquecem
da palavra de Jesus: “Não vos inquieteis, pois, pelo dia
de amanhã… Basta a cada dia o seu mal” (Mateus 6.34).
Para conseguir uma estafa, em segundo lugar, tente reviver o passado. É claro que o passado deve permanecer
no passado. É assim que Deus faz. Quanto mais você vive
do e no passado, mais e mais está atraindo estafa. Não se
esqueça que Deus pode fazer todas as coisas, mesmo as de
um passado tenebroso, contribuírem para o bem dos que o
amam (Romanos 8.28).
Para conseguir uma estafa, evite tomar decisões. É
como o sujeito que fica indeciso se corta ou não o capim
do quintal. Enquanto rumina a sua indecisão, o capim vai
tomando conta de tudo. Não seja precipitado, mas também
não fique a vida inteira pensando em como vai resolver
determinado problema.
Para conseguir uma estafa, exija mais de você mesmo.
Isso mesmo: acumule tarefas, mais do que você possa
produzir. Imagine que você é Atlas, o personagem da
mitologia grega que é representado carregando o globo
do mundo às costas. É tiro e queda. É outra isca eficiente
para atrair estafa. Creio que precisamos descobrir a arte de
dizer NÃO. O sábio disse: “Tudo quanto te vier às mãos
para fazer, faze-o conforme as tuas forças” (Eclesiastes
9.10). Conforme, não além.
Para conseguir uma estafa, por fim, acredite em tudo
que Satanás disser a você. Jesus declarou que Satanás é
“pai da mentira” (João 8.44). Ele é doutor em disfarces,
mascarado de anjo de luz. Certamente ele nos assediará
com a insinuação de que não somos dignos do perdão de
Deus, dirá que devemos pagar pelos nossos pecados.
Outras vezes, Satanás nos oferecerá suspeitas e desconfianças que só farão mal aos nossos relacionamentos e às
nossas almas. Não lhe demos ouvidos, portanto.

NOTÓRIO SABER
Antes da Ancine, Renata Petta, cunhada de Orlando Silva,
passou uma temporada atuando em entidades estudantis
controladas pelo PCdoB.
É NÓIS, MANO
O Planalto soube que um irmão do ex-ministro Aldo Rebelo, Apolinário, também do PCdoB, tem cargo na assessoria
parlamentar da Ancine.
EXPERTISE
Ex-primeira-dama de Aracaju com marido filiado ao PCdoB,
Indira Amaral foi superintendente e, depois, assessora da
diretoria da Ancine.
VITALICIEDADE?
Agarrado à presidência da Ancine há 11 anos, Manoel Rangel Neto foi ardoroso defensor de Dilma, e subiu em palanques contra o “golpe”.
TEMER EDITOU 14 MPS EM MENOS DE DOIS MESES
O presidente Michel Temer editou 14 medidas provisórias
desde que assumiu o Planalto, dia 12 de maio. Lula editou
414 MPs e Dilma, 205. O ritmo acelerado das MPs (uma a
cada quatro dias) é bem maior que a média de Dilma (uma a
cada nove dias), e de Lula (uma por semana), mas com uma
importante diferença: pelo menos até agora, as MPs editadas
por Temer atendem a pré-requisitos de urgência e relevância.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Entrevista coletiva detalha investigações
sobre desvios em Simonésia

MANHUAÇU (MG) Nove pessoas foram conduzidas pela Polícia Militar
para serem ouvidas na Operação Mamulengo, desencadeada pelo Ministério Público Federal (MPF), Ministério
Público do Estado de Minas
Gerais (MPMG) e a Controladoria-Geral da União
(CGU) na manhã de quinta-feira, 07/07. Além dos conduzidos, foram apreendidos
documentos, computadores
e materiais de empresas e na
sede da Prefeitura. Testemunhas também foram chamadas para depor na operação
conjunta deflagrada para
desmantelar um esquema de
desvio de recursos públicos
em Simonésia.
Os mandados foram cumpridos com apoio da PMMG.
Oito pessoas residentes em
Simonésia e uma de Reduto
foram ouvidas até a noite
desta quinta-feira, na sede
do batalhão.
ESQUEMA: Durante o
início da tarde de quinta-feira, o Procurador da República Dr. Lucas de Morais
Gualtieri, o Promotor de
Justiça da Comarca de Manhuaçu, Dr. Carlos Samuel
Borges Cunha e o Analista
de Finanças e Controle da
CGU Gustavo Soares Cruz,
convocaram a imprensa para
entrevista coletiva sobre a
operação Mamulengo.
De acordo com o procurador Dr. Lucas Gualtieri, a
investigação foi iniciada pelo
Ministério Público Estadual
a partir de notícias e relatos
que davam conta da existência de um esquema que consistia em fraudes licitatórias
na Prefeitura de Simonésia.
“Esses relatos davam conta
de que o indivíduo de nome
Renan Rodrigues Pereira que é companheiro da atual
prefeita - atuava e atua com
um efetivo agente de fato da
Prefeitura, intermediando
contratações de diversos
ramos de atividade e, em
contrapartida, solicitando
um percentual sobre os valores que fossem pagos em
decorrência desses contratos pra que pra que fossem
pagos a ele. Para isso, eram
realizadas contratações de
empresas de fachada - empresas que não existem, não
possuem sede e nem funcionários, quanto de outras
empresas que efetivamente
existiam, mas que os valores
ou eram superfaturados ou
era negociada uma espécie de
comissão para os envolvidos
no esquema”, detalhou o
procurador.
Ainda na entrevista, ele
detalhou que os 14 mandados de busca e apreensão
e as pessoas conduzidas

foram autorizados pela Justiça Federal de Manhuaçu.
“Consistiram basicamente
em mandados de busca e
apreensão, inclusive na sede
da prefeitura, bem como em
empresas vencedoras e em
residências dos envolvidos;
e mandados de condução
coercitiva para oitiva de
alguns envolvidos, além
disso, foram notificadas seis
testemunhas para que comparecessem também para
que pudessem ser ouvidas
na mesma oportunidade,
evitando assim que houvesse
eventual pressão sobre as
testemunhas ou alguma combinação de versões e coisas
do tipo”, reforçou Dr. Lucas
Gualtieri.
O Promotor de Justiça Dr.
Carlos Samuel ainda pontuou que a colaboração entre
MPMG, MPF e CGU foi
motivada pela abrangência
do esquema. “Foram informações que chegaram ao MP
estadual que deram início às
apurações preliminares. No
decorrer dessa apuração, foi
identificada também a perspectiva de fraude em verbas
federais, daí a parceria com
o MPF e consequentemente
com a Controladoria Geral da
União”, afirmou.
No entanto, ele citou que
as buscas em outras ações
do MP na prefeitura, não
foram relacionadas com a
nova operação. “São novas
informações que chegaram
depois”.
As denúncias chegaram
em 2015 e começaram a ser
aprofundadas neste ano, de
acordo com o Dr. Carlos
Samuel. “Chegaram as informações de maneira superficial e as investigações foram
aprofundadas. Foram identificados os alvos, os membros
do esquema e os chamados
laranjas. Os relatos eram
apenas de forma genérica de
como o esquema funcionava
e mencionava alguns poucos
elementos que participam
desses esquema”, informou.
Segundo o procurador da
república, até a forma como
a operação se deu foi diferenciada por causa disso. “Foi
um pouco atípica, vamos
dizer assim. Chegamos à
conclusão que precisávamos buscar na prefeitura
municipal as cópias desses
processos licitatórios para
que, mediante análise e auditoria nesses procedimentos,
fossem efetivamente, com
provas cabais e materiais,
comprovados esses desvios.
As medidas de busca apreensão desta quinta tiveram por
finalidade arrecadar, sobretudo, os procedimentos licitatórios atuais, então realmente
não tem nenhuma vinculação

com apreensões anteriores”,
reforçou Dr. Lucas Gualtieri.
VALORES: Os valores
envolvidos nos contratos
alcançam o montante de
R$ 6.779.756,64 em verbas
públicas de origem federal,
estadual e municipal.
Levantamentos realizados
no Portal da Transparência
da Prefeitura, corroborados
por diligências já realizadas,
permitiram identificar o envolvimento de pelo menos
18 empresas, contratadas a
partir de 43 procedimentos
licitatórios, para a execução
de serviços de engenharia
civil, construção de creche,
unidade básica de saúde, fornecimento de medicamentos,
fornecimento de mão-de-obra terceirizada, serviços
de lanternagem e manutenção de veículos, fornecimento de gêneros alimentícios e
de combustíveis, transporte
de passageiros e promoção
de shows e eventos.
Segundo Dr. Lucas Gualtieri, o valor de quase 7
milhões são os valores totais dos contratos suspeitos.
“Como não tivemos acesso
prévio aos procedimentos,
justamente por que, ao invés
de simplesmente requisitarmos, para evitar que houvesse montagem de processo,
nós preferimos a busca e
apreensão para arrecadá-los
diretamente. Por conta disso,
não tivemos condições de
apurar dano efetivo ainda.
Isso vai ser feito numa fase
subsequente, mediante análise pela controladoria Geral
da União, que vai analisar
esses procedimentos e realmente identificar os valores
dos desvios”, detalhou.
O analista da CGU, Gustavo Soares Cruz, explicou
que a equipe técnica fez
levantamentos para checar o
esquema. “Na fase anterior,
antes da deflagração desta
quinta, a CGU participou
levantando em quais procedimentos licitatórios houve
a aplicação de recursos públicos federais, repassados
aos municípios por órgãos
e entidades da União. Agora
nessa fase a nossa equipe foi
até a prefeitura, realizando as
buscas desses procedimentos
e outros que também foram
surgindo nas investigações.
Na próxima fase, vamos
examinar essas licitações,
contratos e pagamentos para
levantar a materialidade desses delitos”.
Dr. Lucas Gualtieri conta
que foram realizadas diligências de campo, localização
de lugares, fotografias e
entrevistas, permitindo que o
esquema fosse efetivamente
mapeado e todos seus envolvidos.

Para fins de uma verificação preliminar foi feito
um corte nas despesas de
2015, a partir disso foi feita
uma análise no Portal da
Transparência do município,
levantados os contratos e os
valores.
A parte de inteligência teve
que delimitar um período de
investigação. As informações iniciais não apontavam
em qual momento começou
o esquema, então era preciso
fazer um corte temporal.
De acordo com o procurador da república, não significa que o esquema esteja restrito a esses 18 meses. “Pelo
que a gente já apurou, até na
data de hoje, com alguns depoimentos, há empresas que
estão sendo contratadas ao
longo de alguns anos e não
é algo realmente circunscrito
a 2015. Já é um esquema
que tem se perpetuado na
Administração da Prefeitura
de Simonésia”.
Dr. Lucas Gualtieria ainda
complementou: “O que a
gente percebeu pela investigação, até o momento, é que
de fato esse esquema está

impregnado, não diria em
todos os contratos, mas está
bem alastrado na prefeitura.
Diversos contratos das mais
diversas áreas possuem o
mesmo modo de desvio de
recursos”.
Na coletiva, ficou claro
também que está tudo concentrado num primeiro momento com a Justiça Federal,
sem prejuízo da participação
do Ministério Público Estadual e da CGU para que, no
momento posterior, as investigações sejam desmembradas e processadas nas esferas
estadual e federal, de acordo
com a origem das verbas.
PRISÕES: Todos os conduzidos foram liberados no
início da noite desta quinta-feira. O procurador da república explicou que não estão
descartadas prisões. “A gente
não pode, de forma alguma,
descartar as prisões, mas
nesse momento as medidas
que foram cumpridas se limitaram a condução coercitiva,
ou seja, trazer a pessoa, ouvir
e posteriormente liberá-la.
Vamos ter que avaliar todo
o resultado dos depoimentos

e materiais recolhidos para
decidir se existem ou não
elementos que autorizam o
pedido de uma prisão cautelar – seja ela preventiva ou
temporária”.
Sobre a Prefeita Marinalva
Ferreira, a nota divulgada
à imprensa destacou que
ela não é investigada. “A
referência foi feita de forma
expressa e é exatamente para
que não paire nenhuma dúvida, no seguinte sentido: ‘até
o momento, ela (a prefeita)
não é alvo da investigação, o
que não impede que, com o
desenrolar das investigações,
se evidenciem elementos da
sua participação. Não quer
dizer que ela não será eventualmente responsabilizada,
caso se encontrem indícios
da participação dela’. O que
foi dito na nota é que ‘hoje’
ela não é alvo, porque não
existem elementos concretos que indiquem que tenha
participado ou que tenha
conhecimento desses atos”,
frisou Dr. Lucas Gualtieri.
Já Renan Rodrigues Pereira, que exerceu o cargo
de secretário municipal de
Administração de Simonésia
durante os anos de 2009 a
2013. Embora atualmente
não ocupe mais cargo ou função pública, para o Ministério
Público continua atuando
como agente informal do
poder executivo municipal,
sendo o responsável efetivo
por diversas contratações e
utilização de empresas “laranjas”.
“Em todos os relatos, as
pessoas foram praticamente
unânimes em apontar que
o Renan é uma espécie realmente agente informal do
município. Ele quem, segundo os relatos, toma a frente
das negociações, controla os
parlamentos e foram identificadas até mesmo situações
nas quais o próprio Renan
estava no canteiro de obras
- realizadas pela prefeitura - com seus funcionários
determinando o que deveria
e o que não deveria ser feito
isso”, concluiu Gualtieri.
Os crimes identificados até
o momento são: fraude em
procedimentos licitatórios
(art. 90, Lei 8.666/93), cuja
pena vai de 2 a 4 anos; peculato (art. 312, Código Penal),
com pena de 2 a 12 anos; e
associação criminosa (art.
288, Código Penal), que tem
pena de de 1 a 3 anos.
A operação foi batizada
de “Mamulengo” - bonecos
típicos do nordeste brasileiro.
A utilização do termo para
designar a operação é uma referência à utilização de interpostas pessoas (“fantoches”)
para a prática dos crimes.
Carlos Henrique Cruz
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Fhemig abre processo seletivo para
vagas em hospitais do interior

I

nscrições para várias funções em estabelecimentos
de saúde de cinco municípios podem ser feitas até o
próximo dia 10. A Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu
inscrições para processo
seletivo de profissionais da
saúde em várias especialidades e outras funções. As
vagas disponíveis são para
hospitais de municípios do
interior do estado.
A seleção é para as funções de assistente social
(Barbacena), cirurgião bucomaxilofacial (Patos de
Minas), enfermeiro obstetra
(Patos de Minas), engenheiro
clínico (Juiz de Fora), fisio-

terapeuta (Ubá), nutricionista
(Barbacena), pedagoga (Juiz
de Fora), psicólogo clínico
(Três Corações), recreador
infantil (Barbacena), técnico
em informática (Patos de
Minas e Ubá) e técnico em
radiologia (Barbacena).
Os candidatos devem se
inscrever até as 17 horas do
próximo dia 10 de julho no
site www.fhemig.mg.gov.
br. A carga horária é de 40
horas semanais, exceto para
cirurgião bucomaxilofacial e
técnico em radiologia (ambos de 30 horas semanais).
O processo seletivo tem
duas etapas. A primeira inclui
a divulgação da relação dos
inscritos aptos a entregarem a

documentação (12 de julho),
a entrega dos documentos
(14 e 15 de julho), a divulgação do resultado da análise
curricular em primeira etapa
(22 de julho), prazo para
recursos (26 e 27 de julho) e
divulgação dos profissionais
selecionados pós-recurso (1º
de agosto).
A segunda etapa consta
de entrevista (10 de agosto),
recursos (12 e 15 de agosto) e resultado final (19 de
agosto). Informações sobre
exigências curriculares, pré-requisitos e atribuições de
cada função e outros critérios de seleção podem ser
verificadas no Regulamento
01/2016

Júpiter, cujo volume é cerca
de 1.300 vezes o da Terra

A

humanidade dá um
passo gigantesco com
a sonda Juno. O fato
histórico aconteceu no último dia 5, na madrugada de
terça-feira, um breve sinal
sonoro emitido a quase 800
milhões de quilômetros da
Terra marcou o fim de uma
longa jornada interplanetária.
Após cinco anos de viagem,
a sonda Juno anunciou dessa
forma sua entrada na órbita
de Júpiter, o maior planeta
do Sistema Solar.
A corrida espacial e marcada por mais um feito raro.
Até então, apenas duas
outras espaçonaves haviam
concluído essa aproximação
final em torno de um dos
gigantes de nossa vizinhança cósmica: a Cassini, em
Saturno, e a Galileo, também
em Júpiter.
A primeira missão joviana,

entretanto, concentrou-se
sobretudo em seus satélites.
Desta vez, o foco será o planeta. Ao longo de 20 meses,
a sonda da Nasa (agência
espacial norte-americana)
dará 37 voltas ao redor dos
polos de Júpiter, passando,
no trecho de menor distância,
a cerca de 4.000 km de sua
superfície visível.
Equipada com sensores de
infravermelho e ultravioleta,
além de medidores de gravidade e radiação, a Juno perscrutará o interior do imenso
astro, cujo volume é cerca de
1.300 vezes o da Terra.
Com as informações obtidas, os pesquisadores esperam não só desvendar os
mistérios de Júpiter como
também entender melhor a
formação do Sistema Solar.
Uma das principais missões da Juno é a busca por

DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº. 002/2016
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93 e suas posteriores
alterações fica autorizada a Contratação de pessoa física para prestação de serviços de arbitragem no Campeonato Municipal e regional de futebol, do Município de
Santana do Manhuaçu-MG, por INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, uma vez cumpridos os requisitos do Art.
25, CAPUT, da citada lei, estando suficientemente justificada para a realização de campeonato de futebol, no
município de Santana do Manhuaçu, a ser realizado no
ano de 2016. Com os seguintes árbitros e mesário: Sr.
Edson José Moreira com valor global de R$ 1.024,00
(Um mil e vinte quatro reais), Sr. José Giovane de Barros com valor global de R$ 1.024,00 (Um mil e vinte
quatro reais), Sr. José Geraldo de Oliveira com valor
global de R$ 1.024,00 (Um mil e vinte quatro reais), Sr.
Luiz Flávio Balbino da Costa com valor global de R$
1.024,00 (Um mil e vinte quatro reais), Sr. Jerry Prazeres de Sales com valor global de R$ 1.024,00 (Um mil
e vinte quatro reais), Sr. André Luiz Siqueira com valor
global de R$ 1.024,00 (Um mil e vinte quatro reais),
Sr. Ricardo Sathler Portugal com valor global de R$
1.024,00 (Um mil e vinte quatro reais) e o Sr. Carlos Alberto da Silva Ferreira com o valor global de R$1.260,00
(Um mil duzentos e sessenta reais). Neste sentido abre
prazo para impugnação dos árbitros para preço e prazo.
Informações com o setor de licitação da Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu. Egidio de Assis Neto.
Prefeito Municipal de Santana do Manhuaçu, 07 de
Julho de 2016.

água. A Nasa pretende descobrir por que o nível de oxigênio no planeta apresenta-se
tão baixo —a hipótese é que
ele tenha se juntado com
hidrogênio e formado moléculas do líquido.
Ao determinarem a quantidade de água presente na
atmosfera de Júpiter, os cientistas poderão ainda estimar
em que região do Sistema Solar o astro se formou
(quanto mais longe do Sol,
maior a abundância esperada
do líquido) e o quanto ele se
deslocou desde então.
Além disso, a sonda deverá
investigar as profundezas
jovianas. A intenção é descobrir se por debaixo da vasta
e tormentosa camada gasosa
existe um núcleo rochoso,
o que ajudaria a validar as
teorias atuais de formação
planetária.
Por fim, a viagem da Juno
—mulher do deus Júpiter, no
panteão romano— representa
uma quebra de paradigma na
exploração espacial. Nunca
se havia chegado tão longe
com um artefato alimentado
unicamente com energia solar, e não com o combustível
atômico habitual.
A inovação não só barateará as futuras missões
interplanetárias como deve
reverter-se em novas tecnologias de painéis fotovoltaicos, com óbvias aplicações
terrestres. Trata-se de uma
bem-vinda consequência
dessa espantosa realização
do engenho humano.
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Por Gilberto Pimentel

om uma canetada (dicionário informal), um ministro da mais Alta
Corte, ordenou, em nome da justiça,
que fosse posto em liberdade o ex-ministro
do Planejamento do governo petista, Paulo
Bernardo, sobre quem pesam gravíssimas
acusações, ignorando os consistentes
argumentos da JUSTIÇA de São Paulo,
representada pelo Juiz da 6ª Vara Criminal,
para prendê-lo provisoriamente.
Recordemos que depois de longas e meticulosas investigações, a Polícia Federal
e a Procuradoria da República apuraram
que ao tempo em que o acusado exerceu
o cargo de ministro, no final de 2009, a
empresa Consist Software, contratada
para intermediar os empréstimos consignados feitos por bancos aos servidores da
União, passou a destinar 70% do valor
que ganhava com a taxa operacional dos
empréstimos para o esquema de propina
em favor de ladrões, incluído o próprio
ex-titular do ministério.
Com isso, o valor daquela taxa, que
deveria ser de cerca de 0,40 centavos por
parcela paga pelo beneficiário do empréstimo, passou a ser de R$ 1,25. Milhões
de reais foram surrupiados de modestos
funcionários. Crime inominável praticado
contra gente humilde e de poucos recursos.
O ministro do STF, sob o argumento,
dentre outros, de “flagrante constrangimento ilegal”, quarenta e oito horas depois da
prisão de Paulo Bernardo, determinou que
ele fosse posto em liberdade.
Constrangimento ilegal foi também a
expressão de que se valeu uma “indignada”
senadora Gleisi Hoffmann no plenário do
Senado para definir a prisão do marido.
Coincidência? Não esquecer que o magistrado que determinou a revogação da prisão
de Bernardo foi antigo servidor do petismo.
O ministro da Alta Corte desvaleu todos
os relevantes motivos invocados pelo
Juiz paulista para determinar a prisão do

acusado, sobretudo os da possibilidade de
ele obstar o prosseguimento das investigações comprobatórias do seu protagonismo
criminoso.
Paulo Bernardo é visto como o Chefe
do esquema. Há pouco tempo estava entre
os 60 homens mais poderosos do país e
junto com a mulher, senadora da República, respondem por desvio de dinheiro
da Petrobras.
Vivemos tempos muito estranhos. Há
um verdadeiro embate da JUSTIÇA X
justiça. Não dá para compreender diferenças de interpretação tão acentuadas entre
as instâncias judiciárias. A JUSTIÇA, não
dá bom exemplo. Está aos nossos olhos
agindo de forma politizada. Não é hora de
condescender com a corrupção. O Brasil
está sendo assaltado de todos os lados.
Por que, por exemplo, falar em perdão
para um criminoso contumaz como José
Dirceu, um dos principais envolvidos no
Mensalão, justo no momento em que é
denunciado por outros crimes praticados
numa sequência que parece interminável?
Há algo de muito podre nesse País.
Como admitir que um presidente de
casa legislativa, envolvido até o pescoço
com a JUSTIÇA, venha, da maneira mais
cínica, propor mudanças nas regras que
vigoram na Lava Jato, tentando destruir a
única esperança que a sociedade tem hoje
de colocar atrás das grades, ao menos, boa
parte desses bandidos?
O que a justiça dos ministros do STF
deve fazer de melhor neste momento é
apoiar a ação da JUSTIÇA dos jovens
juízes e promotores de Curitiba e de outros que os tenham como modelo e tratar
de propor e aplicar penas que realmente
“constranjam” a corja que se apossou de
nosso País.
Não tem volta, a sociedade quer uma só
JUSTIÇA. Exemplar e para todos.
Gilberto Pimentel, General, é Presidente do Clube Militar.

Plano Safra é lançado em Manhuaçu

M

anhuaçu foi a cidade escolhida
para o lançamento do Plano Safra
2016/2017, que aconteceu no dia 5
de julho de forma simultânea em todo o país,
realizado pela a Superintendência Regional
Leste de Minas Gerais do Banco do Brasil,
que abrange mais de 40 cidades
Durante o evento foram apresentados aos
participantes, incluindo lideranças sindicais,
empresários e produtores rurais as normas
e valores disponíveis no Plano Safra, com
taxas interessantes tanto para o agricultor
quanto para as empresas que trabalham com
o agronegócio. A Gerente Geral da agência
Manhuaçu, Judith, enalteceu a posição de
liderança da agência de Manhuaçu. “Nós
temos a maior carteira de Pronaf de agricultura familiar do Estado de Minas Gerais,
então os nossos números, principalmente na
agricultura familiar, se destacam no estado.
O Superintendente Regional do Banco
do Brasil, Celso Rocha, destacou que para
Minas Gerais estão disponibilizados R$ 9,3
bilhões para utilização nesse plano safra
2016/2017. “O recurso é 11 por cento maior
se comparado ao valor disponibilizado no
plano safra anterior. A gente está à disposição
do produtor para apoiar os projetos e financiar
investimentos, custeio, estamos preparados
para atender as demandas – completou.
O superintendente Celso Rocha lembrou
que a agricultura vem se mantendo rentável

e proporcionando lucros e benefícios para
quem trabalha nela, mesmo com toda a dificuldade econômica quer o país está passando.
“A nossa região aqui é forte em café, o preço
tem nos ajudado também, eu acho que tem
tudo para dar certo novamente nessa nova
safra” – completou.
O presidente do Sindicato Rural de Manhuaçu, Lino da Costa e Silva, destacou que
a entidade trabalha em parceria com o Banco
do Brasil e o produtor rural tem acreditado
na instituição que se transformou na maior
investidora na agricultura familiar e a cidade
na maior produtora de café da região e do
Estado de Minas Gerais.
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Polícia Rodoviária reforça alerta nas estradas para as férias de julho

F

alta de atenção é maior
causa de acidentes.
Motoristas devem ter
cuidado redobrado, já que
fluxo fica mais intenso nas
vias de acesso a destinos
turísticos
O início das férias de julho
é um período de maior movimentação nas estradas e,
portanto, é hora de redobrar a
atenção ao volante. De acordo com dados do Batalhão
de Polícia Militar Rodoviária
(BPMRv), o número de acidentes nas estradas estaduais
de Minas Gerais caiu 8%
nos seis primeiros meses
deste ano, em comparação
ao mesmo período de 2015.
Porém, o cuidado na direção
nunca é demais, já que a falta
de atenção é o principal motivo das ocorrências, sendo
responsável por 27% do total

de acidentes.
Veja quais são as causas
mais frequentes: O mecânico industrial Emerson
Meireles dos Santos, 27
anos, foi uma das vítimas da
irresponsabilidade alheia.
Em fevereiro, ele foi atingido
quando voltava para casa
pela MG-030 por um motorista embriagado, que invadiu a contramão. Emerson
foi arremessado de sua moto
e perdeu o braço esquerdo na
hora. “Por um lado me sinto
agradecido por estar vivo,
mas por outro fica a angústia
por ter minha vida completamente transformada pela
irresponsabilidade de outro
motorista”, diz.
Segundo a chefe da Assessoria de Comunicação
Organizacional do BPMRv,
Grazielly Barros, a utilização

de celular ao volante é o principal erro do motorista, que
fica sem atenção ao trânsito,
além de cometer infração
grave. “Estima-se que o
tempo médio sem olhar para
a estrada enquanto se envia
uma mensagem pelo celular
seja de cinco segundos. Se o
motorista estiver a 60km/h,
isso quer dizer que o veículo
percorre 83 metros às cegas”,
afirma.
Outra causa comum de
falta de atenção é cometida pelo famoso motorista
curioso, que, ao se deparar
com alguma interrupção de
fluxo, motivada por veículo
estragado ou algum acidente, deixa de estar atento à
condução para observar o
fato, causando muitas vezes
um acidente ainda mais
grave.

aplicação dos recursos.
“A partir daí continuou a
investigação no Âmbito da
Operação Mar de Lama e
foram encontradas diversas
irregularidades, dentre elas
fraudes nos processos licitatórios, conluio entre as empresas
para participarem do fornecimento da merenda através de
superfaturamento”.
Segundo o delegado da Polícia Federal, Cristiano Campidelli, a organização criminosa
combinava antecipadamente
os valores das licitações para
que as empresas do esquema ganhassem os contratos
de modo superfaturado. Ele
aponta ainda que uma servidora pública, que exercia o cargo
de pregoeira, tentou agir por
diversas vezes para impedir a
ação da quadrilha, mas foi punida e exonerada do cargo pelo
ex-procurador do município,
que foi afastado na primeira
fase da Mar de Lama.
Ainda segundo as investigações, inicialmente, o prejuízo
estimado pela Polícia Federal
é de cerca de R$ 5 milhões,
mas o delegado, Cristiano
Campidelli, espera que dois,
dos quatros contratos investigados, licitados na última
semana, sejam suspensos até
que a Controladoria Geral da
União termine as investigações relativas à aplicação da
verba federal para a compra
da merenda escolas.
“Em um dos casos objeto
da investigação, uma empresa
teria vencido a licitação fora
desse conluio e, por meio de
ação de agentes públicos da
prefeitura atuantes no esquema criminoso, esse certame
foi anulado e uma licitação que
inicialmente foi feita no valor
de R$ 1,5 milhão passou a ser
contratada num novo certame
no valor de R$ 4,3 milhões, o
que gerou superfaturamento
de 158%”, afirmou o delegado
Campidelli.
Ainda de acordo com o delegado, a mesma funcionária

teria tentado buscar orçamentos de grandes supermercados
do varejo na cidade, com o
intuito de fugir dos orçamentos das empresas do esquema
criminoso. A pregoeira recebeu orçamentos em torno de
R$ 6 milhões no varejo, que
geralmente é mais caro que o
atacado, enquanto as empresas
atacadistas do esquema ofereceram orçamentos no valor de
R$ 9 milhões.
Fuga do país: O delegado
Cristiano Campidelli afirma
que a 6ª fase da Mar de Lama
precisou ser antecipada, pois
dois dos presos nesta quinta-feira já estavam com passagens compradas para sair do
país com destino aos Estados
Unidos, com o intuito de fugir
da Justiça.
“Eles conseguiram o green
card, começaram a se desfazer
de bens, começaram a fechar
empresas, inclusive eles nem
celular tinham mais, estavam
prontos para fugir do país temendo serem presos. Por isso
foram detidos e, para quatro
pessoas do grupo familiar
deles, foi dada a proibição
de se ausentar da comarca de
Governador Valadares, sendo
os passaportes recolhidos e
lançado no sistema um impedimento para que eles não
saiam no país”, concluiu o
delegado.
A nova fase da operação
Mar de Lama foi realizada pela Polícia Federal em
parceria com os Ministérios
Público Federal e Estadual,
Controladoria Geral da União
e Polícia Militar.
Entenda o caso: A primeira fase da operação Mar de
Lama foi realizada pela Polícia
Federal em abril deste ano,
para desarticular uma organização criminosa instalada na
Prefeitura e no SAAE. Vinte
agentes públicos foram afastados, dentre os quais oito dos
21 vereadores. Oito pessoas
foram presas.
No mesmo mês, outros

Para evitar acidentes, algumas dicas são muito importantes. Para os motociclistas,
o Batalhão de Polícia Militar
Rodoviária reforça a impor-

tância da utilização da antena
protetora corta- pipa, já que
nesta época do ano é comum
a soltura de papagaios e pipas
por crianças e adolescentes.

“Infelizmente, muitos fazem uso do cerol, causando
graves acidentes, até mesmo
com vítimas fatais”, reforça
Grazielly.

cinco parlamentares foram
afastados dos cargos na segunda etapa da operação. Um
gestor corporativo do SAAE
também foi afastado e foram
cumpridos sete mandados de
busca e apreensão.
Segundo o Procurador da
República, Felipe Valente
Siman, as investigações começaram no início de 2014,
para fiscalizar a aplicação de
verba no valor de R$ 4,7 milhões liberada pelo Ministério
da Integração Nacional, para
minimizar os danos causados
pelas fortes chuvas ocorridas
no fim de 2013. Os envolvidos
teriam se aproveitado dos estragos para fraudar licitações.
Na 3ª fase da operação,
realizada em maio, foram
cumpridos 15 mandados de
prisão temporária, 21 mandados de busca e apreensão,
cinco de prisão preventiva,

17 afastamento de cargo e
três sequestros de bens. Dos
presos, sete eram vereadores
que já estavam afastados de
suas funções públicas.
Já na 4ª etapa da ação, um
chefe de cartório foi preso
depois de conceder uma certidão, com a data fraudada,
para a filha de um dos detidos
na 3ª fase da operação Mar de
Lama. Segundo o MP, com o
documento ela tentou sacar
R$ 60 mil em uma agência
bancária de Governador Valadares. Como a conta já havia
sido bloqueada pela Justiça,
o gerente do banco avisou
ao MPMG sobre a tentativa
de saque.
No último dia 21, o alvo
da 5ª fase da operação foi o
Sindicato dos Trabalhadores
de Transportes Rodoviários
da cidade. Foram presos o
presidente sindicato e o dono

da Empresa Valadarense de
Transportes, que já cumpria
prisão preventiva desde o
mês de maio, quando foi desencadeada a 3ª fase da Mar
de Lama.
De acordo com o promotor
Evandro Ventura, em 2010
o presidente do sindicato
recebeu dois pagamentos
de R$ 200 mil, feitos pelo
empresário para que o sindicato fechasse acordos trabalhistas que prejudicassem
os funcionários da Empresa
Valadarense e fizessem uma
greve que pressionaria o
município a ceder o aumento das tarifas de ônibus da
cidade. Ele receberia da
empresa o valor que sobrasse
do acordo. Além desses dois
pagamentos de propina, a
Polícia Federal diz que há
indícios de que ele tenha
recebido outros valores.

da Laje e dos Beneditos
funcionando entre 08h da
manhã e 17h.
Em Manhuaçu a Campanha de Vacinação teve prosseguimento com dois postos
fixos que funcionaram até
esta sexta-feira, 08. Quem

ainda não vacinou o animal
pode procurar as equipes que
estarão atendendo na portaria
do Estádio JK e na Praça da
Rodoviária, entre 13 e 17h
todos os dias.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Alunos recebiam merenda estragada, aponta investigação da Mar de Lama

T

rês pessoas foram presas
por participarem de um
esquema criminoso que
fraudava licitações e contratos de merenda fornecida às
escolas da rede municipal de
ensino de Governador Valadares (MG). As prisões foram
resultado da sexta fase da operação Mar de Lama, realizada
na quinta-feira (07). Foram
cumpridos também 12 mandados de busca e apreensão.
De acordo com as investigações da operação, o Ministério
Público Estadual realizou levantamento em duas escolas
da rede municipal de ensino,
localizadas nos bairros Turmalina e São Raimundo. Segundo
o promotor, Evandro Ventura,
nestes locais foram encontrados indícios da atuação da
quadrilha, como alimentos
estragados e falta de carne,
prevista no fornecimento.
Ainda segundo o promotor,
as cantineiras das escolas afirmaram que os alunos da escola
de tempo integral estavam se
alimentando apenas de arroz,
macarrão e batata.
“As cantineiras das duas
escolas visitadas informaram
que, devido ao estado em que
a carne era recebida, cerca
de 1/3 já era descartada antes
mesmo de serem preparadas
as refeições, e além de não
ser entregue em quantidade
de acordo com os contratos,
a qualidade da carne também
não era adequada. Além disso,
na escola do bairro São Raimundo, não tinha uma balança
na qual deveriam ser pesados
os alimentos que eram fornecidos", disse Evandro Ventura.
Esquema criminoso: Moisa Andrade, chefe da CGU no
estado, aponta que o órgão
realizou fiscalizações em junho de 2015 para verificar
a aplicação de verba federal
do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE).
Segundo ela, desde então
foram identificadas irregularidades e indícios de fraudes na

Vacinação Antirrábica
prossegue em Manhuaçu

A

Campanha de Vacinação Antirrábica, desenvolvida pela Prefeitura de Manhuaçu por meio
da Secretaria Municipal de
Saúde e a Coordenação de
Vigilância Ambiental, chegou
sexta-feira, 08, pela manhã no
Córrego da Raiz. E no mesmo
dia atendeu os córregos Taquara Preta, São Francisco e
Córrego do Arrozal.
DIA “D” EM PALMEIRAS: No sábado, 09, será o
dia “D” de vacinação antirrábica no Distrito de Palmeiras. Equipes de vacinadores
estiveram atendendo durante
todo o dia para a vacinação
de cães e gatos. Os postos de
vacinação foram montados
no Posto de Palmeiras e nos
córregos da Serra, Boa Vista,
Boa Sorte, Rochedo, Boa
Sorte, Córrego Santa Luzia,
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Uso do farol baixo durante o dia agora é obrigatório

O

uso do farol baixo
aceso durante o dia
em rodovias passou
a ser obrigatório a partir de
sexta-feira (08/07). Quem for
flagrado com as luzes apagadas será multado em R$
85,13 e terá quatro pontos na
carteira de habilitação. A lei
que estabelece a medida foi
sancionada pelo presidente
interino Michel Temer no
dia 24 de maio. A proposta
teve início na Câmara dos
Deputados e foi aprovada
pelo Senado em abril.
O objetivo da medida é
aumentar a segurança nas estradas, reduzindo o número de
acidentes frontais. De acordo
com a Polícia Rodoviária Federal, o uso de faróis durante
o dia permite que o veículo
seja visualizado a uma distância de 3 quilômetros por quem
trafega em sentido contrário.
O farol baixo não pode ser
substituído por farol de milha,
farol de neblina ou farolete.
A Polícia Rodoviária Federal vai começar a multar os
motoristas que não estiverem
com os faróis acesos durante
o dia nas rodovias a partir
do dia 8. Desde que a lei foi
sancionada, os policiais vêm
conversando com os motoristas sobre a importância de
usar os faróis ligados.
Para o assessor de comunicação da PRF, Diego

Brandão, os condutores não
vão ter dificuldades em se
adaptar à nova regra. “É uma
mudança cultural. É importante que o motorista seja
sensibilizado que, adotando
essa medida, além de fugir
das penalidades impostas
pela lei, ele contribui para a
diminuição de acidentes, que
é o mais importante”.
Para Brandão, qualquer
medida que aumente a visibilidade de um veículo pode
ajudar na redução de acidentes. “Apesar de não haver estudos técnicos na PRF sobre
o assunto, temos diversas
situações e relatos falando
sobre a causa do acidente ter
sido a falta de visibilidade.
Então, acreditamos que o
aumento da visibilidade do
veículo vai contribuir para
a redução dos acidentes”, diz.
Atualmente, uma resolução de 1998 do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran) apenas recomenda o
uso do farol baixo nas rodovias durante o dia. O uso
do farol baixo durante o dia
já é exigido para ônibus, ao
circularem em vias próprias,
e motocicletas. Também é
obrigatório para todos os
veículos durante a noite e em
túneis, independentemente
do horário.
Obrigação: Apesar de
considerar que é recomen-

dável o uso do farol aceso
quando houver dificuldades
de visibilidade nas rodovias,
o professor Paulo César Marques da Silva, do Programa
de Pós-Graduação em Transportes da Universidade de
Brasília (UnB), diz que a medida poderia ser apenas uma
recomendação, e não uma
obrigação. “Tenho dúvidas se
isso precisava virar lei ou se
poderia ser uma recomendação como boas práticas. Não
sei se seria mesmo o caso
de tornar lei e, portanto, ter
que fiscalizar, punir quem
não estiver cumprindo. Mas,
pelo menos, mal não vai
fazer”, diz.
Para ele, os motoristas
podem demorar um pouco
para se acostumar com a
nova obrigatoriedade. O
único inconveniente da medida, segundo o professor, é
o consumo maior de bateria
por causa do uso do farol
ligado. Ele defende que os
carros saiam de fábrica com
dispositivos que liguem e
desliguem os faróis automaticamente. “Eu mesmo já ando
com farol ligado independentemente de estar em rodovia
ou não. Aqui em Brasília é
difícil de distinguir quando
é ou não rodovia”.
Em Brasília, os motoristas
devem ficar ainda mais atentos à nova medida, porque

grande parte das vias que
ligam o centro da capital a
regiões administrativas são
rodovias, como a Estrada
Parque Taguatinga (EPTG),
a Estrada Parque Núcleo
Bandeirante (EPNB), a Via
Estrutural, o Eixão Sul e
Norte e a L4 Sul e Norte. O
Departamento de Estradas de
Rodagens do Distrito Federal
(DER-DF) já realiza blitz
educativa para alertar os motoristas sobre a nova norma.
Legislação: A lei teve ori-

gem em um projeto apresentado pelo deputado federal
Rubens Bueno (PPS-PR). De
acordo com o parlamentar,
depois que a obrigatoriedade do farol aceso durante o
dia foi adotada nas rodovias
dos Estados Unidos, o número de acidentes frontais
diminuiu em 5% e o número
de outros acidentes, como
atropelamentos e acidentes
com bicicletas, reduziu em
12%. Na Argentina, os estudos mostram que o número

de acidentes diminuiu 28%.
Em 2014, 43.780 pessoas
morreram em acidentes de
trânsito no Brasil, de acordo
com o Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde. Em 2015,
o Sistema Único de Saúde
(SUS) registrou 132.756
internações em decorrência
de acidentes de trânsito. Nas
estradas federais, foram 122
mil acidentes e 6.859 mortes
no ano passado, segundo a
PRF.
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Rapaz de Bom Jesus do Divino é morto a tiros em Ponte Alta

U

ma ocorrência de
abuso sexual deixou
várias pessoas revoltadas esta semana na cidade
de Divino. Um homem de
31 anos é acusado de ter es-

tuprado a enteada de apenas
9 anos.
A ocorrência foi registrada pela PM na terça-feira
(05/07).
Militares foram acionados

e compareceram na residência da vítima. A mãe da
menina relatou que durante
a noite deu falta do companheiro, "José A. F", e saiu
para verificar onde o mesmo

estaria, momento que deparou com José em pé próximo
a cama da filha com o órgão
genital pra fora, fazendo caricias nas nádegas da criança.
Diante dos fatos, a mãe da

menina disse ter agredido o
companheiro com dois socos
no rosto e empurrou-lhe para
fora do quarto.
Ainda de acordo com o
boletim de ocorrência, José

pegou uma faca e desferiu
um golpe na mãe da criança
causando-lhe um ferimento
na mão. Em seguida o autor
fugiu e até o momento não
foi localizado.

Caminhão de entregas tomba
Duas vítimas fatais em
na zona rural de Luisburgo acidente na BR 116, no distrito

U

de Sacramento, em Manhuaçu

m caminhão de entregas de um supermercado de Manhumirim
tombou no trecho da estrada
do Córrego dos Cristinos,
em Luisburgo, na tarde de
sábado, 02/07.
De acordo com o registro,
o veículo tombou fora da
estrada. Houve danos materiais, mas o motorista e um
ajudante nada sofreram.
A empresa retirou toda a
carga e passou para outro
veículo. A Polícia Militar
registrou ocorrência.

O

Discussão em bar termina
em homicídio em Matipó

U

ma briga em um bar
do Bairro Boa Vista
na cidade de Matipó,
na tarde de sábado, 09/07,
terminou em homicídio
após desentendimento entre
proprietário do bar e dois
clientes. Um dos clientes, insatisfeito após o desentendimento, foi para casa e pegou
uma arma de fogo e retornou
ao local, mas o proprietário
tomou a arma do cliente e
efetuou cinco disparos contra
o segundo cliente.
Sidenício Rocha, 43 anos,
é proprietário de um bar, e
foi até o quartel da Polícia
Militar, portando uma arma,
dizendo que estava atrás do
balcão de seu bar quando
dois homens - Marciano Alves Martins, 34 anos, e João
Paulo Martins, 28 anos, chegaram ao bar pedindo para
que vendesse cerveja fiado.
Segundo o autor, respon-

deu que não venderia, pois,
Marciano já lhe devia de
outra conta na quantia de
R$ 95,00.
Não satisfeito com a resposta, Marciano saiu do
bar. Pouco depois, retornou
armado com um revólver
calibre 32 e apontou em direção a Sidenício, que caiu ao
solo atrás do balcão. Ainda
segundo o relato de Sidenício, colocou a mão à frente
da arma para tentar evitar o
disparo, momento em que
fora atingido no braço direito. O dono do bar disse que,
logo após, conseguiu tomar a
arma das mãos de Marciano.
João Paulo, que estava
com Marciano, tentou pular
o balcão para chegar até
Sidenício. Foi nessa hora,
que o dono do bar fez cinco
disparos com o revólver.
João Paulo foi atingido na
perna esquerda, duas vezes

no tórax e duas na cabeça.
A vítima João Paulo foi
socorrida até o hospital de
Matipó e morreu. Marciano
fugiu e não foi localizado.
Sidenício foi levado para
o hospital, por conta do ferimento no braço, e transferido
para atendimento médico na
cidade de Manhuaçu, devido
ao ambiente hostil que se
criou na porta do hospital por
conta de familiares do rapaz
que morreu.
Ainda segundo a PM, João
Paulo e Marciano, além de
seus irmãos, são conhecidos
na cidade como “Irmãos
Coragem”, por estarem envolvidos com homicídios no
passado em Matipó. O autor
Sidenício, já esteve preso por
tráfico de drogas, e atualmente encontra-se em liberdade
provisória.
Com informações do
Portal Vilanova

SANTO AMARO DE MINAS / MANHUAÇU (MG)
- Uma família foi alvo de roubo
a mão armada e mantida sob a
mira dos ladrões em sua própria casa durante a noite desta
quinta-feira (07/07) em uma
propriedade rural do distrito
de Santo Amaro de Minas, em
Manhuaçu.
Segundo das vítimas, por
volta das 22 horas, três homens

encapuzados e armados com
garruchas, arrombaram a porta
principal da residência anunciando o assalto.
Os autores levaram todas as
vítimas para o quarto do casal
e começaram a recolher vários
materiais e colocaram em dois
veículos pertencentes à família.
As vítimas alegaram que os
autores as mantiveram em cativeiro durante aproximadamente

duas horas e foram ameaçadas,
querendo armas e dinheiro.
Após terem recolhido todos
os objetos, os assaltantes amarraram as vítimas e falaram para
não chamarem a polícia, pois
voltariam e matariam a todos.
A Polícia Militar está buscando maiores informações que
possam ajudar na identificação
dos autores.
Carlos Henrique Cruz

Família é alvo de assalto em
propriedade rural de Santo Amaro

acidente foi registrado na BR 116, no
km 570, próximo ao
distrito de Sacramento, trecho conhecido como Barra Alegre, em Manhuaçu,
e envolveu três veículos,
uma carreta com placas de
Guarulhos, conduzida por
Gilvan de Santana Dias, de
46 anos, que não se feriu;
um Gol, placas de Manhuaçu, conduzido por Lucas
Campos Nesce, de 26 anos,
socorrido pelos bombeiros
militares de Manhuaçu e
no carona, o adolescente
de 16 anos, Paulo Henrique
de Souza, que morreu no
local. O terceiro veículo envolvido na colisão foi uma
motocicleta conduzida por
Udsson Fagundes Moreira,
de 22 anos, que faleceu no
local.
A colisão aconteceu por
volta das 17h10 desta quinta-feira (07/07). A Polícia
Rodoviária Federal de Realeza registrou a ocorrência.
Em entrevista ao Super
Canal, o policial rodoviário federal Edson Rhodes
destacou: “os primeiros
levantamentos indicam que
o VW Gol, em decorrência
de estar impondo alta velocidade, invadiu a contramão
de direção e veio a colidir
com a motocicleta que fazia
uma ultrapassagem legal,
fazendo uma passagem pela
carreta que transitava pela
terceira faixa. Dessa colisão
a motocicleta foi projetada
pra cima da carreta e a
carreta também ficou imobilizada em virtude do forte
impacto”.
A perícia técnica da Polícia Civil de Manhuaçu
esteve no local e segue na
apuração das causas e circunstâncias do acidente. O
motorista da carreta prestou
depoimento à PRF e ressaltou que não teve como fazer
nada para evitar o acidente.
Ainda na versão de Gilvan
o motorista do veículo Gol
perdeu o controle de direção
ao fazer a curva, invadindo
a contramão e atingindo a
motocicleta.
Fotos: Super Canal

O terceiro veículo envolvido
na colisão foi uma motocicleta conduzida por Udsson
Fagundes Moreira, de 22
anos, que faleceu no local.

Uma carreta com placas de
Guarulhos, conduzida por
Gilvan de Santana Dias,
de 46 anos
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS
Dois amigos se encontram depois de muitos
anos. Casei, separei e já fizemos a partilha dos
bens. E as crianças? O juiz decidiu que ficariam com aquele que mais bens recebeu. Então
ficaram com a mãe? Não, ficaram com nosso
advogado.

TOURO – DE 21/4 A 20/5: O melhor deste período é encontrar alternativas e definir
caminhos para seguir em frente. Isso pode requerer um esforço a mais, pois esse
processo vem de mãos dadas com as emoções. Seu poder de convencimento também
está firme e poderá reverter situações de seu interesse.
RELACIONAMENTOS: o diálogo, de forma geral está favorecido. Não esqueça que
deve existir predisposição de ambos para acertar os ponteiros do coração. Há previsão
de pequenos dramas nesse processo, mas nada que faça perder os anéis de brilhante.
Olhe o excesso de ciúme, hein?

Caipira

GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: O período está bom para colocar as finanças em ordem
e partir para novos voos, isto é, se já tiver definido os rumos que deve tomar. De uma
forma geral, há felicidade e tranquilidade para conduzir a vida pessoal e para ter uma
ideia melhor de seus reais talentos e limites.
RELACIONAMENTOS: sua energia de atração está forte e mexendo com os sentimentos dos outros. As relações com amigos, mesmo com uma ou outra dificuldade
natural, estão mais amenas e isso poderá proporcionar bons momentos em reuniões e
encontros. Podem acontecer convites e iniciativas às solteiras nesta primeira quinzena.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: As iniciativas e o acertar os pontos necessários para dar
prosseguimento ao que deseja podem ser de grande valia. Entenda que sua energia
forte e magnética se destaca, pois o astral e a sensação de bem-estar mexem com
essa aura bastante positiva. Se por acaso pintar aquele tédio e marasmo, conduza seus
pensamentos ao lado positivo.
RELACIONAMENTOS: com essa energia positiva que o Sol dá a partir de seu aniversário, você poderá atrair vários olhares e conhecer novas pessoas. O mais importante
será encontrar parâmetros para quem terá o direito de lhe conquistar. Cuidado com o
sentimento de posse que pode comprometer os encontros.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8: Há um pouquinho mais de retração e de acertos nesses
próximos dias, sobretudo pelo posicionamento do Sol em Câncer. Se puder se dedicar
à espiritualidade religiosa ou praticar meditações entre outros, terá oportunidade para
lidar melhor com as responsabilidades e os afazeres cotidianos.
RELACIONAMENTOS: seu poder de atração, só para variar, está forte. Novas
possibilidades podem aparecer e você deve conhecer pessoas interessantes e, talvez,
diferentes de sua rede. Com as emoções quase à flor da pele, você terá de contar com
um importante ingrediente: a criatividade, algo fácil à maioria das leoninas.

sete erros

Quem é o Mais Rápido

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Há um pouco mais de retração neste período. No lado
profissional é possível contabilizar mais acertos e vitórias do que desacertos e derrotas.
No caso, o importante é a experiência em manter o equilíbrio, mesmo que para isso
tenha de refazer novos acordos em busca de sua independência para ser feliz. Despesas
extras pintando pela frente.
RELACIONAMENTOS: o poder das amizades é muito forte na sua vida, sobretudo
neste momento em que precisa ouvir e ser ouvida. Mas é claro que seu poder de seleção também é forte e, com certa retração pessoal, nem todos terão vez. As paixões
estarão também nesse contexto.

Na sala de aula, a professora pergunta:
— Alguém de vocês sabe quem é a pessoa
mais rápida do mundo?
— É o Schumacher! — se arrisca Pedrinho.
— É o Rubinho! — diz Mariazinha.
Todos caem na gargalhada.
— Eu sei! — grita Joãozinho, com convicção — A pessoa mais rápida do mundo é a minha tia!
— Sua tiiiiia? — pergunta a professora, espantada — Por quê?
— Quando ela sobe na balança ela vai de
zero a cem em menos de um segundo!

LIBRA – DE 23/9 A 22/10: A energia e o poder estão em suas mãos. Evidentemente,
terá de ter o equilíbrio para conduzir planos, decidir e, quem sabe, entrar em consenso
para reconduzir ações. Os desafios serão inevitáveis, só que agora você só erra se
quiser, pois tem experiência para olhar tudo de fora e agir.
RELACIONAMENTOS: é preciso maturidade e determinação para manter a relação
amorosa firme e forte neste período. O carisma e a energia de desprendimento estão
em alta e isso poderá chamar a atenção de alguém. Paixões estão no ar. Não esqueça:
a escolha é sua!
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Muitas vezes os sentimentos de tédio e marasmo
podem ser combatidos de várias formas, e uma delas é o caminho da fé e do verdadeiro
encontro com o lado mais espiritualizado. Esse contato dará mais sentido à vida, faz a
diferença e só eleva os escorpianos em busca de respostas.
RELACIONAMENTOS: é difícil mudar, não é escorpiana? Mas não é impossível,
principalmente se isso acontecer para o bem e para a felicidade da relação amorosa.
Você está mais disposta a se esforçar para ser feliz com a pessoa amada. As solteiras
podem se relacionar com alguém do trabalho ou que tenham um status social maior.

Joãozinho no Busão
Joãozinho pegou um ônibus e, ao entrar, pergunta para o cobrador:
- Moço, quanto custa o ônibus?
O cobrador responde, educadamente:
- São dois e trinta, garoto!
Então, o Joãozinho fala alto:
- Ei, pessoal! Todo mundo vai descendo, porque eu vou comprar!

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: O período está muito bom no campo profissional.
Há praticamente um pico profissional que poderá lhe destacar para liderar ou conduzir
de maneira efetiva seus planos. Se acontecer uma ou outra dificuldade, nada será
impossível, que o bom senso ou o otimismo, diga-se de passagem, com os pés no
chão, não resolvam.
RELACIONAMENTOS: desde o início do mês, se surgiu, por acaso, alguma dificuldade na relação amorosa, uma boa conversa deve resolver, mesmo com problemas
na arte de se comunicar. Saiba que a partir de agora há tendência a tudo entrar nos
eixos. Quem estiver solteira, com a força de sua energia, atrairá um clima de paixão.

O Bêbado e a Freira
Um bêbado está cambaleando pela rua e dá
de cara
com uma freira. Tentando conscientizá-lo,
ela diz:
— O senhor sabia que o Brasil é o segundo
país do mundo em consumo de álcool?
— Isso é culpa desses crente!
— Como dos crentes? - pergunta a freira, indignada - Se crentes não bebem álcool!
— Pois é... (hic) Se eles bebesse um pouco
nóis tava era em primeiro!

Qual o cúmulo do Masoquismo?
R: Depois de sair da piscina de álcool, tomar
ducha de sal e se enxugar com Bom-Bril

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Continua a energia da semana
passada e a dedicação às questões do lar, incluindo reformas,
desde as pequenas arrumações até uma reestruturação em
ambientes significativa. As emoções, sejam elas quais forem,
têm chances de se manifestar.
RELACIONAMENTOS: situações do passado podem aparecer e provocar novas e
velhas emoções na relação a dois. Para quem estiver solteira, será possível conhecer
alguém e engrenar numa relação, quem sabe até mais séria. O mais importante nesse
período é adquirir um pouco mais de conhecimento sobre si.

Divisão dos bens

O Goiano foi a Brasília e lá como não tem
esquina, resolveu atravessar uma daquelas monumentais avenidas. Ai vem um Porshe em alta
velocidade quase atropela o pobre coitado, para
a 100 metros adiante, e um Deputado grita lá de
dentro: - Goiano, filho da pu*a, não enxerga...
O Goiano assustado por ter quase sido atropelado, ficou mais assustado ainda, pensando
como o filho de uma Madame de Bordel tinha
adivinhado que ele era Goiano, terá sido pelas
roupas? Assim, foi a uma das lojas mais caras
de Brasília, comprou um terno Armani, óculos Ray-ban legítimo, Valise, pulseira de ouro,
Rolex, etc... Sentiu-se, enfim, extremamente
sofisticado. Voltou para o mesmo ponto e foi
atravessar a rua. Veio, então, o mesmo Porsche,
quase o atropela, para a 100 metros, e o Deputado grita: - Paulista, filho da pu*a, ate parece
Goiano...

HORÓSCOPO

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Escolhas e decisões podem ser necessárias
neste período, com o posicionamento do Sol em Câncer. Nesse processo será importante
analisar a conjuntura/realidade para se posicionar e deixar tudo fluir conforme o tempo
pede. Se acontecerem tensões, procure decidir, se der, depois.
RELACIONAMENTOS: as emoções estão à flor da pele. Mesmo assim, se conseguir
controlar a ansiedade, tudo poderá fluir com maior naturalidade e sem maiores dramas.
Para quem estiver sozinha, as redes sociais e os grupos de amigos interferem, inclusive
para encorajar o início de alguma nova paixão.

CURIOSIDADES
Os primeiros escravos no Brasil Os primeiros escravos negros foram trazidos para o Brasil em 1538 por um certo Jorge Lopes Bixorda. Calcula-se que,
desde então e até 1865, quando o tráfico
foi finalmente proibido, entraram no país
cerca de 15 milhões de escravos.
Introdução da iluminação pública
- A primeira cidade a ter iluminação pública na América Latina foi Campos, Estado do Rio de Janeiro. As luzes de suas
ruas acenderam-se no dia 24 de julho

de 1883. A segunda cidade brasileira a
substituir os lampiões de gás foi Juiz de
Fora, Minas Gerais, em 5 de setembro
de 1889.
A árvore de Natal - A tradição da árvore de Natal surgiu na Alemanha, no
século XVI. As famílias germânicas enfeitavam suas árvores com papel colorido, frutas e doces. Somente no século
XIX, com a vinda dos imigrantes à América, é que o costume espalhou-se pelo
mundo.

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Há necessidade de controlar um pouco mais os trabalhos e as ações que levem à independência. Você está mais focada, mesmo com a
força da mídia e da vida que leva à dispersão. Os aquarianos sabem o que querem e a
obstinação pode ser uma forte aliada para conquistas neste momento.
RELACIONAMENTOS: há um pico no amor e na alegria de viver junto. A dois, o
resultado será bem melhor e no amor não há espaço para disputas e nem complicações,
pois ambos desejam resolver o que é melhor para todos. Quem estiver só, com sua
alegria e energia positiva, atrairá olhares e mexerá com os sonhos de outros, mas a
escolha será sua.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Há certa instabilidade na relação entre sentimentos, emoções e bens materiais. Com isso, o sentimento de independência estará mais fragilizado
e poderá requerer ajuda de terceiros. A partir do dia 12 de julho, o foco será o trabalho,
mesmo no mês em que boa parte da população está de férias.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver só, o dinamismo dos encontros e da alegria
de estar entre amigos, poderá render flertes e a oportunidade de conhecer gente nova.
Sua iniciativa poderá, inclusive, ser um fato. Para quem estiver num relacionamento
sério, alguns dramas devem acontecer, mas nada que o bom senso não resolva.
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Filho de Zezé rebate acusações de comprar
vaga em faculdade
Igor Camargo, filho caçula de Zezé
Di Camargo, usou as redes sociais
para rebater as acusações de que só
foi aprovado no curso de Administração da Fundação Getúlio Vargas, em
São Paulo, porque o sertanejo comprou a vaga.
Irritado, o rapaz fez um desabafo
classificando o ato como corrupto.
“Ontem, meu pai postou uma foto
comemorando a minha aprovação
na FGV. Enquanto a maioria das pessoas colocaram mensagens
bacanas [obrigado a todas] houveram algumas mensagens idiotas.
Primeiramente, eu entrei nessa faculdade com 22 anos pois já me
formei na minha primeira faculdade de produção musical”, iniciou.
Igor também deixou claro que o cantor o ajudou, sim, mas não
em atos ilícitos.
“Quem acha que uma instituição tão séria como a FGV venderia
vagas e que meu pai seria corrupto de comprar uma, realmente está
equivocado. O trabalho do meu pai ajudou, sim, ajudou me proporciando uma ótima base de ensino, algo que qualquer pai e mãe gostaria de poder proporcionar aos seus filhos, algo que todos merecem
ter, mas que infelizmente nem sempre podem no Brasil”, afirmou.
Por fim, o rapaz defendeu o estabelecimento de cotas para estudantes da rede pública.
“Inclusive, sou a favor das cotas, pois sei como uma escola de
qualidade faz diferença. Ainda que eu tivesse boas oportunidades,
nunca fugi de me dedicar, nunca escolhi pular etapa, honrei as oportunidades que ganhei, tive o mérito, sim, de passar com o meu esforço. Isso nenhum comentário besta vai tirar de mim”, completou.

Andréa de Nóbrega revela que
se separou por conta de ameaças
do ex-marido, entenda!
Andréa de Nóbrega abriu o jogo
sobre o fim do relacionamento com o
humorista Carlos Alberto de Nóbrega no programa The Love School, da
Record. A atriz revelou que algumas
atitudes do ex-marido fizeram com
que os dois se separassem novamente,
após vinte e dois anos de casados.
Durante o programa que fala sobre
relacionamentos, Andréa participou
de um debate sobre relacionamentos
considerados ioiô. Segundo o jornal
Folha de S.Paulo, ela falou sobre a primeira vez que se separou de
Carlos Alberto, que renovou seu contrato com o SBT, e abriu o jogo
sobre os motivos para a segunda separação.
A atriz alegou que sofria diversas ameaças do ex-marido e que os
vinte e dois anos de casados ao lado do humorista foi um vendaval.
-Ele sentava no sofá e falava: Eu vou acabar com você. Esses vinte e dois anos de relação foram um vendaval, revelou aloira.

'Nerso da Capitinga' ficou viúvo e vive em um
sítio longe da cidade
O ator Pedro Bismarck divertiu os telespectadores durante
vinte e seis anos. O "Nerso da
Capitinga" do “Zorra total” e da
“Escolinha do Professor Raimundo” conquistou o público
e deixou uma marca no humor
brasileiro.
Mas, no final de 2012, Pedro
Bismarck decidiu retornar a sua
terra natal, onde vive num sítio em Piau, cidade de três mil habitantes no interior de Minas Gerais, a cerca de 30 quilômetros de Juiz
de Fora.
A reportagem do jornal Extra conversou com o ator de 54 anos em
seu sítio, onde a tecnologia ainda é precária, a internet limitada e o
telefone não pega. Pedro perdeu recentemente a mulher, Maria José,
falecida no último dia 18 de maio em decorrência de um enfarte
fulminante.
“Acho que superar a perda de alguém que se torna um só, contigo,
é impossível. Você nunca mais se torna o mesmo. Foram 33 anos de
um casamento cheio de cumplicidade e muito feliz”, lamenta o ator.
Mas Pedro reconhece o seu dom de alegrar os outros com seu humor. “Recebi um dom de Deus, que foi o de trazer alegria para a vida
das pessoas. E isso, consequentemente, me fez enxergar tudo com
outros olhos. Não vou dizer que é fácil, mas estou seguindo com a
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minha missão, com a certeza de que ela (Maria) gostaria muito de
que eu fizesse exatamente isso”.
A publicação conta que atualmente o humorista viaja o País com a
peça “Nerso em 3D, 30 anos de riso”, um show comemorativo pelas
três décadas do personagem que ganhou o Brasil. Pedro faz cerca de
15 shows por mês e diz que não pretende deixar de morar no sítio.
“Sabe aquela coisa que todos dizem buscar a vida toda? Aquela
‘tal felicidade’? Foi lá onde eu a encontrei. É tudo o que eu pedi a
Deus. Eu pesco, cuido da terra, plantas, bichos, leio, reúno a família
(os três filhos, já adultos, e os quatro netos), tudo com a calmaria do
campo. Quando volto à TV? Não posso dizer ao certo, mas quem
sabe um dia?”, reflete Pero Bismarck.

Aos 75 anos, Pelé se casa pela terceira vez
Juntos há seis anos, Pelé e
Márcia Cibele Aoki subiram ao
altar, na noite de sábado (9), em
São Paulo. A cerimônia foi restrita aos familiares e amigos mais
íntimos do casal.
A dupla recebeu cerca de 100
pessoas no Espaço Atmosphera,
na Vila Maia, no Guarujá, litoral sul de São Paulo, segundo o
"Ego".
Pelé conheceu a empresária,
na década de 80, durante uma festa em Nova York. Os pombinhos,
contudo, só começaram a namorar mais de 30 anos após o primeiro
encontro.
O santista esbarrou com a atual companheira em um elevador do
prédio onde moravam na capital paulista em 2010. Dois anos depois,
o veterano assumiu publicamente o romance.
Com 75 anos, essa é a terceira vez que o "Rei do Futebol" se casa.
Recentemente, o atleta afirmou que esse seria seu último e definitivo
relacionamento.
Antes de Marcia, o craque foi casado com Rosimeri Cholbi, mãe
de seus três filhos mais velhos: Edinho, Jennifer e Kelly. O ex-jogador
também dividiu o mesmo teto com a cantora gospel Assíria Nascimento, mãe dos gêmeos Joshua e Celeste.

Jim Carrey quebra o silêncio sobre o
suicídio de sua ex-namorada em 2015
Quase 10 meses após a morte de sua
ex-namorada Cathriona White, Jim
Carrey decidiu comentar sobre o ocorrido. A imprensa internacional divulgou o relatório da autópsia da jovem
que comprova que ela cometeu suicídio pelo uso de medicamentos.
“Quando vim para Hollywood para
me tornar um comediante, eu aprendi
logo que os detalhes da minha vida
privada seriam entregues aos meios de
comunicação como vouchers de jantares gratuitos. Eu nunca sonhei que
as pessoas que mais amo no mundo
também estariam no menu. Que vergonha”, disse o ator em um comunicado.
No relatório da autópsia, foi comprovado que Cathriona ingeriu
remédios que eram receitados para pressão arterial elevada e analgésicos.

Monique Evans comemora 60 anos com
festa ao lado da namorada e dos filhos
Ex-modelo festejou aniversário em
uma boate no Rio,
com a presença de
Cacá Werneck e
Bárbara Evans, na
terça-feira (5)
Monique Evans
comemorou seus
60 anos em grande
estilo na noite desta terça-feira (4). A
festa, para cerca de
800 convidados, aconteceu na boate Cave, em Copacabana, Zona
Sul do Rio. A ex-modelo, que já revelou algumas tentativas de suicídio, posou com a namorada, Cacá Werneck, com quem trocou
beijos logo na entrada. Ela também contou com a presença da filha,
Bárbara Evans, que foi acompanhada pelo novo namorado, Antonio
Villarejo, do filho mais velho, Armando Aguinaga, e da mãe, Maria
da Conceição.
Para a noite especial, Monique apostou em tailleur preto com bri-
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lhos, com um generoso decote, que deixava seu sutiã à mostra. Às
vésperas de completar seis décadas, ela declarou ao jornal "O Dia":
"Me sinto ótima. Os 60 são os novos 40. Se eu for para a fila dos
idosos com minha roupa de ginástica, vão me enxotar de lá".
Mais cedo, Monique foi parabenizada pela filha com uma mensagem no Instagram. "Hoje é o dia dela! Minha mãe, minha guerreira!
Parabéns, mãe, toda felicidade do mundo, você merece ser cada dia
mais feliz! Estou com você hoje e sempre! Te amo", escreveu Bárbara, que recentemente homenageou o namorado.
A namorada da ex-modelo também se declarou na rede social:
"Ela é linda assim... Fazer parte desse momento foi o melhor presente que a vida me deu! Parabéns, meu amor! Muita saúde! Paz!
Amor! Felicidades! Sucesso! E maior que todos esses pedidos, o que
mais imploro a Deus é que nosso amor se perpetue por toda vida...
Te amo incondicionalmente, minha Monique".

Após perder sapatos, Ximbinha aciona
advogados contra Joelma
Ximbinha cogita registrar um boletim
de ocorrência contra Joelma após saber
que a ex-mulher queimou cerca de 200
pares de sapatos que estavam guardados
na mansão onde a dupla morava.
“Estou avaliando com meus advogados. Espero apenas que esta situação seja
ultrapassada e que cada um viva sua vida
pessoal e artística de modo tranquilo e em
paz. A questão aqui não é o valor material
do ato, mas sim a motivação sem nexo ou
lógica”, disse ao jornal "Extra".
Além dos calçados, o guitarrista acusa
a loira de ter destruído roupas e sumido
com instrumentos musicais dele. O caso teria acontecido no último
fim de semana.
Um produtor amigo do artista esteve na mansão que os famosos mantinham em Alphaville, região privilegiada de Barueri, São
Paulo, a fim de mostrá-la a um possível locatário, e encontrou uma
verdadeira bagunça. O funcionário de Ximbinha achou as caixas de
instrumentos vazias e cinzas dos objetos do patrão na churrasqueira
da casa.
Através de sua assessoria de imprensa, Joelma negou que tenha
destruído pertences do ex. "Ela está focada em sua carreira e sem
tempo ou disposição para se preocupar com os sapatos de Ximbinha”, disse um representante da cantora.
Divórcio e novo amor: O músico, por sua vez, fez questão de
deixar claro que seu divórcio é consensual e a divisão de bens está
sendo resolvida pela Justiça.
"Nunca me opus judicialmente a ele, embora não concordasse
com ele no início. A divisão dos bens está sendo tratada entre nossos
advogados dentro da esfera legal e dos prazos estabelecidos pelo
juiz”, explicou.
O veterano também não quis assumir o romance com a empresária Karen Ketlen Fernandes da Silva, apontada como sua amante e
pivô do fim do casamento dos integrantes da banda Calypso.
“Agora sou legalmente divorciado e livre para me relacionar com
quem eu gostar e gostar de mim. Sou um artista, sou pacífico, sou
humano e só quero que me deixem trabalhar e viver em paz”, avisou.

Guilherme Karan morre aos 58 anos no Rio
O ator Guilherme Karan morreu
na manhã de quinta-feira (7), no Rio,
aos 58 anos, no Hospital Naval Marcílio Dias. Carioca, ele ficou conhecido, principalmente, pelos seus personagens cômicos na TV e no teatro.
Longe da TV desde 2005, quando
participou da novela "América", na
Globo, Karan foi diagnosticado com
uma doença neurológica degenerativa rara, a síndrome de Machado-Joseph. Ele estava internado havia
dois anos.
Nos últimos anos, ele viveu isolado em sua casa no Rio. "Ele herdou
da mãe [a doença]. Perdi um filho com a mesma doença. Guilherme
fica na cadeira de rodas o tempo todo. Tem horas que ele está lúcido
e tem horas que não", disse Alfredo Karan, pai do ator, em entrevista
ao Jornal Extra, em 2012.
Doença degenerativa: A doença é desconhecida pela maioria dos
brasileiros. Sua principal característica é a perda dos movimentos
até o ponto de o portador precisar de uma cadeira de rodas para se
locomover, explicou a neurologista Eliana Meire Melhado, membro
da Academia Brasileira de Neurologia.
Entre os sintomas mais comuns da doença está a falta de equilíbrio, e por isso a síndrome é conhecida popularmente como "doença
do tropeção". Outros sintomas são a perda dos movimentos e o impedimento de continuar em pé.
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Deputado João Magalhães e amigos Marcelo Heringer e Rose Mary

Na academia Felipe recebeu uma
surpresa de seus amigos e alunos

Principe! Parabéns para você. Que nesse dia tão lindo em que Deus escolheu para
te trazer ao mundo como vencedor. Que Ele continue em sua infinita bondade te
abençoando, que você possa crescer cada dia mais no seu trabalho, com seus amigos, no seu lar, com sua
mãe. Continue sendo essa
pessoa sincera que fala o
que pensa e não esconde
nada do que sente.
Sua honestidade é uma
das maiores virtudes que
um ser humano vem a ter,
que ela prevaleça sobre
sua vida sempre! Enfim
amor! Você sabe que desejo o melhor desse mundo
o que Deus tem guardado
para nós! Te amo muito! - Parabéns!!! Thayene
Oliveira

Registramos o aniversário de Jubilene
Gomes de Souza, comemorado no dia 21 de
Junho de 2016. Parabéns e muitas felicidades é o que deseja todos os seus primos.

Registramos o aniversário de Rosimary
Guimarães Barcelos, comemorado no dia
23 de Junho de 2016. Parabéns e muitas
felicidades. Seus pais e seus tios deseja
muitas felicidades e que esta data se repita
por muitos e muitos anos.

Dia 16 de julho é seu dia,parabéns Maria do
Carmo. Portanto gostaríamos de registar
neste ano de 2016, esta data tão importante
para você. Parabéns e muitas felicidades,
pedindo a Deus que o abençoe e te guarde,
muita saúde é o que deseja o seu esposo
Dejair G. Oliveira.

Agente comunitária Claudilene
Nascimentode Souza da
cidade de Manhumirim

Pesquisas eleitorais para
controle interno e registradas

