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EDITORIAL

Falta uma reforma
política no Brasil

35 partidos políticos no Brasil, quais ideologias e conteúdos programáticos
aplicados na prática?
Mais de 95% dos partidos são regidos por comissões provisórias, ao invés de
Diretórios Municipais, dessa maneira como querem Democracia se os partidos
políticos não dão exemplos. A verdade é que os partidos não desenvolveram
a prática democrática no país, e agora vemos a falência da democracia. Até
mesmo cidades polo e tantas outras vemos bancadas de vereadores que não
tem um diretório para as discussões, são partidos comandados por apenas uma
pessoa e dependendo dos resultados o comando muda segundo a vontade
dos deputados majoritários de cada sigla, as decisões são tomadas de cima
para baixo.
Existem até pessoas que controlam mais de
Fale com a redação
contato@jm1.com.br um partido nos municípios. Exemplos têm de
sobra. Com isso os brasileiros não se sentem
(33)3331-8409
representados, veja que na atual crise os políticos fazem de tudo: aumentam impostos,
cortam salários e cargos dos brasileiros, mas nunca mexem nos seus salários
e nem no número exorbitante de deputados, senadores e vereadores existentes
no país, sendo que se cortassem pela metade não faria nenhuma diferença.
Em algumas cidades mais politizadas o povo se manifestou e fez com que
as câmaras diminuíssem os salários dos vereadores.
Faltando pouco mais de um mês para os eleitores escolherem quem serão
os próximos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o País, em uma
semana em que o Senado decide o Impedimento da Presidente afastada Dilma.
Além da crise econômica os dirigentes da nossa nação têm que urgentemente
fazer a reforma política cortar na própria carne para dar exemplo para exigir
cooperação dos brasileiros no sentido de vencer a crise e começar a crescer.
Há, ao todo, 35 partidos registrados perante o TSE, o que impossibilita
tratar de forma detalhada cada um deles, sendo aqui tratados alguns pontos
de destaque nos programas partidários.
A falta de ideologia é o principal problema da política brasileira. É a causa
dos demais problemas!
Houve um tempo, que os partidos políticos brasileiros defendiam arduamente suas ideologias, a fim de conquistar espaço para aplica-las, de forma
a promover mudanças benéficas a sociedade. Conseguir promover esta
mudança já foi mais importante que o cargo, salário, status ou demais fatores
individuais semelhantes que este posicionamento lhes proporcionaria, como
vemos nos dias atuais.
Lamentavelmente, hoje vemos diariamente nos noticiários os escândalos
providos dos mesmos partidos políticos que um dia lutavam por um ideal
totalmente contrário ao posicionamento atual. É como se não houvesse mais
"direita" ou "esquerda", mas sim um mero jogo de poder e interesses.
Veja o que estamos vivendo esta semana no Senado e para tanto vamos pegar como exemplo a polêmica atual; o esquema armado principalmente pelos
integrantes do PT. Como muitos sabem: o PT já foi um partido que usava de
argumentos totalmente de esquerda, com finalidade de promover melhorias
principalmente nas massas mais fracas tais como o proletariado e os pobres.
Esse PT, que um dia usou e ainda usa muito de argumentos da ideologia
de esquerda, é o mesmo que hoje esta protagonizando o maior esquema de
corrupção já visto na política brasileira. O que nos deixa evidente cada vez
mais que hoje pouco importa a ideologia do partido, se é que ainda tenha,
mas sim os interesses pessoais das pessoas que estão nessa posição de poder.
Um discurso do Lula no ultimo mandato comparado com um discurso antigo,
quando o PT ainda mantinha uma postura voltada pra esquerda:
Compreendem melhor agora? Mas quando o PT se aproximou de alguns
nomes e desprezou companheiros antigos já poderiam antever onde iria parar.
Não afirmamos que não há ideologia na política brasileira, mas sim uma
ideologia enfraquecida por muitas vezes não ser seguida, ou distorcida, afim
de adapta-la de maneira a agradar superficialmente as necessidades da grande
massa. Infelizmente essa é a realidade que se encontra nos partidos do Brasil.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

Ao Jornal das Montanhas

CARTA DOS LEITORES

Dia 26 começou a propaganda eleitoral o rádio e na televisão,
ainda bem que será apenas 45 dias e é muito, a cada eleição está
ficando insuportável. E tem mais, vamos ter que aguentar os santinhos placas que começam a aparecer pelas cidades, os carros de
som fazendo a maior poluição sonora, os santinhos, que começam
a chegar entupindo as caixas de correio e e-mails.
As redes sociais estão cheias de propaganda. Agora o jeito é
aguentar, mas acredito que a boa propaganda é aquela feita antes
das eleições, eu e meus muitos amigos do Facebook, já postamos
vários pedidos para que as pessoas não façam propaganda eleitoral
naquela rede. Mas infelizmente não adianta. Nas últimas eleições,
deletei alguns cabos eleitorais e este ano já apareceram outros
tantos que insistem. Tomara que a Lava Jato dê resultado, pois não
aguentamos mais tanta corrupção, e pode até ter bons candidatos,
mas o povo está decepcionado com os políticos, chega dessa
política podre que está em todo lugar.
Aliás, votar é uma coisa quase impossível, pois está difícil encontrar
um candidato decente. Aí alguém poderá dizer: mas é necessário
conhecer os candidatos para poder escolher. Como escolher, se a
gente só ouve mentiras, promessas que nunca serão cumpridas?
Aliás, no caso das eleições municipais, como a deste ano, os vereadores reaparecem para dar tapinhas nas costas dos eleitores,
apertar as mãos, prometer coisas que não cumprirão. Não podem
fazer isso fora destes poucos meses antes da eleição, porque seria
campanha fora de época, dizem eles. Ah, então atender o cidadão,

saber o que as comunidades precisam e tentar melhorar a vida das
pessoas de sua cidade, que é o trabalho deles, o dever deles, não é
feito para não parecer campanha. Mas esta é a melhor campanha
que um político pode fazer: ir até o eleitor saber do que ele precisa
para providenciar leis para a realização de obras e melhorias.
Dizem também que não podemos perder a oportunidade de votar,
de exercer a nossa cidadania. Mas votar em quem? Se houvesse
algum candidato em quem a gente pudesse votar, tudo bem, seria
ótimo colocar na política alguém que realmente cumprisse o seu
papel, trabalhando em prol da comunidade, do povo, e não em
benefício próprio.
Maria Isabel ferreira
Ao Jornal das Montanhas

Gostaria de saber dos candidatos a vereador de Manhuaçu
e outras cidades da região o que eles pensam dos salários dos
professores, já que os professores são os principais funcionários
públicos do município, pois eles têm a nobre função de ensinar. Eu
particularmente não consigo entender uma professora que trabalha
40 horas semanais e ainda trabalham em casa nas preparações das
aulas, ganhar R$ 1.200,00 e um vereador que apenas reúnem 2
vezes por semana receber 10 vezes mais e trabalhar muito menos,
em várias cidades com as manifestações populares muitas câmaras
reduziu os salários dos vereadores. Será o que pensa os candidatos
de Manhuaçu e região?
Marilene Cardoso OLiveira
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Governo de Minas Gerais publica
nova lista de aposentadorias de
profissionais da Educação
São mais 1.478 servidores aposentados. Desde 2015,
o governo já aposentou 21.219 servidores da Educação,
sendo 8.161 ex-efetivados. O Diário Oficial do dia (19/8)
publicou uma nova lista com 1.478 aposentadorias de
servidores da Educação. Com essa publicação, o número
de aposentados chega a 21.219, desde 2015, sendo que
desse número, 8.161 são de ex-efetivados da Lei 100.
Entre janeiro e agosto de 2016, o número de publicações
chegou a 8.978.
Segundo o subsecretário de Gestão de Recursos Humanos,
professor Antônio David, o Governo do Estado vem cumprindoa meta de 1.200 aposentadores mensais, em média.
“Desse número total de aposentados, desde 2015, 38,5%
são originários da Lei 100. Esta é mais uma medida que se
soma aos esforços do governador Fernando Pimentel em
minimizar os danos sofridos por esses servidores”, ressalta
o subsecretário.
Um grupo de trabalho composto de servidores da Secretaria
de Estado de Educação (SEE) e da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (Seplag) constitui força tarefa para
tornar mais ágeis os procedimentos ligados à aposentadoria
dos servidores da SEE.
O objetivo do grupo é reduzir passivo de aposentadoria
herdado em gestões anteriores. Ao pedirem aposentadoria,
os servidores entram em afastamento preliminar de suas
atividades enquanto aguardam publicação do Ato. A espera,
em alguns casos, chegava a duas décadas.

Marcos Souza - estilista manhuaçuense é
destaque na Espanha
Começou no Brasil, foi
para a Espanha, instalou-se em Madri, há quase dez
anos, e hoje é um estilista
requisitado. Marcos Souza é
de Manhuaçu e faz sucesso
com seu estilo único, tem a
inquietação natural de muitos criadores e a sofisticação
de peças exclusivas.
Na Espanha, esse manhuaçuense se destaca com suas coleções. Hoje, tem sua própria marca – Marcos Souza Couture,
bastante trabalho e muitos projetos.
Simpático, dedicado e super amigável, Marcos Souza conta
que a Espanha foi seu porto para a nova carreira. Seu atelier
é um celeiro de criatividade, bom gosto e autenticidade.
Em 2013 ele lançou sua primeira coleção para a Miss Primavera de 2013, em Madrid e marcharam em várias passarelas como Fashion Week Oviedo (Espanha). No ano passado,
outra coleção que encantou o mercado da moda espanhola.
Este ano, mais uma vez, suas peças foram destaque. Ele
vestiu a atriz Yolanda Ramos para a premiação do Prêmio
Goya, a premiação do cinema espanhol, semelhante ao Oscar.
Na Espanha, Marcos Souza se dedica a vestidos de noivas
e de festas.

CBH-Manhuaçu entrega oito planos de
saneamento para municípios da bacia
Os municípios de Conceição de Ipanema, Ipanema, Itueta,
Mutum, Pocrane, Resplendor, Santa Rita do Itueto e Taparuba
agora possuem o Plano Municipal de Saneamento Básico
(PMSB). O documento, financiado pelo Comitê de Bacia
Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu (CBH-Manhuaçu),
através da utilização do recurso proveniente da cobrança
pelo uso da água, foi aprovado em audiência pública e, após
aprovação na Câmara de Vereadores, passará a ser lei.
Membros do Comitê acompanharam todo o processo de
construção dos documentos, que traçam diretrizes e ações
para a universalização dos serviços de saneamento em um
horizonte de vinte anos. O presidente do CBH-Manhuaçu,
Senisi Rocha, destacou a importância da participação dos
municípios na construção dos planos e ressaltou a necessi-

dade de acompanhamento
da execução das ações
previstas. “A missão do
CBH não se encerra com
a entrega do plano. Os
problemas do saneamento
ainda não estão resolvidos
e, a partir de agora, temos
o desafio de ajudar na
implementação de cada
documento”, disse.
Programa de Universalização do Saneamento: O
CBH-Manhuaçu financiou, através do Programa de Universalização do Saneamento, a elaboração de PMSBs de 16
municípios da bacia, em um investimento superior a R$ 2
milhões. O programa tem como objetivo investir em ações
para a solução de um dos principais problemas ambientais da
Bacia do Rio Doce: o lançamento de esgoto sem tratamento
nos cursos d’água.
Confira o valor investido na elaboração dos PMSBs dos
últimos municípios contemplados:
Conceição de Ipanema..................................R$ 94.670,00
Ipanema.......................................................R$ 173.260,00
Itueta...........................................................R$ 101.440,00
Mutum.........................................................R$ 214.150,00
Pocrane........................................................R$ 128.675,00
Resplendor..................................................R$ 170.000,00
Santa Rita do Itueto.....................................R$ 103.100,00
Taparuba........................................................R$ 78.550,00

recebidos no país: 132 prefeitos a mais total 442 prefeituras.
6) O PSD: criado em 2011 por Gilberto Kassab, teve votação em 2012 comparável a obtida por partidos grandes, mas
sua ligação com o PT vai fazer ele perder bastante também.
O partido superou o DEM. Em número de prefeitos, o partido ficou entre os 5 que mais elegeram (fez 497 prefeitos).

Candidatos a prefeito
de Conceição do Ipanema

Candidatos escondem sigla e estrela
Parte dos candidatos
do PT esconde estrela e
abandona o vermelho
Opositores dizem que
desgaste da sigla tem
feito petistas adotarem
tática.
Em alguns locais, no
entanto, símbolos são
mantidos em destaque.
Candidatos a prefeito
pelo PT em parte do país
têm trocado o tradicional vermelho por outras cores e escondido o principal símbolo do partido: a estrela.
Adversários políticos dos petistas dizem que os candidatos
têm adotado essa estratégia para descolar as imagens deles da
sigla. Desgastado em razão do processo de impeachment de
Dilma Rousseff e dos escândalos da Operação Lava Jato, o
PT terá, nesta eleição, quase metade dos candidatos a prefeito
em comparação com 2012: 992. Para piorar a situação a PF
indicia ex-presidente Lula, Marisa e mais três em processo
da Lava Jato. Indiciamento foi protocolado no sistema da
Justiça Federal no dia 26 de agosto. Entres os crimes, estão
corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro.

Grosmane é candidato a
prefeito de Conceição de Ipa. pelo PSDB na coligação
nema
MUDANÇA COM HONESTIDADE. Vice: Samuel.

Simone Marques é candidata a prefeita de Conceição
de Ipanema pelo PSB na
coligação RENOVAÇÃO
UNIÃO E TRABALHO
POR CONCEIÇÃO. Vice:
Francisco

Candidatos a prefeito
de Santana do Manhuaçu

Compare os resultados das eleições de
2012 e a perspectiva para 2016
1) PT: o partido elegeu 635 prefeitos . Foi também o
que mais elegeu prefeitos no grupo das 85 maiores cidades
brasileiros. Este ano tudo indica que será o maior derrotado
nas eleições, prova disso é o desempenho do prefeito de SP
que não consegue decolar, deve ser a pior derrota petista.
2) PMDB: a maior legenda em número de prefeitos e de
vereadores, viu nas eleições de 2012, seu número final de
eleitos ser menor do que na eleição passada com 1.024 eleitos contra 1.201. Com a fragilidade do PT, o PMDB, pode
ultrapassar o n° de eleitos de 2012
3) PSDB: principal legenda de oposição no Brasil, poderá sobressair também com uma boa fatia do número das
prefeituras que os petistas irão perder, podendo recuperar
prefeituras de capitais importantes como São Paulo, Belo
Horizonte e outras. Prefeituras em 2012: 702
4) DEM: o partido perdeu uma enormidade de prefeitos
em 2012, em comparação com 2008: 218 cidades a menos,
segundo os resultados preliminares de 2012. É um outro
partido que resurgirá com força, devido o inconformismo
com as legendas dita de esquerda
5) PSB: ganhou em número de prefeitos e de votos totais

Paulinho do Digudinho é
candidato a prefeito de Santana do Manhuaçu pelo DEM
na coligação UNIDOS PARA
O PROGRESSO. Vice: Sebastião do Bedito.

Rosa é candidata a prefeita de Santana do Manhuaçu
pelo PDT na coligação JUNTOS PELO PROGRESSO
DE SANTANA. Vice: Ze
Marambainha.
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"A senhora deveria estar presa”.

Renan Calheiros reagir assim aos gritos de “canalha” por parte de Gleisi Hoffmann

LULA ORDENOU ‘ESTRATÉGIA
DO INSULTO’ NO SENADO
A “estratégia do insulto” foi ordenada pelo ex-presidente
Lula aos senadores aliados, no julgamento de Dilma, segundo revelou a esta coluna um senador do PT. A expressão “o Senado não tem moral para cassar ninguém” é do
próprio Lula. Ele já não pretende reverter o impeachment,
mas utilizar esses insultos no documentário “Golpe”, no
qual o PT deposita sua esperança de “salvação” nas próximas eleições.
APENAS PROPAGANDA
A ideia do documentário, de produção milionária, seria do
marqueteiro João Santana. Será usado na eleição do Brasil e exibições no exterior.
SENADORES COMO ALVO
A estratégia de Lula é resumida numa frase: “Se a gente não conseguir evitar o impeachment, ao menos vamos
tentar desmoralizá-los”.
GATOS ESCALDADOS
Petistas ainda relutam em usar dossiês com “podres” de
senadores pró-impeachment temendo que os próprios podres sejam expostos.
INDICIADO E INCENDIÁRIO

NÃO CONVENCEU
Os tucanos Cássio Cunha Lima (PB), Aécio Neves (MG),
Aloysio Nunes (SP) e Tasso Jereissati (CE) ajudaram Renan Calheiros a redigir nota tentando desdizer o que ele
disse sobre Gleisi Hoffmann e o STF.
RUIM DE CÁLCULO
O economista Luiz Gonzaga Belluzzo, informante pró-Dilma, disse que o crescimento médio do PIB com FHC foi
“um pouco maior que com Dilma”. Na verdade, foi quase o
triplo: 2,55% contra 0,94%.
RIDÍCULO
A assessoria do presidente do Senado acabou virando motivo de deboche, ontem, ao tentar desmentir – usando a
expressão “não é bem assim...” – o que seu chefe havia
dito claramente ao vivo, na TV.
SEGUE O ROTEIRO
Até mesmo petistas admitem que briga pelo impeachment
acabou, mas senadores andam incomodados com dilmistas. É que pronunciamentos na sessão do julgamento mais
parecem leituras de roteiros para o documentário do “golpe”. “Só faltou um diretor,” diz senador temerista.
NOVA DIREÇÃO

No encontro de ontem no Alvorada, o indiciado Lula fez ver
a Dilma que ela será condenada, e a aconselhou também
a atacar o Senado.

O PMDB mudará a sede nacional do partido. Sairá de uma
sala no Senado para uma casa no Lago Sul, bairro de classe média alta de Brasília. A ideia é mudar a estrutura partidária.

IMPEACHMENT DEVE SER VOTADO
SEGUNDA À NOITE

PENSANDO BEM...

O Planalto reavaliou o ritmo das sessões de julgamento do
Senado e concluiu que o impeachment de Dilma Rousseff
deverá ser votado na noite de segunda-feira (29) ou na
madrugada de terça (30). A avaliação do ministro Eliseu
Padilha (Casa Civil) foi levada ao presidente Michel Temer
na tarde desta sexta-feira. A conclusão é que etapas serão
queimadas porque se esgotou a chicana dos senadores
petistas.

TEATRO: DEFESA PEDE QUE
DILMA CHORE NO SENADO

...indiciado pela polícia por corrupção e lavagem de dinheiro, Lula não pode mais repetir a lorota de que é o mais
“honesto” dos brasileiros.

O PT pretendia arrastar o julgamento até a noite de 1º de
setembro, véspera do término da presidência de Ricardo
Lewandowski no STF.

O desespero chegou de vez ao esquema de defesa da
presidente ré Dilma Rousseff. Como tudo caminhou para
confirmar a condenação dela, a ideia agora é que ela “dê
um jeito” de chorar durante o seu depoimento diante dos
senadores, agendado para a próxima segunda-feira (29). A
informação é de fonte parlamentar qualificada, com acesso
às discussões internas sobre as estratégias de defesa da
petista.

OBJETIVO É AGILIZAR

ISSO É GOLPE

Além de ignorar testemunhas de defesa, senadores pró-impeachment também serão econômicos nos discursos e
até nas perguntas a Dilma.

Nas discussões, uma senadora defensora do “choro” teatral de Dilma, disse que “nenhum homem resiste a uma
mulher em prantos”.

LADAINHA ANTECIPADA

NOVA IMAGEM

A expectativa é que as testemunhas que ainda restam sejam ouvidas neste sábado, o que ajudaria muito a agilizar
o julgamento.

Caindo no pranto, segundo seus estrategistas, Dilma passaria a imagem de uma mulher “frágil”, vítima do “machismo” e da “injustiça”.

A VERDADE SEMPRE APARECE

COLHER DE CHÁ

Apesar dos panos quentes, a impressão no Senado é a
que Renan Calheiros disse a verdade quando passou na
cara de Gleisi Hoffmann (PT-PR) que a livrou e ao marido
Paulo Bernardo de indiciamento. O Supremo Tribunal Federal ficou muito mal nessa história vergonhosa.

Dilma não será tratada como ré, no plenário do Senado.
Em vez do banco dos réus, ficará na mesa principal, com
Ricardo Lewandowski.

DEVERIA ESTAR PRESA

A pedido dos petistas (que jamais atenderiam, se a situação fosse o inverso), a antiga oposição não se opôs ao
tratamento a Dilma.

CHICANA TEM LIMITE

Senadores dizem ter ouvido, fora dos microfones, Renan
Calheiros reagir assim aos gritos de “canalha” por parte de
Gleisi Hoffmann: “A senhora deveria estar presa”, lembrando que ele a livrou disso.
VALENTIA SUMIU
Lindbergh Farias provocou, gritando ao pé
do ouvido de Renan Calheiros, que falava
ao microfone, mas não encarou a briga: depois de empurrado, saiu de fininho para ficar
fora do alcance do alagoano.

OPOSIÇÃO BOAZINHA

PESQUISA: LULA ATINGE
REJEIÇÃO RECORDE DE 71%
O PT insiste na lorota de que Lula é “certo” para vencer as
eleições de 2018, mas faltou combinar com 71% dos eleitores, que não votariam nele de jeito nenhum para presidir o
Brasil uma terceira vez, segundo levantamento do Paraná
Pesquisas. O ex-presidente é, de longe, o presidenciável mais
rejeitado. Até na região Nordeste, onde o PT teve a maioria de
seus votos em 2014, a rejeição de Lula chega a 55,9%.

Para Ser Um Vencedor

C

hegamos ao fim das Olimpíadas 2016, realizadas
aqui em nosso quintal. O espetáculo, que reuniu
10.500 atletas de 207 países, que distribuiu 306
provas por 42 modalidades de esporte, não saiu barato:
mais de R$ 40 bilhões. Mas o evento deixa algumas lições:
1. Não ligue para as críticas
O Brasil hospedou muito bem o mundo nesses 19 dias,
mas os brasileiros tínhamos calafrios quando pensávamos
no fiasco que tudo poderia ser. Crise econômica, filha de
uma crise política, Estado falido, obras atrasadas, epidemia de zika e chicungunha e até o espectro macabro do
terrorismo ameaçavam o sucesso do evento. Mas quando
chegou o dia 5, e foi feita a abertura, a imprensa do mundo
inteiro se rendeu e se rasgou em elogios à criatividade
dos organizadores.
Às vezes, o cenário da vida também é desanimador em
nosso redor. Parece que tudo vai dar errado. Todos nos
criticam, mas aí olhamos para cima e somos abençoados
com a vitória que vem de Deus.
2. Trabalhe em equipe
Por trás de cada atleta, mesmo os que competem individualmente, há uma equipe: o treinador, o nutricionista,
o fisioterapeuta, o médico, o patrocinador... Ou seja,
ninguém é campeão sozinho.
Na vida também é assim: precisamos uns dos outros.
E na igreja não é diferente. Paulo mostrou aos coríntios
que somos um corpo (1Co 12.12ss).
3. Não desista
Alguns atletas foram desprezados e perseguidos nas
redes sociais, por inveja e por racismo. Mesmo assim,
deram a volta por cima. Foi o caso da judoca Rafaela.
Aliás, o técnico de Rafaela, Geraldo Bernardes, disse em
entrevista uma frase que vale como lema de vida: “Não
importa quantas vezes você cai, mas sim quantas vezes
você se levanta”.
4. Glorifique a Deus
Depois de três medalhas de prata e duas de bronze,
finalmente temos o ouro no futebol masculino. Ao conquistar a inédita medalha, o goleiro Weverton deu, em
entrevista, um belo testemunho de sua fé: “Só quero
falar uma coisa: Pátria amada, o ouro é nosso, mas a
glória é de Deus”.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Sobre o Quociente Eleitoral (QE)

O

quociente eleitoral define os partidos e/ou coligações que têm direito a
ocupar as vagas em disputa nas
eleições proporcionais, quais
sejam: eleições para deputado
federal, deputado estadual e
vereador.
"Determina-se o quociente
eleitoral dividindo-se o número
de votos válidos apurados pelo
de lugares a preencher em cada
circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se
superior" (Código Eleitoral, art.
106). Ou seja, caso a parte fracionária do resultado da divisão
seja menor ou igual a 0.5, ela é
desprezada. Caso contrário, é
arredondada para cima.
"Nas eleições proporcionais,
contam-se como válidos apenas
os votos dados a candidatos
regularmente inscritos e às
legendas partidárias" (Lei n.
9.504/97, art. 5º). Ou seja,
votos em brancos e nulos são
desprezados.
Obs.: anteriormente à Lei n.
9.504/97, além dos votos nominais e dos votos de legenda, os
votos em branco também eram
computados no cálculo dos
votos válidos.

Após o cálculo da 1ª Média, repete-se a operação para
o preenchimento das demais vagas remanescentes:

Logo, apenas os partidos A e B, e a coligação D, conseguiram atingir o quociente eleitoral e terão direito a
preencher as vagas disponíveis.

O

quociente partidário define o número
inicial de vagas que caberá a cada partido
ou coligação que tenham alcançado o
quociente eleitoral.
"Determina-se para cada partido ou coligação
o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados

É

sob a mesma legenda ou coligação de legendas,
desprezada a fração" (Código Eleitoral, art. 107).
"Estarão eleitos tantos candidatos registrados
por um partido ou coligação quantos o respectivo
quociente partidário indicar, na ordem da votação
nominal que cada um tenha recebido" (Código
Eleitoral, art. 108).

Cálculo da Média

o método pelo qual ocorre a distribuição
das vagas que não foram preenchidas pela
aferição do quociente partidário dos partidos
ou coligações. A verificação das médias é também
denominada, vulgarmente, de distribuição das
sobras de vagas.
"Os lugares não preenchidos com a aplicação
dos quocientes partidários serão distribuídos mediante observância das seguintes regras (Código
Eleitoral, art. 109):
I - dividir-se-á o número de votos válidos atri-

buídos a cada partido pelo número de lugares por
ele obtido, mais um, cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos lugares a preencher;
II - repetir-se-á a operação para a distribuição
de cada um dos lugares.
§ 1º O preenchimento dos lugares com que cada
partido for contemplado far-se-á segundo a ordem
de votação recebida pelos seus candidatos.
§ 2º Só poderão concorrer à distribuição dos
lugares os partidos e coligações que tiverem obtido
quociente eleitoral. "
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Manhuaçu tem 235 candidatos a vereador
A

s Eleições
para 2016 em
Manhuaçu,
contarão com 5 candidaturas para a prefeitura que são: Cici Magalhães (PMDB), Maria
Imaculada (PSB), Sérgio Breder (PPS), Vinícius

Resende (PSC), e Nailton Heringer (PDT). Para
a Câmara Municipal são: 235 concorrentes pleiteiando uma das 17 cadeiras do legislativo de
Manhuaçu. Com base na plataforma do Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Gerais, confira os
nomes dos candidatos / nome de urna e a qual
coligação pertencem.

COLIGAÇÃO ALIANÇA (PROS, PRB, PT do B)
ADEMAR FLORENZANDO............................... ADEMAR FLORENZANO DE OLIVEIRA....................................... 90888................PROS
ALESSANDRO CARATINGA ........................... ALESSANDRO ROSA ................................................................... 90936............... PROS
ALLAN DO ALAOR ...........................................ALLAN JOSE QUINTAO............................................................... 90000 ...............PROS
ANA CAROLINA................................................ ANA CAROLINA SOARES VON RANDOW ................................. 90890............... PROS
CAMILO ............................................................ CAMILO ANDRADE FILHO ......................................................... 90173 ...............PROS
CHIQUINHO DO BRAS .................................... FRANCISCO MAURICIO DA COSTA ........................................... 10223 ..................PRB
CRISTIANO DO BAIRRO SANTANA................ CRISTIANO MARCOS................................................................. 90190............... PROS
DIVA ABREU ....................................................DIVA ABREU ................................................................................. 90333 ...............PROS
GENI DO PALMEIRAS ..................................... GENI DO CARMO DE CARVALHO .............................................. 90999 ...............PROS
GIOVANNI PROFESSOR ................................. GIOVANNI MAGESTE HOTT....................................................... 90200............... PROS
GODOY ............................................................EDSON VALENTIN GODOY......................................................... 90456............... PROS
GRAZI ...............................................................ERICA GARCIA PEREIRA ............................................................ 10345 ..................PRB
JORGE DO IBERIA ..........................................JORGE AUGUSTO PEREIRA 10262............................................... PRB
JOSE PEDRO MUNIZ ...................................... JOSE PEDRO MUNIZ ................................................................... 90223............... PROS
JUAREZ ELOI ..................................................JUAREZ CLERES ELOI ................................................................ 10023.................. PRB
LAIM .................................................................LAIM RODRIGUES ALVES ........................................................... 70680 ...........PT DO B
LUCIA MARIA ...................................................LUCIA MARIA MOREIRA RAMOS ................................................ 10013 ..................PRB
MARILENE - TIA DA ESCOLA.......................... MARILENE LOURO EUCLIDES ................................................... 90222............... PROS
MICHELE..........................................................MICHELE CAVOLI ALBUQUERQUE ............................................ 10123 ..................PRB
PASTOR AGENEZIO.........................................AGENEZIO TIMOTEO DE OLIVEIRA........................................... 90777............... PROS
PIRATA..............................................................MARCO ANTONIO DE LIMA........................................................ 90100 ...............PROS
RENATO DA PREFEITURA.............................. RENATO PEREIRA LEITE............................................................ 90345............... PROS
TETÉ.................................................................NELCI ALVES GOMES.................................................................. 90123................PROS
WILLIAB DO SALAO.........................................WILLIAN MENDES........................................................................ 90789................P R O S
XORORO DESPACHANTE............................... JOSE ANTONIO VAZ..................................................................... 90444................PROS

COLIGAÇÃO AVANÇA MANHUAÇU (DEM, PEN, PHS, PSDB)
ABEL GOMES...................................................ABEL GOMES DE OLIVEIRA........................................................ 31355.................. PHS
ALCEMIR FOTOGRAFO .................................. ALCEMIR MOREIRA DE JESUS .................................................. 31455 ..................PHS
BATISTA DA FARMACIA................................... JOÃO BATISTA LACERDA........................................................... 31321.................. PHS
BEATRIZ PAZELI..............................................BEATRIZ HELENA NEVES MARQUES ........................................ 23023 ..................PPS
BERENICE DO CARLOS TUR.......................... BERENICE MARIA FERREIRA DE SOUZA.................................. 31222...................PHS
BIANOR BARRERITO....................................... BIANOR NAPERIANO DA SILVA .................................................. 51222.................. PEN
BRANCO DO AÇOUGUE.................................. ANTONIO PINTO PEREIRA.......................................................... 31200.................. PHS
CLEBER DA MATINHA...................................... CLEBER DA PENHA BENFICA .................................................... 31456.................. PHS
DANILO BONIFACIO........................................ DANILO FABIO BONIFACIO ......................................................... 45123............... PSDB
DRA IRENE.......................................................IRENE ANNA DE OLIVERIA BARBOSA....................................... 31800.................. PHS
ELIKA CMILO....................................................ELIKA CAMILO ............................................................................. 31038 ..................PHS
ELIZABETE VIEIRA..........................................ELIZABETE VIEIRA DA SILVA....................................................... 31555 ..................PHS
FERNANDO CHAVES TEIXEIRA...................... FERNANDO CHAVES TEIXEIRA.................................................. 31444...................PHS
FERNANDO TIÚ................................................FERNANDO DE ALMEIDA MENDES............................................ 51223...................PEN
GENTIL PAZELI................................................GENTIL PAZELI MARQUES.......................................................... 25620.................. DEM
GIDEON DO PAXA ...........................................GIDEON LUCAS DE MOURA ....................................................... 31777.................. PHS
GODO................................................................ WASHINGTON LUIZ MACIEL...................................................... 31234...................PHS
INGRID DO SINDICATO................................... INGRID RAMOS DOS SANTOS .................................................. 31789 ..................PHS
JAQUELINE DO CONSELHO........................... JAQUELINE CAETANO PEREIRA............................................... 31221.................. PHS
JOSE ADEVENIL...............................................JOSE HENRIQUE DE SOUZA....................................................... 31123.................. PHS
JOSEMAR DA APAE......................................... JOSEMAR DOMINGOS DA SILVA............................................... 31333.................. PHS
KARINA DO LABORATORIO............................ KARINA DE FATIMA DOS REIS ................................................... 31678 ..................PHS
KLAYRTON DE SOUZA.................................... KLAYRTON ALVES DE SOUZA .................................................... 45555 ............... PSDB
LUCIENE DO PAXA..........................................LUCIENE DA SILVA FERREIRA MARCELINO ..............................31168.................. PHS
MARCILIA APARECIDA..................................... MARCILIA APARECIDA PEREIRA DA PAIXÃO............................. 31000...................PHS
NILTON DO SAE...............................................NILTON CESAR DE CRISTO ....................................................... 31225 ..................PHS
PAULINHO DA PETRINA.................................. PAULO JOSE VIEIRA................................................................... 31231.................. PHS
ROBSON LACERDA ........................................ ROBSON RAMOS LACERDA........................................................ 31500...................PHS
S J DE MORAES ..............................................SEBASTIÃO JANUARIO DE MORAES ........................................ 31007 ..................PHS
SHIRLEY MIRANDA TEIXEIRA......................... SHIRLEY MIRANDA TEIXEIRA .................................................... 31031.................. PHS
SIDNEY DA SANTA CLARA.............................. SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO............................................... 31700.................. PHS
ZE GOELA / TRAIRINHA .................................. JOSE GERALDO DE OLIVEIRA ................................................... 31699 ..................PHS

COLIGAÇÃO CONSTRUIR JUNTOS A CIDADE DE TODOS (PMDB)
ADILSON DIAS ( GIL GOMES)........................ ADILSON DIAS DA SILVA ............................................................. 15120 ...............PMDB
APARECIDA DO FLAVIO.................................. MARIA APARECIDA DANIEL......................................................... 15300 ...............PMDB
ATAIDES............................................................ATAIDES GONCALVES DE ABREU ............................................. 15500 ...............PMDB
CLAUCIELE......................................................CLAUCIELI MARIA MARTINS....................................................... 15900 ...............PMDB
CLAUDINEI.......................................................CLAUDINEI AFONSO BARBOSA.................................................. 15152................PMDB
ELIANE .............................................................ELIANE MARIA RIBEIRO.............................................................. 15230................PMDB
EURICO.............................................................EURICO MEDEIROS DE FARIA.................................................... 15350................PMDB
FAUSTO BRAGA ..............................................FAUSTO ATONIO BRAGA BASILIO.............................................. 15222................PMDB
FERNANDA.......................................................FERNANDA VIRGINIA DE OLIVEIRA GOMES DORNELAS........ 15015............... PMDB
FERNANDO ANDRADE (POPO)...................... FERNANDO DE ANDRADE .......................................................... 15150 ...............PMDB
FERNANDO DO FORUM.................................. FERNANDO GONÇALVES LACERDA ..........................................15112 ...............PMDB
HERALDO.........................................................HERALDO TADEU GRAIZE GARCIA............................................ 15100 ...............PMDB
JADIR ENFERMEIRO....................................... JADIR GERVASIO GOMES........................................................... 15155 ...............PMDB
JANIO DO CATINGA.........................................JANIO GARCIA MENDES ............................................................. 15555................PMDB
JAQUELINE THULER....................................... JAQUELINE THULER DA SILVA.................................................... 15987................PMDB
JOSE EUGENIO...............................................JOSE EUGENIO DE ARAUJO TEIXEIRA ..................................... 15000 ...............PMDB
JUNINHO LINHARES........................................ JOAO GONÇALVES LINHARES JUNIOR..................................... 15345................PMDB
MARLENE DE FATIMA......................................MARLENE DE FATIMA ................................................................. 15777 ...............PMDB
MARTA AGUIAR................................................MARTA RODRIGUES DE AGUIAR.................................................15110............... PMDB
MEIRE BAIA......................................................ROSIMEIRE MONEIRA LOPES ....................................................15611............... PMDB
MILTON ( PEZÃO).............................................MILTON SANTOS DE SOUZA....................................................... 15262................PMDB
NET DELEGACIA..............................................NAT KING COLE RODRIGUES DOS SANTOS ........................... 15456 ...............PMDB
PEDRO CEBOLA..............................................PEDRO CARLOS MARTINS......................................................... 15567................PMDB
SILVERIO DUTRA.............................................SILVERIO MAGALHAES DUTRA ................................................. 15190 ...............PMDB
TATU..................................................................JEFFERSON ANTONIO FERREIRA PAES................................... 15122................PMDB
VANTIUL MARTINS........................................... VANTUIL MARTINS DA SILVA....................................................... 15650................PMDB

COLIGAÇÃO JUNTOS SOMOS FORTES (PSD, SD)
ADALTO DO SINTRACOM............................... ADALTO DE ABREU CAVALCANTE............................................. 77123..................... SD
ANA LUCIA........................................................ANA LUCIA DE ANDRADE ........................................................... 77007 .................... SD
ANTONIA MARIA DE CERQUEIRA.................. ANTONIA MARIA DE CERQUEIRA............................................... 55999...................PSD
CARLOS CLEMENTE....................................... CARLOS CLEMENTE DOS REIS................................................. 77321 .................... SD
CINTIA SOUZA..................................................CINTIA DE SOUZA COSTA .......................................................... 77331 .................... SD
DILSON DUTRA................................................DILSON DIAS DUTRA.................................................................. 55222 ..................PSD
DINEIZIN DA MATINHA..................................... VALDINEI DE SOUZA................................................................... 77000 .................... SD
DIONISIO..........................................................ONOFRE JANUARIO DA SILVA ................................................... 77333.................... SD
ELIANE DE SOUSA ......................................... ELIANE DE SOUSA ...................................................................... 77544 .................... SD
ELZONIDE SOUZA...........................................ELZONIDE SOUZA FAGUNDES .................................................. 77999 .................... SD
FABRICIO SOUZA SANTOS............................. FABRICIO SOUZA SANTOS ........................................................ 55007 ..................PSD
GAROTINHO.....................................................ROBERVAL ANTUNES ................................................................. 55055 ..................PSD
GERALDINHO ENFERMEIRO ......................... GERALDO ALVES DE CRISTO .................................................... 77444 .................... SD
HELTON ARCANJO.......................................... HELTON APARECIDO ARCANJO DO NASCIMENTO ................. 55567 ..................PSD
JAIMINHO.........................................................JAIME RODRIGUES FERREIRA .................................................. 77456.................... SD
JUCIMAR COFRIN ...........................................JUCIMAR DA ASSUNCAO ARRUDA ............................................ 77077 .................... SD
LUCIA MACHADO.............................................MARIA LUCIA DA SILVA MACHADO .............................................55111.................. PSD
MARIA IMACULADA.........................................MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA............................................... 77888.................... SD
MARILANDES DE SA....................................... MARILANDES DE SA ................................................................... 77777 .................... SD
NELSON DA AMBULANCIA.............................. NELSON DE ABREU .................................................................... 77234 .................... SD
NEM DA LOJINHA.............................................SEBASTIAO FRANCISCO FILHO ................................................ 77633 .................... SD
NILSON DANGELO..........................................NILSON DANGELO CICARINI HOTT........................................... 55777.................. PSD
OSMARINO.......................................................OSMARINO VIEIRA DOS REIS .................................................... 77222 .................... SD
PAULINO ROXINHO......................................... PAULO ROBERTO SIMAO.............................................................77111 .................... SD
PAULO GARCIA ...............................................PAULO AFONSO DE SOUZA ....................................................... 77032 .................... SD
ROGERIO PEREIRA.........................................ROGERIO VICENTE PEREIRA.................................................... 55331 ..................PSD
RONALDO MARCENEIRO............................... RONALDO SILVA .......................................................................... 77555 .................... SD
ROSA MARTA ..................................................ROSA MARTA DA SILVA ............................................................... 55262 ..................PSD
SANDRO DA HONDA.......................................SANDRO AMADO FERREIRA ...................................................... 55333 ..................PSD
TAIS RIBEIRO ..................................................TAIS RIBEIRO FAGUNDES .......................................................... 77071.................... SD
TONY MIX.........................................................ANTONIO APARECIDO VIANA .................................................... 55123 ..................PSD

VADIN................................................................OSVALDO DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR ........................... 77789 .................... SD
WILMA DE MORAES........................................ WILMA DE MORAIS SILVERIO .................................................... 55525 ..................PSD
ZECA DO ORONIDIO........................................ JOSE LIMAS BRANDAO.............................................................. 77602 .................... SD

COLIGAÇÃO JUNTOS SOMOS MAIS (PC do B, PSDC, PT)
ADENILZA ........................................................ADENILZA MARIA DA SILVA ........................................................ 27123 ............... PSDC
AFONSO PEZÃO..............................................CARLOS AFONSO SANGI ........................................................... 13680 .....................PT
APONISIA PROFESSORA ............................... APONISIA DOS REIS ................................................................... 27444............... PSDC
CHICO DO JUQUINHA..................................... FRANCISCO DE ASSIS DUTRA .................................................. 13613..................... PT
CRISTINA LOBATO...........................................CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA LOBATO ................................... 27222............... PSDC
DANY BOY........................................................DANIEL MIGUEL BENEDITO ....................................................... 27028 ............... PSDC
ELENILTON MARTINS ..................................... ELENILTON MARTINS VIEIRA ..................................................... 13610..................... PT
ETEVALDO DUTRA ......................................... ETEVALDO GONÇALVES DUTRA ............................................... 65000 .......... PC DO B
GERALDO PINTO.............................................GERALDO SOARES COELHO .................................................... 27333 ............... PSDC
GILSON CESAR (GILSINHO) .......................... GILSON CESAR DA COSTA ........................................................ 27777 ............... PSDC
GRAÇA CIPRIANO...........................................MARIA DAS GRAÇAS FLORENTINO CIPRIANO MENDES ....... 13789 .....................PT
JOÃO DORNELAS ...........................................JOAO BATISTA DORNELAS ........................................................ 13456 .....................PT
JUAREZ MAROLO ...........................................JUAREZ DA SILVA MAROLO ....................................................... 13000 .....................PT
JYADY JACKELYN ...........................................JYADY JACKELYN DA SILVA....................................................... 65222 .......... PC DO B
KELSON SANTOS ........................................... KELSON SANTANA DOS SANTOS ............................................. 65123 .......... PC DO B
LUARA...............................................................LUARA REIS DA SILVA................................................................. 65444 .......... PC DO B
LUIS PAULO DO TAXI...................................... LUIS PAULO DORNELAS DE OLIVEIRA ..................................... 65065 .......... PC DO B
MADRUGA DO AMACIANTE............................ ANTONIO FRANCISCO DE LIMA ................................................ 65246 .......... PC DO B
MARCELO ENFERMEIRO................................ MARCELO DA FONSECA............................................................ 65262 .......... PC DO B
MIRIA DENTISTA ............................................. MIRIA MARLENE LOYOLA PRATES ............................................ 13123 .....................PT
PEDRO DE DOM CORREIA............................. PEDRO PAULO DE GUSMAO..................................................... 27027 ............... PSDC
PROFESSORA REGINA XAVIER..................... REGINA CELIA DE AQUINO XAVIER .......................................... 65555 .......... PC DO B
RENILSON TIO RE........................................... RENILSON BATISTA DA SILVA .................................................... 65015 .......... PC DO B
RODRIGO ADMINISTRADOR.......................... RODRIGO JULIO DOS SANTOS ................................................. 27345 ............... PSDC
RONALDO DO YOUTUB.................................. RONALDO RODRIGUES CARDOSO............................................27111 ............... PSDC
ROSANA FILHA DO JOTA................................ ROSANA CARLOS DA SILVA...................................................... 27888 ............... PSDC
VALDECIR( BANDOLA).................................... VALDECI LUCAS DE OLIVEIRA ................................................... 27666 ............... PSDC
VALERIA DINIZ (VAL) ...................................... VALERIA DINIZ PIRES 27555 ...................................................... PSDC
VALTAIR TORNEIRO ....................................... VALTAIR ALVARES VALENTIM .................................................... 65007 .......... PC DO B
WALDIR DO PICOLÉ........................................ WALDIR DOMINGOS DA SILVA .................................................. 13333 .....................PT
ZE LUCIO DA ANTENA .................................... JOSE LUCIO PEREIRA ................................................................ 27000 ............... PSDC
ZÉ 40 ................................................................JOSE DE OLIVEIRA MANCO ....................................................... 65040.......... PC DO B
ZÉ BASTIÃO.....................................................JOSE CRUZ DA COSTA ............................................................... 13620 .....................PT

COLIGAÇÃO PDT (PDT)
ALISSON DO SILVERIO................................... ALISSON MENDES ALEXANDRE ............................................... 12100 .................. PDT
ANA PAULA ......................................................ANA PAULA FERREIRA DAHER .................................................. 12344 .................. PDT
BATISTA DO PULA-PULA ................................ JOSE BATISTA VIEIRA ................................................................. 12000 .................. PDT
CABO ANIZIO...................................................ANIZIO GONCALVES DE SOUZA ................................................ 12345 .................. PDT
FABIM CALDEIRA ............................................FABIO CALDEIRA 12223 ................................................................. PDT
INGRID MANSUR ............................................INGRID AGUIAR MANSUR .......................................................... 12555 .................. PDT
IRACEMA BATISTA .......................................... IRECEMA BATISTA DE OLIVEIRA DIAS .......................................12111 .................. PDT
LEILIANE FILGUEIRAS ................................... LEILIANE FILGUEIRAS ................................................................ 12789 .................. PDT
ROMNEY DA IMOBILIARIA .............................. ROMNEY BATISTA PEREIRA ....................................................... 12222 .................. PDT
SARGENTO CLEBER MARCILIO .................... CLEBER MARCILIO FIGUEIREDO SOARES .............................. 12193 .................. PDT
SARGENTO GERALDO ADAO ........................ GERALDO ADAO DA SILVA......................................................... 12800 .................. PDT
SEBASTIAO BRANDAO................................... SEBASTIAO DUTRA BRANDAO.................................................. 12642 .................. PDT
SEBASTIAO LOPES ........................................ SEBASTIAO LOPES 12444 ............................................................. PDT
SENISI ROCHA ................................................SENISI DE ALMEIDA ROCHA ...................................................... 12123 .................. PDT
SILVANA PADEIRA ...........................................SILVANA DAS GRACAS LOPES .................................................. 12456 .................. PDT
SINVAL JUNIOR................................................SINVAL DUTRA JUNIOR .............................................................. 12333 .................. PDT

COLIGAÇÃO PR (PR)
AILTON .............................................................AILTON FAGUNDES ..................................................................... 22123.................... PR
ALDERLUCIO (DEDÉ) ..................................... ALDERLUCIO ALVES PRAÇA ........................................................... PR
CIDA GOMES....................................................MARIA APARECIDA GOMES ....................................................... 22340 .................... PR
DIOCELIO (DIDI) ..............................................DIOCELIO CRUZ DA COSTA....................................................... 22130 .................... PR
DOUTOR WELLINGTON ................................. WELLINGTON NAZARENO OLIVEIRA ....................................... 22333 .................... PR
ED BLOCOS ....................................................EDVALDO FERREIRA MIGUEL .................................................... 22810 .................... PR
GERSON BAIA..................................................GERSON BAIA DOS SANTOS ..................................................... 22000 .................... PR
HELIO FERREIRA.............................................HELIO FERREIRA........................................................................ 22555 .................... PR
JOAO PAULO ...................................................JOAO PAULO NUNES .................................................................. 22630 .................... PR
JOSE FERREIRA .............................................JOSE FERREIRA CHRISTINO FILHO ..........................................22110 .................... PR
JUNINHO TOTÓ................................................FABIO JUNIOR GOMES ............................................................... 22680 .................... PR
MARILIA DE DOM CORREA............................. MARILIA NASCIMENTO DA SILVA ............................................... 22380 .................... PR
NELCY MARTINS ............................................NELCY DA SILVA MARTINS ......................................................... 22820 .................... PR
NEM SEGURANÇA ..........................................MARCO ANTONIO VERISSIMO DO NASCIMENTO ................... 22234 .................... PR
NEUZA MIRANDA.............................................NEUZA MIRANDA MANSUR MOREIRA ....................................... 22522.................... PR
NICOLINA..........................................................NICOLINA APARECIDA DE OLIVEIRA ......................................... 22013 .................... PR
PAULO 40..........................................................PAULO CESAR DE OLIVEIRA ..................................................... 22762 .................... PR
PAULO ALTINO NENEM................................... PAULO CESAR ALTINO ............................................................... 22222 .................... PR
RENATO DA ITAMAQUINAS............................. RENATO DINIZ ............................................................................. 22500 .................... PR
RODRIGO DA CHOPERIA................................ RODRIGO DE OLIVEIRA .............................................................. 22322.................... PR
ROGEIRINHO...................................................ROGERIO FILGUEIRAS GOMES ................................................ 22345 .................... PR
SILVANIR...........................................................SILVANIR DE SOUZA MOREIRA ................................................. 22456 .................... PR
VANESSA PAULA..............................................VANESSA DE SOUZA PAULA ...................................................... 22670.................... PR
VASCAO............................................................VASCO FERNANDO MOTA RODRIGUES ................................... 22650 .................... PR
VIVIANE ZEFERINO.........................................VIVIANE ZEFERINO ..................................................................... 22777 .................... PR
ZE DO PIROCA.................................................JOSE CARLOS FRUTUOSO ........................................................ 22800 .................... PR

COLIGAÇÃO PSC (PSC)
ADRIANA MELO...............................................ADRIANA MELO DE CARVALHO ................................................. 20023 ..................PSC
ALICE DOMINGOS ALVES............................... ALICE DOMINGOS ALVES ........................................................... 20444 ..................PSC
ANDERSON SÉRGIO DE MELO...................... ANDERSON SÉRGIO DE MELO OLIVEIRA ................................ 20000 ..................PSC
ANDRÉIA GARI.................................................ANDREIA MARIA MIGUEL DE FREITAS .......................................20113.................. PSC
CARLIM RATINHO ...........................................CARLOS ROBERTO DA COSTA .................................................. 20999.................. PSC
CARMÉLIO........................................................JOSÉ CARMÉLIO CELESTINO JUNIOR ..................................... 20777 ..................PSC
CELINHO AGAPTO........................................... CÉLIO DE SOUZA GONÇALVES ................................................. 20456 ..................PSC
CIRO..................................................................CIRO FERREIRA DE SOUZA ....................................................... 20333 ..................PSC
CÁDIA SILVA.....................................................CÁDIA SILVA SANTOS ................................................................. 20888.................. PSC
ISAC MACIEL....................................................ISAC MACIEL PINTO .................................................................... 20407 ..................PSC
IVONETE SENA................................................MARIA IVONETE DE SENA MELO .............................................. 20331 ..................PSC
JOSUÉ FREITAS...............................................JOSUÉ ANTONIO DE FREITAS ....................................................20111 ..................PSC
MADRUGA........................................................AGUIMAR PEREIRA DA SILVA..................................................... 20200 ..................PSC
MILODONHA.....................................................LUIZ PAULO PEREIRA ................................................................. 20520 ..................PSC
MÁRCIO SILVA..................................................MÁRCIO SILVA............................................................................. 20020 ..................PSC
NEREU DO CARMO......................................... NEREU EDSON DO CARMO ....................................................... 20223 ..................PSC
ODÉCIO LUCIANO CALEGAR......................... ODÉCIO LUCIANO CALEGAR ..................................................... 20123 ..................PSC
PAULO BARBOSA DE ANDRADE.................... PAULO BARBOSA DE ANDRADE ................................................ 20222 ..................PSC
RAFAEL SILVÉRIO...........................................RAFAEL SILVERIO DE SOUZA..................................................... 20115.................. PSC
SANDRA BRAGA..............................................SANDRA APARECIDA BRAGA EVANGELISTA ............................ 20455 ..................PSC
VICTORIA DE RESENDE................................. VICTÓRIA BRAGA DE RESENDE................................................ 20001 ..................PSC
ZÉ LABA............................................................JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA .................................................... 20196 ..................PSC

COLIGAÇÃO UM NOVO CAMINHO (PP, PSB, PTB)
BAIANO DA PONTE DA ALDEIA...................... ANTONIO FELIZARDO DOS SANTOS .........................................11345 .................... PP
CABO FERREIRA.............................................JOSE FERREIRA DA SILVA ..........................................................11190 .................... PP
CEARÁ..............................................................ERIBERTO CARDOSO DE MELO ................................................11120 ..............PP UM
CHEILA DA PETRINA....................................... CHEILA DIAS MENDES .................................................................11177 .................... PP
DANGELO MOVEIS USADOS.......................... NILSON DANGELO LABANCA...................................................... 11567 .................... PP
EDUARDO MORAES........................................ EDUARDO LUCIO MORAES ........................................................ 40444 ..................PSB
ELI DE ABREU..................................................ELI DE ABREU GOMES.................................................................11234.................... PP
GERALDO BAIA................................................GERALDO MANGELO BAIA ..........................................................11789 .................... PP
GERALDO PEDREIRO..................................... GERALDO FERNANDES DA CUNHA .......................................... 40555 ..................PSB
HEB MARIA ......................................................HEB MARIA HERINGER MOREIRA ..............................................11123 .................... PP
IRINEU RODRIGUES ....................................... IRINEU RODRIGUES VIEIRA ....................................................... 14123.................. PTB
LEANDRO PADEIRO........................................ LEANDRO CAMPOS DE ANDRADE ............................................. 11112.................... PP
MARCIO DA GLORINHA................................... ANGELO MARCIO GOMES DA SILVA ..........................................11333.................... PP
NEUZA DO MINEIRÃO .................................... NEUZA MARIA DE OLIVEIRA........................................................ 11580.................... PP
PELE DO TAXI..................................................EDVALDO SANTOS SILVA ........................................................... 40777 ..................PSB
ROSELI DO SUS..............................................ROSELI APARECIDA HENRIQUE................................................. 40111 ..................PSB
SERGIO BREDER............................................SÉRGIO LUIZ BREDER JUNIOR ..................................................11101 .................... PP
SILVIO DA PAMONHA ...................................... SILVIO PEREIRA DOS SANTOS ...................................................11555.................... PP
SUELY DO EM VIDA ........................................ SUELY RODRIGUES CALDAS.................................................... 40222.................. PSB
SUNA.................................................................JONADIR GOMES .........................................................................11222 .................... PP
ZÉ RULINHA.....................................................JOSÉ GERALDO DAMASCENO ...................................................11620 .................... PP
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Divisão de Assistência, Recuperação,
Educação e Integração “Darei”
A
DAREI-Divisão de Assistência, Recuperação, Educação e
Integração, fundada em 1985
por um grupo de pastores evangélicos de Manhuaçu. Trata-se de uma
instituição filantrópica de Assistência
Social sem fins lucrativos, que atende
crianças de 0 a 12 anos de idade.
A DAREI é uma instituição de
Utilidade Pública Municipal e Estadual. Apoio ao trabalho do Conselho
Tutelar.
A Darei completa 31 anos em setembro, e já passaram pelos cuidados
da instituição mais de 800 crianças,
que sobrevivem através de doações.
O Presidente da Darei Sérgio Veiga
brinca: “Até nos apelidaram, ao invés
de nos chamarem de Darei, ás vezes
nos chamam de ‘pedirei. A cerca de
mais de um ano e meio, o município
de Manhuaçu passou a ajudar a instituição, a Darei é uma instituição de
utilidade pública municipal e estadual. Ano passado foi inaugurado um
prédio ao qual a obra durava 25 anos.

Os nossos atuais projetos
são: montar uma lavanderia para a instituição,
uma parte esportiva para
as crianças e construir
lojas para alugar, para
que possamos ter uma
renda fixa”. Destaca o
pastor Sérgio.
Segundo o presidente
a criança entra com determinação judicial e só
sai com permissão do
Juíz. Recebem crianças
de 0 a 12 anos através do
Conselho Tutelar, dando
registro para que a Darei
cuide das crianças abandonadas. As
crianças da instituição podem ser
adotadas, porém caso não consigam
uma nova família, elas são passadas
para outras instituições como a Casa
Lar, APAE e outras. Quando chegam
ao local, os abandonados recebem
todos os atendimentos necessários
e os adaptam para uma vida normal,

matriculando-os em escola e tendo a
educação e o cuidado.
Sérgio Veiga relata como iniciou
este projeto: “Eu e minha mulher
passamos a receber crianças que
precisavam de abrigo e nós passamos
a cuidá-las como nossos filhos, conseguimos na época um lote que era só
um espaço vago, e fomos construin- do de pouco a pouco lugares para
as crianças. Conseguimos todos os
tipos de doações possíveis e graças
a Deus hoje temos esta instituição
abençoada que consegue receber
com o maior carinho e apoio as crianças através dos profissionais que aqui
trabalham. Recebemos muitas que
precisam de tratamentos especiais,
por algumas serem portadoras de
AIDS, ou que sofreu abuso e agressão, ou cresceu em um ambiente no
mundo das drogas, e com isso aqui
elas são tratadas com psicólogos e
assistente social, para que possam
crescer sem nenhum trauma ou que
podemos reeducá-las para ser um
melhor cidadão, ou cidadã. ” Destaca
o pastor.
Sérgio ainda complementa que muitos saíram de lá e hoje infelizmente
estão presos, mas também existem
alguns que hoje possuem famílias e
que já são pais ou até mesmo avós, e
que são pessoas dignas e boas, há até
um rapaz que foi criado na instituição,
e hoje é pedreiro e está ajudando nas
construções da Darei.
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Em Minas Gerais, 105 servidores públicos
são processados por candidatura fictícia

Outros 719 estão sob investigação. Suspeita é que tenham se candidatado nas eleições municipais de 2012 apenas para usufruir a licença remunerada de três meses,
o que pode configurar improbidade administrativa e até crime de estelionato

B

elo Horizonte. Levantamento feito pela Procuradoria Regional Eleitoral
em Minas Gerais (PRE-MG)
constatou que 105 servidores
públicos estão respondendo a
ações cíveis e/ou criminais por
terem se candidatado nas eleições municipais de 2012 apenas
para usufruir a licença remunerada de três meses garantida pela
legislação eleitoral. Outros 719
continuam sob investigação.
Esse tipo de conduta configura a chamada candidatura
fictícia: a pessoa se candidata
a determinado cargo político
sem intenção nenhuma de efetivamente concorrer. Entre os
servidores públicos, a intenção
seria apenas a de se afastar do
serviço por três meses e continuar recebendo seu salário
normalmente.
Nos casos em que foi constatada a fraude, os servidores
estão sendo acusados de improbidade administrativa por
enriquecimento ilícito às custas
do Erário e violação a princípios
administrativos, tais como o da
moralidade e da legalidade, eis
que receberam o salário sem a
correspondente prestação do
serviço e sem o cumprimento da
finalidade de que se originou o
afastamento. Alguns deles também respondem a ações penais
por crime de estelionato contra
a Administração Pública.
Se condenados por improbidade, os servidores estarão
sujeitos às sanções previstas
pela Lei 8.429/92, entre elas,
suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e
pagamento de multa. O crime
de estelionato, por sua vez, tem
pena de 1 a 5 anos, podendo ser
aumentada de um terço por ter
sido praticado contra a Administração Pública.
"O conceito de eleições limpas deve ter um caráter amplo, para impedir todo tipo de
ocorrência irregular, que vai da
compra de votos, caixa dois ou

doações ilegais até a candidatura de uma pessoa que usa o
processo eleitoral apenas para
se beneficiar indevidamente",
explica o procurador regional
eleitoral em Minas Gerais, Patrick Salgado Martins.
Foi com esse entendimento
que, no final de 2014, a PRE-MG começou a investigar
candidaturas fictícias a partir
de um levantamento no qual
se adotou critério que correlacionou a ínfima quantidade de
votos obtidos e o pequeno valor
gasto na campanha.
O cruzamento das informações permitiu encontrar 1.463
servidores com candidaturas
suspeitas: 379 não haviam recebido nenhum voto nas urnas,
indicando que nem eles próprios
haviam votado em si mesmos;
181 haviam recebido um único
voto.
Desses, 13 eram servidores
federais e os demais eram servidores estaduais ou municipais.
Todos eles disputaram o cargo
de vereador.
As informações relativas
aos servidores federais foram
encaminhadas às respectivas
unidades do Ministério Público
Federal que tinham atribuição
para investigá-los. Cinco casos
foram arquivados, quatro ainda
se encontram em andamento
e quatro servidores federais
tornaram-se réus em ações
civis públicas por improbidade
administrativa. Desses, três
ainda foram acusados do crime
de estelionato contra a União.
Estadual e municipal - No
caso dos servidores estaduais
e municipais, os dados foram
enviados inicialmente à Procuradoria-Geral de Justiça, para
que fossem encaminhados aos
promotores de Justiça.
No final, aos 1450 servidores
públicos estaduais e municipais
informados inicialmente pela
PRE-MG, foram acrescidos
mais dois casos pelas Promotorias de Justiça de Araguari e de

Pirapetinga, resultando em 1452
investigados.
Desses, 72 servidores são atualmente réus por improbidade
administrativa, 3 respondem a
ações criminais e 26 foram alvo
tanto de acusações cíveis quanto
criminais.
Foram realizadas três composições, por meio das quais os
servidores reconheceram a conduta irregular e concordaram em
realizar algum tipo de ação para
compensá-la, seja devolvendo o
dinheiro recebido indevidamente, seja prestando serviços em
seu próprio órgão de lotação no
total de horas correspondentes
ao período da licença.
Os promotores arquivaram
160 casos noticiados e continuam a investigar outros 715
servidores.
Para o procurador Patrick Salgado, "o saldo é extremamente
positivo, porque, além de buscar
reparação ao erário e punição
pelas condutas ilegais, também
serve de alerta a eventuais candidatos nas eleições deste ano,
no sentido de procurarem evitar
o desvirtuamento da legislação
eleitoral em benefício próprio.
Nunca é demais lembrar que
esse tipo de conduta prevalece
especialmente em eleições municipais. Nosso levantamento,
embora tenha abrangido também os candidatos às eleições
gerais de 2014, somente encontrou servidores públicos com
candidaturas fictícias nas disputas para cargos municipais".
Os candidatos a prefeito, a
vice-prefeito e a vereador nas
eleições deste ano começam a
ser escolhidos nos próximos
dias pelos partidos políticos.
Começou ontem (20/07) o prazo
a partir do qual está permitida a
realização das convenções partidárias para formação de coligações e escolha de candidatos.
Assessoria de Comunicação Social - Ministério
Público Federal em Minas
Gerais

Alerta sobre riscos no
consumo de alimentos

N

os últimos meses, o
grande número de
apreensões de produtos alimentícios em situação
irregular em estabelecimentos de Manhuaçu vem preocupando o setor de Vigilância
Sanitária Municipal. São
inúmeros os riscos aos quais
a população está sujeita caso
consuma esse tipo de produto
e, por isso, o cuidado e a
atenção a alguns aspectos
devem ser redobrados no
momento da compra.
A Vigilância vem atuando
de forma incisiva em todo
município buscando monitorar estabelecimentos e autuar
irregularidades. Porém, é
importante que o consumidor
esteja sempre atento no momento de ir ao supermercado.
Observar detalhes como os
que estão listados abaixo
pode ser fundamental para
que você leve para casa produtos saudáveis. Veja:
-Prazo de validade;
-Condição da embalagem
(que precisa estar perfeita,
livre de rasuras, amassados,
rasgos, adulteração, ferrugem etc);
-Rotulagem nutricional;

Atenção no momento da compra é fundamental para levar um
produto saudável e livre de riscos para a casa

-Procedência do alimento;
-Selos de inspeção para os
produtos de origem animal;
-Local de armazenamento
limpo, arejado e insalubre;
-Alimentos congelados
não podem estar “moles” nas
ilhas e refrigeradores;
-Todo alimento preparado
ou pronto deve ser mantido
protegido (de insetos, poeira
e manipulação de clientes)
por meio de embalagens,
balcões ou vitrines.
A Vigilância Sanitária possui canais para esclarecimentos de dúvidas. Basta entrar

em contato pelo telefone
(33) 3332-3580, pelo e-mail
visamanhuacu@gmail.com,
ou pessoalmente no endereço: Rua Mellin Abi-Ackel,
233, Bairro Todos os Santos.
O objetivo é trabalhar para
promover e zelar pela saúde
pública. Denúncias, críticas
e sugestões também podem
ser feitas por meio desses
canais. O setor ainda dispõe
de cartilhas educativas ao
consumidor que podem ser
obtidas no local.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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PM prende autores do duplo homicídio em Lajinha

A PM deu resposta rápida
no caso do duplo homicídio
ocorrido no Areado Lajinha.
Em menos de 12 horas após
a comunicação do crime, a
Polícia Militar identificou e
prendeu os autores do crime
bárbaro que vitimou Cleber
Lemos dos Santos e sua esposa Sônia Maria Alves a
golpes de machado na cabeça,
o fato ocorreu na quarta-feira,
24/08.
Equipes da Polícia Militar
de Lajinha e Manhumirim,
comandadas pelo capitão
Wesley Machado e tenente
Ramon, começaram a colher
informações que chegassem
aos autores do crime. “Eles
deixaram uma inscrição no
quintal da casa ‘Estuprador’
e este foi o ponto chave. Foi
a partir daí que iniciamos
os trabalhos, primeiramente
buscamos nos sistemas da
PM algum registro da vítima.
Apesar de possuir algumas
passagens, Cleber não possui
nenhum registro de crime de
abuso sexual e então partimos
para verificar a existência de
algum caso do tipo na região
de Lajinha, foi quando recebemos a informação de que a
vítima havia comentado com
uma pessoa que há muitos
anos tentou atos sexuais com
uma criança, mas não consumou o fato e se arrependera
de tal ato”, explicou Capitão
Machado.
Através de uma informação
anônima, a PM chegou à menina, que reside na zona rural
de Lajinha. Em conversa com
a mesma e seus familiares, a
menina que hoje tem 11 anos
confirmou o fato que aconteceu há três anos e disse que a
cerca de um mês ela contou o
ocorrido para o irmão de 17
anos – que ficou transtornado
com fato.
“Desde então o adolescente
tramou a morte de Cleber e
na noite de terça-feira, ele
chamou Anderson, amigos
desde a infância, para juntos
cometerem o crime. Foram
para a residência de Cleber
que não estava em casa. Eles
se esconderam e tamparam o
rosto com um capuz. Quando
o casal chegou, o menor de
posse de um machado, por

trás, golpeou Cleber na cabeça. A esposa tentou socorrer o
marido e reconheceu a voz do
menor, inclusive chamando-o
pelo nome. Foi quando eles
resolveram também matar a
mulher”, disse o militar.
Após cometerem o crime,
Anderson e o adolescente
fugiram e se esconderam no
meio do mato e posteriormente foram para a cidade de
Manhumirim. Em conversa
com a família dos autores, a
polícia conseguiu o telefone
de um deles e depois de muita
negociação, eles resolveram
se entregar. “Confessaram o
crime e o menor disse que o

motivo foi realmente a tentativa de abuso sexual sofrida
pela irmã e que o objetivo
da dupla era apenas matar
Cleber. Afirmaram que só
mataram a mulher porque
ele foi reconhecido”, finaliza
Capitão Machado.
Os dois foram encaminhados para a 6ª Delegacia
Regional de Polícia Civil de
Manhuaçu, onde foi ratificado
o flagrante de duplo homicídio qualificado. Anderson
foi preso e quanto ao menor
foi solicitado à Justiça a sua
internação num centro de
ressocialização de menores.
Thiara Aquino

11º BPM – PM apreende menores
infratores que furtaram carro e
escola em São João do Manhuaçu.
Na manhã da segunda-feira, 22/08, a Polícia Militar apreendeu dois irmãos,
menores de idade, moradores
de Manhuaçu, suspeitos de
terem furtado um automóvel
no município de São João do
Manhuaçu e em seguida uma
escola da zona rural.
A PM recebeu informações sobre um carro que
havia sido abandonado no
bairro Ponte da Aldeia, em
Manhuaçu, pelos irmãos, já
conhecidos no meio policial
devido ao envolvido deles
com crimes de furto de veículos.
O automóvel foi localizado, sendo constatado que ele
havia sido furtado durante
a madrugada em São João
do Manhuaçu e usado pelos
infratores para irem até uma
escola pública do Córrego
Santana, onde furtaram vários utensílios de cozinha e
produtos de gênero alimentício, como carne, biscoitos
e leite e pó.
Durante rastreamento os
suspeitos foram localizados
pelos Policiais e confirma-

ram a autoria dos furtos. Na
casa deles foram encontrados
os materiais furtados na
escola.
Uma cadeirinha infantil
automotiva, um aparelho de
som e um pen drive também
foram furtados de dentro do
automóvel, porém eles ainda
não foram encontrados e os
adolescentes não disseram
onde os haviam escondido.
Os dois menores infratores
foram apreendidos e conduzidos à delegacia com os
materiais recuperados pela
PM para adoção das demais
medidas.
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS
Quanto custa o casamento?
O garoto chega para o pai e pergunta: Paiê,
quanto custa para casar? O pai responde: Não
sei, filho, ainda não terminei de pagar!

O número 5

GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: É possível que as oportunidades amorosas
surjam às solteiras, até mesmo porque há uma convergência do astro do amor
para apontar chances interessantes. Já as casadas ou num relacionamento
sério, talvez encontrem dificuldades que a levem até a questionar a relação.
Os relacionamentos sadios e respeitosos tendem a prosperar.
SAÚDE: bem, a saúde requer cuidados e evite omitir ou literalmente
se enganar evitando uma consulta médica ou exame importante. Procure
atividades mais tranquilas e evite desperdiçar energia inutilmente durante o
mês de setembro. Dirija com cuidado e redobre a atenção.

Tentativa de suicídio..
Aquela velhinha era sozinha, coitadinha,
nem visita recebia, sem saúde, sem dinheiro,
sem amigos…
Um dia resolveu suicidar, tirar sua vida e
ligou para o seu médico para saber qual era a
posição exata do coração!
O médico explicou: – Dois dedos abaixo do
seio esquerdo.
No dia seguinte sai a notícia no jornal: “Mulher idosa tenta o suicídio com um tiro no joelho”.

CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Só para variar, destaca-se neste período o
lar e a família, algo bem comum aos cancerianos. Há uma boa energia de
prosperidade aos familiares e aos cancerianos de forma geral. Com isso,
propostas e oportunidades podem surgir, mas necessariamente passarão
por um processo de decisão até a primeira semana de setembro.
SAÚDE: procure prestar bem atenção no trânsito e dentro de casa para
evitar acidentes. Mantenha a calma e o equilíbrio do temperamento depois do
dia 1º de setembro. Pode se sentir meio prostrada diante de acontecimentos
inesperados, por isso é importante ficar atenta e centrada.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: O foco, neste final de mês, está nas finanças e em
possíveis acertos, acordos ou pagamentos que tenha de fazer. Se tiver de
adquirir algum objeto em que seja necessário gastar um pouco mais, é bom
fazê-lo até o dia 30 de agosto. Devido ao movimento de Mercúrio, a situação
está complicada, mas você tirará de letra e poderá prosperar.
SAÚDE: boa energia e força saudável para seu corpo. Sua disposição e
vontade de fazer e acontecer podem ser estimulantes para conseguir objetivos e reforçar a própria saúde física. Mas nunca é tarde para saber que
em tudo deve ter limites, até com a saúde.

Sem medo do Diabo..

VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Se tiver de realizar mudanças e alterar o que
não está surtindo efeito, procure fazer até o dia 30 deste mês. Você está com
um pico de energia com o Sol em seu signo, e isso possibilitará, inclusive,
melhorar a imagem que passa aos grupos sociais que frequenta. Diga-se,
isso será significativo em setembro.
SAÚDE: com o eclipse do início de setembro, sempre é bom saber que
mudanças podem ocorrer, e uma delas é quanto a sua imagem. Depois do
dia 30 de agosto, devido à ansiedade que paira na vida das virginianas, a
precaução será manter uma alimentação equilibrada para evitar intoxicações
e o bombardeamento do fígado.

sete erros

Joãozinho levanta e grita..

LIBRA – de 23/9 a 22/10: Você está vindo de um período de amadurecimento e de crescimento em vários ramos da vida, incluindo o espiritual. Entre
os dois mundos, o do trabalho e o espiritual, há uma tendência a descambar
para um dos lados, mas a dica é equilibrar. Os dois lados são importantes,
por isso a balança, neste momento, tem de ficar com pesos iguais.
SAÚDE: de forma geral, a saúde está bem e ganha o reforço no mês de
setembro. O eclipse do dia 1º pode até mexer um pouco com a energia do
corpo, mas nada que possa atrapalhar a vida, porém pode ser necessário
promover mudanças.

Joãozinho levanta de manhã e grita:
— Mãe, que cheiro forte é esse de chifre
queimado?
— Não é nada demais, filho! Foi seu pai que
amanheceu com febre…

Já era

ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: O foco neste finalzinho de mês será a vida
social e o encontro com amigos. Sua imagem está boa e poderá tirar proveito
disso sob diversas formas e interesses. Novas pessoas podem aparecer e
agregar mais conhecimentos e informações que ajudarão a alterar a forma
de entender determinadas situações. As solteiras, no amor, estão com tudo.
SAÚDE: com o eclipse do dia 1º de setembro, a perspectiva espiritual
dos escorpianos ganha uma nova dimensão. Pode ser que aconteça um
susto com a saúde que leve a novos pensamentos e atitudes. Os pais terão
importância significativa nesse processo e tendem a contribuir, de uma forma
ou outra, com esse processo.

O jovem funcionário em seu primeiro dia
naquela grande empresa estava saindo do escritório quando vê o presidente da empresa em
frente à máquina de picotar papéis, com um
documento na mão.
- Por favor – diz o presidente – isto é muito importante e minha secretária já saiu. Você
sabe como funciona este troço?
- Claro – responde o rapaz -, querendo agradar. Ele então liga a máquina, enfia o documento e aperta o botão.
- Excelente! – Agradece o presidente – Eu
preciso só de duas cópias!

SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12: A situação financeira adquire, a partir de
agora, outro direcionamento. É preciso, de repente, ter de tirar de um lugar
para “tampar o buraco” de outro. Mas saiba que nada cai do céu. Tem de ralar
um pouco mais, essa é a regra. Já no amor, o poder de atração está forte e
quem sabe surja alguém interessante e com um bom discurso na hora certa?
SAÚDE: manter o foco em seus interesses poderá ajudar. O eclipse em Virgem no dia 1º, no entanto, poderá afetar a tranquilidade do mês de setembro
e mexer com o equilíbrio da saúde. Procure relaxar com massagens, passeios, contatos com a natureza, com técnicas de respiração. Tudo é válido.

Esquerdo e direito
O portuguesinho voltou da aula todo feliz e
foi logo dizendo pro pai:
- Pai, hoje eu aprendi qual é o braço esquerdo.
- Qual é?
- Esse (mostrando o braço esquerdo)
- E o direito?
- Vou aprender amanhã!

CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: É possível que haja um interesse maior
pelo sexo. É um período de transformação que passa por esse interesse
devido ao aumento, até certo ponto, da libido. Independentemente da idade,
o desejo e a transformação pessoal fará a diferença em seu olhar e mexerá
com a química do corpo.
SAÚDE: é preciso se preocupar com o excesso de ansiedade e com as
consequências que isso pode ocasionar, sobretudo com possíveis acidentes e com a ingestão demasiada de alimentos. Ainda continua uma boa
energia para a desintoxicação, porém sem nunca deixar de consultar um
profissional da área.

Troca de lugar
Um portuga estava sozinho num ônibus sob
uma goteira. O motorista vendo a agonia do
pobre desprovido de inteligência diz:
- Por que é que não trocas de lugar?
- Mas Jisus! Trocar com quem?

Sem ajuda
A professora entusiasmada elogia a redação
de Mariazinha:
- Está ótima! Não terá havido alguma ajuda?
- Não senhora, minha irmã a escreveu sozinha.

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: O período pode estar confuso,
mas você tem tudo para se encontrar diante das dificuldades cotidianas. A dica é manter a logística do dia-a-dia
funcionando, mas se não for possível, procure não criar
problemas aonde já há problema. Mudanças estão em
pauta no trabalho ou na relação com subordinados.
SAÚDE: devido ao eclipse do dia 1º de setembro, procure ficar atenta a
pequenas dificuldades com a saúde do corpo e da mente. Pode acontecer
um pequeno susto, inclusive, até com parentes próximos.
TOURO – de 21/4 a 20/5: Desde o dia 22, quando o Sol chegou em Virgem, há maior predisposição a um espírito festeiro, animado e participativo.
Oportunidades de trabalho e, por conseguinte, nas finanças, podem alimentar
boas perspectivas e por incrível que pareça, sem grandes esforços.
SAÚDE: procure manter os filhos por perto e seguros. Com o eclipse
no dia 1º de setembro, é melhor se prevenir de possíveis sustos. De forma
geral, com uma ajudinha de Júpiter, a saúde está estável. Mas sempre é
bom lembrar para não cometer exageros na alimentação.

- Mas eu sou um cara com muita coincidência. Nasci no dia 5 de maio ás 5 da manhã.
No meu aniversário de 55 anos, fui na loteria e
apostei no número 55.555 e ganhei 5 milhões.
Aí peguei a bolada toda e apostei num cavalo
número 5 no quinto páreo.
- Legal. E quanto você ganhou?
- Nada.
- Nada?
- O maldito chegou em quinto.

No meio da missa, todos ouvindo o padre e
nesse instante o Diabo aparece no altar…
Todos saem correndo, até o Padre.. mas fica
um velhinho..
- E o senhor? – o Diabo pergunta – O senhor
não tem medo de mim?
- Imagina! – responde o velhinho – Eu já
fiquei 40 anos casado com sua irmã!

HORÓSCOPO

CURIOSIDADES
A cola foi criada pelos homens pré-históricos: A invenção da cola data
da era pré-histórica, quando foi criada
acidentalmente. Os artistas do passado
misturaram ovos, sangue seco e sucos de
frutas procurando desenvolver diferentes
tintas para pintar as cavernas. Mais tarde,
os egípcios aprenderam a fazer colas mais
fortes com ossos de animais. Hoje em dia,
o famoso líquido é feito de substâncias
sintéticas.

A garrafa térmica foi criada inicialmente para conservar soluções em laboratório: A garrafa térmica foi criada no
século 19, pelo inglês James Dewar. Ele
não pretendia manter o café quentinho,
mas apenas conservar soluções no laboratório. Dewar nunca patenteou a invenção,
mas um fabricante de vidros, o alemão
Reinhold Burger diminuiu o tamanho da
garrafa e enriqueceu, ao lançá-la para uso
doméstico, em 1903.

AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Será preciso certo esforço para conseguir êxito
em atividades profissionais ou projetos que estão ao seu dispor. Calma que
a lentidão neste período, sobretudo depois do dia 1º, é fato. Uma ou outra
dificuldade poderá ocorrer no ramo da burocracia e das relações humanas.
SAÚDE: de forma geral a saúde está boa. Possíveis dificuldades com
doenças contagiosas, como gripes, resfriados, viroses entre outras, podem
dificultar o lado profissional, mas o organismo tende a se restabelecer com
maestria. Cuidado com a automedicação.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Maior estímulo e determinação para se dedicar
mais à carreira profissional. Às vezes as oportunidades até que aparecem,
mas há um detalhe nisso tudo: você, com seu labor, poderá fazer com as
oportunidades surjam, mas não será “do nada”. Isso necessitará de esforço
e de habilidade para acontecer.
SAÚDE: devido à intensidade de atividades e a necessidade de interferir
em algumas atividades profissionais, a saúde requererá maiores cuidados.
A situação não está das mais fortes. É possível um susto ou ter de parar
de maneira forçada para restabelecer a saúde. Ingira mais líquidos, cuide
dos rins e do coração.
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Musa da luta livre
catou lixo com o pai
antes do sucesso nos EUA
“Nós catávamos lixo para nossa casa,
sofá jogado fora, rack de televisão, roupa, micro-ondas, nós não temos vergonha disso, temos orgulho disso. O fato
de sermos imigrantes e passarmos por
várias coisas nos EUA, não fez da gente menor que ninguém”, disse Gabi ao
site ‘Torcedores.com’. Apesar das dificuldades, Gabi aponta seu pai
como um dos grandes responsáveis por seu sucesso atual. Foto: Reprodução/Instagram

Isaquias Queiroz desabafa em rádio
e afirma: “ninguém vai ver Isaquias
em carro aberto”
Isaquias Queiroz fez história
na Olimpíada do Rio ao se tornar
o primeiro atleta brasileiro a conquistar três medalhas em um só
Jogos Olímpicos. No entanto, a
fama e a glória não foram só boas
para o jovem. Em entrevista à Rádio Ubaitaba, da cidade baiana em
que nasceu, o jovem fez um longo
desabafo na tarde desta quinta-feira (25). Ele falou sobre os comentários maldosos em relação à Larissa, sua namorada, pelas ruas da
cidade e nas redes sociais.
Além disso, visivelmente irritado, Isaquias reclamou de seus conterrâneos que, segundo ele, fazem fofocas sobre sua vida. Segundo o
jovem, a tia de Larissa passou mal na rua por conta dos comentários.
“Desculpe a quem não tem nada com isso, mas não estava aguentando. Estava de boa, feliz, mas por causa de imbecis, que não sabem
cuidar da própria vida, ninguém vai ver Isaquias em carro aberto”,
desabafou.
Culpado, um pouco mais tarde, o atleta enviou uma mensagem de
áudio à rádio pedindo desculpas à parte da população de sua cidade
e afirmando que estará sim presente no desfile de carro aberto nesta
sexta-feira (26), à tarde. Em seu Facebook, Isaquias também confirmou o evento.

Jady Duarte sobre a noite com
Usain Bolt: “Me fiz de difícil”
Como começou o flerte com o maior velocista do mundo? Eu estava com amigos, curtindo
a night num camarote, quando um segurança me
convidou para o camarote dele.
Você foi? Não fui de primeira, né? Eu me fiz
de difícil. Teve um momento em que ele levantou
a camisa e as mulheres se atiraram. Não dei confiança. Quando estava indo embora, de táxi, Bolt
me chamou. Entrei no táxi dele e fomos até a Vila
Olímpica. Ele estava com mais dois amigos. Foram todos simpáticos
e me trataram bem.
Foi fácil entrar na Vila Olímpica sem credencial? Sim. Entramos normal. Andamos um pouco e pegamos o transporte da Vila.
Quando vi, estava no quarto com Bolt, ouvindo Work, da Rihanna.
Coloquei até a camisa dele. Foi bom.
Como é o homem mais rápido do mundo na intimidade? Daria
medalha de ouro. Ele merece. É gente boa. Se na corrida é rápido, naquele
momento não foi tão rápido assim. Ficamos quase três horas no quarto.
Saí de manhã. Ele pagou 100 euros pelo táxi de volta. Bolt foi gentil.
Seu relacionamento anterior foi com o traficante Diná Terror,
morto em março? Diná não foi meu marido nem meu namorado.
Conheci ele na balada, porque ele saía normal. Fui duas vezes na comunidade. Disseram que é pai dos meus dois filhos. O povo inventa.
Meus filhos são muito branquinhos, pô. Falar que namorou, o.k. Mexer com meus filhos, não aceito. Deus que me perdoe.
O caso com Bolt expôs muito a sua vida pessoal. Vale a pena ter
sua intimidade na boca do povo? Por um lado é bom, porque pode
me proporcionar trabalhos e fotos. Por outro, tenho recebido muitas
críticas. Dizem que não presto, que arrumei homem com namorada.
Como é que eu ia saber que ele tinha namorada, gente? Bati boca com
alguns. Tem uns chatos que disseram que eu não tinha vergonha do
que fiz. Aí, respondi: “Vergonha de quê?”.
Sua vida mudou? Está bem tumultuada. Passei até mal quando vi
que as fotos tinham se espalhado. Mandei as fotos só para um grupo
de amigas de Campo Grande: “Meninas, só se vocês não acompanharam a Olimpíada não vão saber quem é”. Quando acordei, tinha
foto em tudo que é lugar. Em Campo Grande, Realengo, Barra. Meu
celular travou de tanta ligação. Minha mãe achou engraçado porque é
fã dele. O meu filho mais velho viu na TV e pediu a foto, mas não dei.

Avó aos 42, Preta
Gil diz que "patrocinou
vacilo do filho"
Preta Gil confessou que levou um susto
daqueles ao saber que se tornaria avó tão
jovem. Durante participação no "Programa
do Jô", da Globo, na última sexta-feira (26),
no entanto, a cantora não escondeu a felicidade com a chegada de Sol de Maria, há
nove meses.
"Foi o maior susto da minha vida e o melhor", garantiu, destacando a idade dos pais da menina, Laura Fernandez e Francisco Gil.
"Ela tinha 17 anos. Ele com 21. Você imagina que eles vão namorar,
estudar, crescer..."
A filha de Gilberto Gil ainda relembrou uma atitude sua que contribui para que a pequena viesse ao mundo. "Patrocinei o vacilo",
brincou ela, que presenteou o herdeiro com uma passagem para visitar a namorada nos Estados Unidos.
E detalhou: "Quando eles vacilaram, estavam em Miami, indo
para Orlando. Eu ainda patrocinei o vacilo, porque a Laura era modelo e estava trabalhando. O Francisco estava há dois meses sem
vê-la. Aquele menino triste em casa".

Susana Vieira repudia Santoro: 'Deveria
ter sido gentil com Sonia Braga'
Na quinta-feira (25), Susana Vieira repudiou ao vivo a declaração de Rodrigo Santoro
dada ao "Vídeo Show", da Globo, e disse que
o ator poderia ter sido mais gentil com Sonia Braga. Quando deu a entrevista, Santoro
afirmou ao programa que não conhecia Sonia
Braga, atriz brasileira, estrela internacional e
protagonista do filme "Aquarius".
Susana não gostou da declaração e disparou: "Ele deveria ter sido mais gentil e dito
pelo menos que a conhecia", avaliou, sugerindo que o galã mentisse
na entrevista.
"Aquarius", dirigido por Kléber Mendonça Filho (o mesmo de
"O Som ao Redor"), tem Sonia Braga interpretando uma crítica de
música aposentada. Ela trava uma disputa contra um empresário
que quer demolir o prédio onde ela mora —o último de seu estilo
arquitetônico em Boa Viagem, no Recife— para construir um novo
empreendimento.

Fátima Bernardes provoca 'saia justa'
ao cobrar casamento de Max Fercondini
no 'Encontro'
Fátima Bernardes provocou
uma “saia justa” durante o Encontro de quinta (25). A atração da
Rede Globo recebeu o ator Max
Fercondini e a namorada dele, a
também atriz Amanda Richter.
Juntos, eles falaram sobre uma
viagem de seis meses que fizeram
pela América do Sul a bordo de
um motorhome. Sem hesitar, a apresentadora disparou: “Tá faltando
o que para o pedido de casamento? Não é possível! Essa moça já
viajou seis meses pela América do Sul, oito anos juntos, vocês sobreviveram“, comentou.
Constrangida, Amanda tentou mudar de assunto: “Depois dessa
viagem a gente pode viver 150 anos juntos que tá na paz“, comentou. O rapaz, no entanto, aproveitou a oportunidade para se justificar. “Eu vou me defender porque meu sogro está assistindo, a gente
vê muitos casais que estão juntos como namorados há quinze, vinte,
trinta anos e que as vezes não selam uma relação oficial perante a
igreja, a sociedade“, começou o ator.
“Acho que o que tem mais valor é esse atestado de que dá certo. A
gente está junto há oito anos, a gente é parceiro, a Amanda é muito
minha parceira, eu quero ser o melhor namorado, marido para ela,
independente de qualquer situação“, completou, abraçando a namorada. “Gente, já estão casados, sejam felizes, tá ótimo!“, desconversou a apresentadora. Amanda, no entanto, não deixou o assunto
morrer: “Não, a gente vai casar sim“, afirmou — clique aqui para
assistir ao momento.

Ex-Polegar aparece irreconhecível com
rosto machucado
Ricardo Costa conversou com Geraldo Luís para o "Domingo
Show", da Record, e apareceu irreconhecível na gravação. O ex-Polegar estava com o rosto cheio de hematomas, resultado de uma
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briga com o cunhado,
Carlos Augusto Magro,
no começo de agosto.
Por causa dos machucados, o músico chegou
a ser hospitalizado. "Não
era para eu estar falando
hoje, de repente era para
eu estar enterrado", avaliou sobre a gravidade da
agressão.
O ex-baterista, agora chef de cozinha, garantiu que a discussão
com o parente começou por um motivo "besta" - ele teria comentado
que o cabelo do sobrinho parecia uma "casinha de pomba".
"Para mim, foi uma surpresa muito grande ser alvejado pelas costas, atacado, sem saber quem era a pessoa. Eu não esperava que ia
acontecer isso de uma pessoa tão próxima", desabafou Costa, que
foi atacado com um pedaço de madeira.
Carlos, por sua vez, se defendeu e disse que Ricardo se intrometia
em assuntos da família com frequência e que chegou a levar uma
facada de um dos amigos do ex-Polegar. "Ele falou que o moleque
tinha cabelo de maloqueiro, pobre, era feio. O Cris ficou triste", explicou.

Will Smith é acusado de pagar
para esconder affair gay
O nome de Will Smith foi envolvido em uma
grande polêmica. Rumores indicam que o ator
viveu um romance gay com Duane Martin e pagou nada menos do que US$ 2 milhões (cerca de
R4 6,5 milhões) para que o caso fosse guardado
em segredo.
A revelação foi feita depois que Martin precisou explicar suas
dívidas para a Justiça, por ter pedido falência junto com a esposa,
Tisha Campbell-Martin, segundo o site "Radar Online". Uma das
transações apresentadas teria sido feita com a família do astro de
Hollywood, envolvendo inclusive sua parceira, Jada Pinkett-Smith.
O advogado do pai de Jaden Smith entregou o computador de seu
cliente para investigação e oficiais teriam encontrado fotos e vídeos que comprovariam a relação íntima - supostamente iniciada em
2011, durante uma viagem pelo Caribe - entre os atores.

Atual mulher de Safadão usa o carro da ex
e fãs dizem que ela só pega sobras da outra
Thyane Dantas
está circulando com
um carro que era de
Mileide, a ex de Safadão que ela fisgou
enquanto ele ainda
era casado.
Todo ano, o cantor troca o carro de Mileide por um mais novo (fora outras despesas
que ele paga, pois ela é a mãe de seu primeiro filho). Thyane acabou
pegando o carro que era da outra. Os fãs de Sansão odeiam a atual
mulher dele, pois sempre a viam fazendo marcação cerrada em cima
do forrozeiro para ele largar Mileide. Até que conseguiu.
Esses mesmos fãs estão dizendo em redes sociais que Thyane tem
mania de pegar as sobras da outra... Ai, gente...

Amiga e funcionária que traiu Joelma teve
promessa de emprego de Ximbinha
O blog recebeu o seguinte e-mail de uma fonte ligada à Joelma:
"Joelma descobriu que uma amiga e funcionária (assessora
pessoal), que estava com ela havia dez anos, que a ajudava em
todos os shows nas trocas de roupas e tudo mais, estava passando
várias informações da nova formação de sua banda para Ximbinha. Tudo isso em troca de dinheiro.
Já se desconfiava que algo estava estranho na equipe da Joelma, pois sempre havia vazamentos de informações e Ximbinha
sempre sabia o que a cantora iria fazer. Chegou a lançar a mesma
música antes de Joelma.
Recentemente, Joelma fez um ensaio fotográfico, cujas fotos
não poderiam ser divulgadas, pois estariam em um livro. As fotos
vazaram na internet e ela teve de pagar multa por isso.
Quem deixou as fotos vazar foi a tal 'amiga' que se vingou por
ter sido desmascarada por Joelma e demitida".
Depois desse barraco todo, o blog descobriu que a ex-funcionária
de Joelma havia recebido promessa de emprego na equipe de Ximbinha, por isso apunhalou a cantora pelas costas. E com garantia de
um salário melhor, claro.
E, segundo a fonte que contou todo o bafão, a mulher também
ganhava um dinheirinho por fora.Xiiiiiiii....
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Hemonúcleo de Manhuaçu recebe a
visita da Presidente Dra. Júnia Cioffi

N

o dia 24 de agosto
de 2016 por volta
de 9:00 horas da
manhã, o núcleo da Hemominas de Manhuaçu recebeu a visita da Presidente Dra. Júnia Guimarães
Mourão Cioffi, Pediatra,
Hematologista e Mestrado
em Administração Pública.
A visita ocorre aproximadamente a cada dois
anos, com a proposta de
aproximação da direção
com os servidores, com o
intuito de verificar o que
precisa melhorar a satisfa-

ção do trabalho. De acordo
com a Dra. Júnia, possui
projetos para crescer a unidade de Manhuaçu neste
município com novos tipos
de coletas.“A Hemominas
é uma instituição vinculada
a Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais
– SES, sendo sustentado
pelo SUS, nisso o estado
colabora recursos já que
somos uma grande influência na saúde, sendo assim
responsável por toda política de estado. Atendemos
também pacientes com

coagulopatias e pessoas
com calciforme.
A unidade de Manhuaçu
é uma grande influência
na instituição, possui uma
equipe extremamente qualificada que faz com que
as pessoas vêm para doar
sangue por causa da boa
receptividade, aqui a coleta
de sangue é muito eficiente, ás vezes até ajudam
outros municípios com
bolsas de sangue.
Em Manhuaçu está ocorrendo a campanha Esperança na veia, que conta

Pesquisas eleitorais para
controle interno e registradas

(33) 3331-8409 *98887-8409

com a parceria do Rotary
Clube, Associação dos
Motociclistas de Manhuaçu, Lions Clube e Lojas
Maçônicas, que iniciou dia
01 de agosto e encerrará
dia 31.” Destaca Dra Júnia.
Missão e valores

Com origens que remontam a 10 de janeiro de 1985,
com a criação do Centro
de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais,
unidade então subordinada
à Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais
(Fhemig), a Fundação Hemominas segue as diretrizes
técnicas e legais do Ministério da Saúde e da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A Fundação Hemominas
desenvolve atividades nas
áreas de prestação de serviço, assistência médica,
ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico,
produção, controle de qualidade e educação sanitária.

Missão

Valores

Atuar nas áreas de hematologia, hemoterapia,
células e tecidos com excelência e responsabilidade socioambiental, produzindo conhecimento e
inovação.

Comprometimento com
a melhoria contínua;

Visão
Consolidar-se como organização de excelência
mundial em serviços de
saúde.

Conduta orientada pela
ética;
Responsabilidade socioambiental;
Respeito e valorização
do ser humano.

