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EDITORIAL

200 mil casos de
possíveis fraudes em
doações no 1º turno

CHARGE

O

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou na quarta-feira (5) que, juntamente com o Tribunal de Contas da
União (TCU), identificou 200.011 casos com possíveis
indícios de irregularidades nas receitas e despesas de campanhas, totalizando R$ 659,3 milhões. É a primeira análise feita
após o primeiro turno, que aconteceu no domingo (2).
Segundo o TSE, entre os indícios levantados pelos técnicos
estão:
Fale com a redação
37.888 doadores inscritos no procontato@jm1.com.br grama Bolsa Família que doaram R$
(33)3331-8409
36.877.030,61
55.670 doadores desempregados
que desembolsaram R$ 84.293.201,68
24.646 doadores cuja renda conhecida é incompatível com
o valor doado que destinaram R$ 207.119.049,07 para as
campanhas.
43.382 casos com concentração de doadores em uma mesma
empresa com desembolso de R$ 90.787.549,74.
14.510 doadores sócios de empresas que recebem recursos
da administração pública que deram R$ 187.263.765,45.
O número de doadores de campanha mortos aumentou de
143 para 250
Os casos específicos citados pelo TSE são: - uma pessoa
que recebe Bolsa Família e fez uma doação de R$ 1,2 milhão
em bens e serviços estimáveis em dinheiro.
Pessoa física sem renda doou R$ 1,030 milhão.
35 pessoas físicas que efetuaram doações acima de R$ 300
mil tendo renda incompatível
Professor universitário que doou R$ 300 mil - sócio de empresa de candidato que doou recursos próprios de R$ 3 milhões.
Segundo maior empregador privado atua na área de educação
superior e 11 de seus empregados injetaram R$ 616 mil em
campanha.
Com relação a fornecedores, foram detectados os seguintes
indícios de irregularidades:
empresa, cujo sócio é beneficiário do programa Bolsa Família, prestou serviço de R$ 1,75 milhão.
Dois fornecedores de campanha com situação inativa ou
cancelada que prestaram serviços de campanha acima de R$
400 mil
Empresa de transporte e turismo com dois funcionários e
contratada para a campanha por R$ 187 mil.
Empresa de filiado a partido, aberta em junho de 2016, e que
prestou serviço no valor de R$ 250 mil.
As informações estão sendo rastreadas pela Justiça Eleitoral
e passadas ao Ministério Público para verificar, caso a caso,
se há irregularidades. Dependendo da gravidade, as punições
variam entre multa e cassação do registro do candidato, caso
comprovado abuso.
O TSE ainda não divulgou os nomes dos candidatos que receberam verbas oriundas de possíveis fraudes. “Por se tratarem
de indícios de irregularidades que ainda serão devidamente
apurados, os nomes das pessoas envolvidas e eventual detalhamento das informações não serão divulgados pela Justiça
Eleitoral por enquanto”, afirmou o tribunal, por meio de sua
assessoria de imprensa.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
LEITURA DE PRESENTE PARA CRIANÇAS
Por Luiz Carlos Amorim – Escritor, editor e revisor –
Fundador e presidente do Grupo Literário A ILHA, que
completou 36 anos em 2016. Cadeira 19 da Academia
Sulbrasileira de Letras. Http://luizcarlosamorim.blogspot.
com.br – http://www.prosapoesiaecia.xpg.uol.com.br
Um post de uma amiga, no Facebook, chamou-me a
atenção: ela sugeriu, a propósito do Dia da Criança, que
se aproxima, que déssemos livros de presente para nossos pequenos.
Acho muito boa a ideia, pois sempre defendi que, para
incutir o gosto pela leitura em nossas crianças, devemos
fazê-las conviver com livros desde quando ainda são
muito pequenos, desde muito cedo, desde muito antes de
aprenderem a ler. A importância dos livros infantis na luta
para que nossas crianças adquiram o hábito da leitura é
fundamental: até aqueles que não tem texto, que apresentam só ilustrações tem um papel importantíssimo, pois
é manuseando, é folheando que a curiosidade pelo que
eles podem conter vai ser despertada. E a família tem a
missão de ajudar nessa iniciação, revelando toda a magia
que um livro pode conter, contando a história e ajudando
o filho, neto, sobrinho, etc. a interpretar, a recriar o que
foi contado pelo autor.

Então, podemos dar um brinquedo de presente no Dia da
Criança, é claro, desde que ele não lembre nenhuma arma,
não podemos esquecer disso. Mas complementemos,
completemos o nosso presente com a dádiva de um livro,
que pode representar um futuro melhor para a criança que
o receberá, pois adquirindo o gosto pela leitura, ela terá
muito mais facilidade para estudar, pois o conhecimento e
a instrução estão nos livros, e assim poderá se capacitar
melhor para ser um profissional qualificado e bem pago.
Coincidentemente, ou a propósito, tanto faz, o dia 12 de
outubro, além de ser o Dia da Criança é, também, o Dia
Nacional da Leitura, instituído em janeiro de 2009. Não é
sugestivo? Tudo a ver com o que gostaríamos de sugerir,
que é reunir criança e livro. Tudo a ver com dar livro de
presente para crianças, desde a sua mais tenra idade.
E tem mais: o dia 29 do mesmo mês de outubro é o Dia
Nacional de Livro. Então, pais, filhos, irmãos, tios, avós,
vamos dar livros de presente para nossas crianças, não
importa a idade que eles tenham. Considerem, sim, a
idade, apenas para adequar o livro a ser dado. E se os
presenteados não souberem ler, sejam vocês contadores
de histórias, recriando com eles a história que o livro
contém. O resultado, a longo prazo, é incomensurável.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
O Jacaré e o Tucano

o bandido que responde por homicídios e tráfico de drogas.
Ele saiu da cadeia, algemado, para votar e ser eleito vereador
em Catolé do Rocha (PB).

O povo não é
bobo

Em São João do Manhuaçu,
a rivalidade é tão grande que
tudo é motivo para a criatividade dos sanjoanenses. A disputa na cidade é sempre
entre os dois grupos o Tucano 45 e o Jacaré 15. A vitória do
Jacaré foi por 51 votos e como alguém disse que eles são
baderneiros foi a deixa para virilizar nas redes sociais a logo
da cachaça 51 que foi o número de votos de frente que deu
a vitória ao candidato Sérgio Camilo. Teve até uma senhora
em São João que tentou votar no 15, mas digitava 51, até que
solicitou ajuda do mesário, este disse são dois candidatos o
de nº 45 e o 15

Milícias brasileiras
Segundo o IBGE, aproximadamente 6% da população
brasileira, ou seja, mais de 11 milhões de pessoas, vivem
em aglomerados subnormais, eufemismo criado pelo órgão
para designar o que se entende como favela ou comunidade.
É mais que população da Suíça (cerca de 8,5 milhões),
que a de Portugal (em torno de 10 milhões) e o triplo da do
Uruguai.
Situam-se normalmente nas periferias de cidades, polos
de mercado de trabalho, em locais como encostas, praias
e mangues, e surgem através de vários tipos de iniciativas,
desde atos de grilagem até invasões ilícitas em regiões de
preservação como a recentemente denunciada, dos mananciais de água da cidade de São Paulo.

Nada melhor que uma eleição para a
verdade aparecer
‘CERCA DE 66,8 MILHÕES VOTARAM EM ‘GOLPISTAS’. A alegação de “golpe”, adotada pelo PT, foi desmoralizada pela própria realização de eleições livres no País, e pela
vontade das urnas: a votação de candidatos do PT representou
apenas cerca de 10% dos mais de 67 milhões de brasileiros
que votaram em candidatos “golpistas”, claramente favoráveis ao impeachment de Dilma. O PT teve 6,8 milhões de
votos, um terço do seu desempenho eleitoral de 2012.
Partidos que os petistas acusam de “golpistas”, PSDB e
PMDB elegeram juntos 1.821 prefeitos, contra apenas 256
do PT.
O PT perdeu mais de 400 prefeituras, dois terços do que
havia conquistado há 4 anos, incluindo seus maiores redutos
em São Paulo.
Foram 11,4 milhões de votos perdidos em relação a 2012,
quando foi o mais votado. Ficou atrás do PSB e até do PSD,
em 2016.

Gilmar espera que não vingue eleição
de bandido
A esperança do presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), ministro
Gilmar Mendes, como a
de qualquer cidadão, é que
se torne definitiva a prisão
ainda preventiva do bandido Ubiraci Rocha, vulgo
“Bira”. É a única maneira de enquadrar na Lei Ficha Limpa

A derrota de candidatos apoiados por
Renan Calheiros em
Alagoas, no último
domingo, foi recebida com incontida satisfação pelo Palácio
do Planalto. “O presidente sorriu por dentro”, fofoca um
ministro da casa. Foram bem-sucedidas as manobras protelatórias da defesa de Renan Calheiros: somente 9 anos depois,
ele será julgado no caso da propina da empreiteira Mendes
Júnior, mas várias acusações prescreveram. O caso Eduardo
Cunha se arrastou por “apenas”, vê-se agora, 9 meses.

Indícios de fraudes em doações
TSE e TCU identificaram 200.011 casos suspeitos
Doadores inscritos no Bolsa família
Valor: R$ 36,8 milhões..................................... 37.888
Doadores desempregados
Valor: R$ 84,2 milhões..................................... 55.670
Doadores com renda incompatível
Valor: 207 milhões........................................... 24.646
Doadores da mesma empresa
Valor: R$ 90 milhões........................................ 43.382
Sócios de empresas que recebem do governo
Valor: R$ 187 milhões...................................... 14.510
Doadores mortos................................................... 250
Fonte TSE

Onde irá parar o PDT
Após se colocar contra o impeachment de Dilma, o
PDT faz doce, mas está louco para aderir ao governo
Michel Temer. O partido já não se habitua a permanecer
distante das boquinhas da era petista.

Na política, o que fará
Nailton Heringer?
É uma incógnita a situação do prefeito derrotado nas
eleições 2016. Acredito que a partir de agora ele saberá
que em política você pode até ganhar uma eleição sem
apoio da imprensa e dos políticos, mas não governa.
Logo após as eleições de 2012, passados os seis primeiros meses, começa um show de empáfia e arrogância
do prefeito desprezando os políticos e principalmente
os companheiros. Em política, só existem dois lados
ou você é a favor ou contra, diante disso, começou em
Manhuaçu uma desconstrução da imagem do executivo
que culminou em sua desastrosa derrota ficando na 3ª
colocação.
Em primeiro lugar Cici Magalhães – PMDB – 41,70%
– 14.345 VOTOS
Maria Imaculada – PSB – 27,94% – 9.611 VOTOS
Nailton Heringer – PDT – 25,40% – 8.739 VOTOS –
Veja que o grupo que apoiou a 2ª colocada são todos ex
apoiadores de Nailton

As choradeiras eleitorais pós eleições
Em Manhuaçu tem
um candidato que
está muito bravo se
sentindo traído, “Eu
distribuí 5 mil santinhos, marquei no
meu caderno o nome
de 800 eleitores que
prometeram votar em
mim, passado as eleições não tive nem 10 votos, o povo é muito traíra”. Disse

inconformado o candidato
Na eleição para prefeito e vereador, realizada no
domingo, (02) foram raros os candidatos celebridades
ou com campanhas amparadas no humor que obtiveram
êxito. Não houve, por exemplo, um novo Tiririca – eleito
deputado federal em São Paulo com mais de 1 milhão
de votos.
Na capital paulista, celebridades como o socialite
Chiquinho Scarpa, o ex-jogador de futebol Marcelinho
Carioca e o ator Thammy Miranda não conseguiram
se eleger. Tampouco Marquito, assistente de palco do
Programa do Ratinho, e o cantor Netinho de Paula não
conseguiram voltar ao Legislativo de São Paulo. No
Rio de Janeiro, famosos como o ator Theo Becker e o
sambista Dudu Nobre não obtiveram votos suficientes
para serem eleitos.

Por que há candidatos que aparecem
com zero voto no resultado das eleições?
Registros indeferidos pelo TRE, com recurso pendente e
renúncia explicam o número zero. Votos são computados,
mas ficam guardados até o julgamento das candidaturas.
As eleições municipais deste ano mostram, mais uma
vez, a existência de candidatos com zero voto na lista de
divulgação dos resultados, disponível no site do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Isso quer dizer, na grande maioria
dos casos, que as respectivas candidaturas foram indeferidas
pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). É improvável que
nem eles tenham digitado seus próprios números na urna eletrônica, mas também pode haver casos isolados de renúncia.
A legislação eleitoral exige que, no dia do pleito, o candidato esteja com o registro deferido e com autorização da
Justiça Eleitoral para a candidatura. No dia da eleição, se o
postulante ao cargo estiver com o pedido indeferido, os votos que ele fez na urna não são considerados válidos. Outra
novidade nesta eleição é o caso em que o 1º colocado seja
impugnado, haverá outra eleição, o 2º colocado não assume
mais. Na região temos o caso de Dona Rosa que venceu as
eleições em Santana do Manhuaçu, mas deverá ter outra
eleição por ela ser viúva do ex-prefeito João do Açougue
no segundo mandato, para alguns juristas isso se configura
terceiro mandato, neste caso ela poderia ter se candidatada
a vice-prefeita.

Termina a greve dos bancários
Os bancários decidiram pôr fim ao movimento grevista,
que durou 30 dias. A partir de sexta-feira (7 de outubro)
e a categoria retoma as atividades e assim as agências
bancárias — tanto as públicas quanto as privadas — voltam ao funcionamento normal. A Fenaban informou que
apresentou às lideranças sindicais dos bancários, na última
quarta-feira, proposta global que prevê o pagamento de
abono único de R$ 3.500 a ser pago em até 10 dias após
a assinatura da CCT [Convenção Coletiva de Trabalho] e
reajuste de 8,0% para salários, pisos salariais, benefícios
e para os valores fixos e tetos expressos em reais da PLR.
“A proposta prevê, também, reajuste diferenciado de
15,0% especificamente para os valores do auxílio cesta-alimentação e décima-terceira cesta-alimentação, e de
10,0% sobre os valores do auxílio refeição e do auxílio
creche/babá.”

Médico diz que adaptação ao horário de
verão leva até sete dias
Daqui a uma semana começa o horário de verão, quando
os relógios deverão ser adiantados em uma hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Quem costuma sentir os
efeitos da mudança de horário no organismo deve começar
a se preparar desde já, adiantando gradualmente a hora de
dormir. Segundo o médico Marcos Pontes, a adaptação pode
ser feita em um período de cinco a sete dias.
“Orientamos as pessoas a tentarem acostumar o organismo
a dormir uma hora antes, porque o período de adaptação vai
de cinco a sete dias. Aí quando chegar o horário de verão,
você já se acostumou a dormir mais cedo e acordar mais
cedo”, diz o clínico geral do Hospital Santa Lúcia.
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
"Se o primeiro não passar, será uma sinalização ruim para os demais”.

Michel Temer atendeu pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Será um “tema polêmico” de cada vez.

LAVA JATO SUSPEITA DE CONTRATO
LIGADO A ZÉ DIRCEU
Ex-consultor de negócios do ex-ministro da Casa Civil
José Dirceu, o operador Júlio César Oliveira Silva, conhecido como “Júlio do Zé Dirceu”, tem muito o que explicar
aos investigadores da Lava Jato. Na 34ª fase, batizada de
Arquivo X, a Polícia Federal apreendeu na empresa dele, a
Right Technology, localizada na QI 11 do Lago Sul, em Brasília, um contrato fraudulento com empresa da Espanha.

to das ações da Lava Jato contra os ex-ministros Guido
Mantega e Antonio Palocci. A suspeita surgiu porque eles
pareciam preparados para receber a PF.
PROMESSAS E MAIS PROMESSAS
O governador Robinson Farias enfrenta desgaste no Rio
Grande do Norte, com salários de servidores atrasados e
falta de segurança. Na campanha, ele dizia que seria “o
melhor governador na segurança”.

ZERO SERVIÇOS

GOVERNO FRÁGIL

O contrato de R$ 3 milhões era para prestar serviços de
segurança em informação, na Espanha. Mas para a PF, o
trabalho jamais foi realizado

O deputado Delegado Waldir (PR-GO) acredita que o governo federal não aprovará a proposta que limita os gastos
públicos. “O governo está frágil. Pode ter quórum para votar, mas não para aprovar”, acredita.

É SÓ DE FACHADA
Intriga a PF que a empresa do operador de José Dirceu é
pequena, com apenas três funcionários e nenhum deles
especialista no ramo.
PARCERIAS CERTAS
Representante de empresa de informática, “Júlio do Zé
Dirceu” se aproximou de petistas influentes fechando contratos com o governo.
NEGÓCIOS EM GERAL S/A
Sem receber R$160 milhões devidos pela União, o governo de Mato Grosso apelou em junho de 2011 aos “serviços” de Júlio do Zé Dirceu.
ECONOMISTAS PREVEEM
INFLAÇÃO DENTRO DA META
Nem Banco Central e nem o Ministério da Fazenda comentam, mas a possibilidade de 2016 fechar com a inflação dentro
da meta de 6,5% já é considerada plausível por analistas de
mercado e economistas. Antes da divulgação pelo IBGE da inflação de 0,08% para setembro, menor para o mês em quase
duas décadas, o BC disponibilizou relatório sobre o IPCA com
parte do “leque de inflação” abaixo de 6,5% em dezembro.
CONFIANÇA
Professor de MBA no Ibmec (Relações Institucionais), Fidélis Fantin crê no IPCA na meta em 2016. “A queda tem
sido muito acentuada”, disse.
2017 NO AZUL
Para o ano que vem, o BC prevê inflação entre 4,2% e
4,6%. A taxa é menor que todos os anos do governo da
ex-presidente Dilma Rousseff.
MUDANÇA DE POSTURA
“O Brasil vive uma crise e a inflação só se manteve alta em
decorrência de gastos irresponsáveis do governo anterior”,
explicou Fidélis.
PRÓXIMA PARADA
Chamou atenção no Recife o abatimento de Lula. Pessoas
próximas ao ex-presidente citam problemas de saúde e/ou
depressão. Ou a expectativa de encarar o juiz Sérgio Moro
a qualquer momento.
MENINA MÁ
O Itamaraty se esquiva da revelação de diplomatas sobre
uma nora de Lula que tungava toalhas e lençóis de hotéis
luxuosas. Chefiado por um tucano, o Ministério das Relações Exteriores tem apreço pelo muro.
COM DINHEIRO ALHEIO
Em 1994, primeiro ano completo do Fundo Partidário, o PT
recebeu 7% do fundo. À época equivalia a R$51 mil. Só
este ano, até setembro, o partido de Lula e Dilma arrancou
R$ 73,5 milhões do contribuinte.
FIM DOS BOQUIRROTOS
A Polícia Federal se preocupa após o suposto vazamen-

ESQUERDA REDUZIDA
O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) lamenta a derrota
da esquerda nas eleições municipais. Ele acredita na fantasia de que o crescimento da “direita” vai resultar em “perda de direitos” dos trabalhadores.
CRECHE EM SHOPPING
O TRT da 15ª Região condenou o Shopping Iguatemi Campinas a instalar creche para que guarde, sob vigilância e
assistência, filhos no período de amamentação até que
completem dois anos de idade.
PENSANDO BEM...
...está ótimo assim, sem Dilma e sem Dunga.
GROSSERIAS DE DILMA
ATRAVESSARAM O ATLÂNTICO
As grosserias de Dilma não se limitaram ao Brasil: no livro Eu e
os Políticos, recém-lançado em Portugal, o jornalista José António Saraiva (ex-diretor do semanário Expresso, o mais importante do país) revela que o ex-primeiro-ministro Pedro Passos
Coelho a define como “mulher presunçosa, arrogante, desagradável”. Como quando decidiu visitar Lisboa em plena data
nacional do país e ainda foi mal-educada com o anfitrião. E fez
várias desfeitas ao então presidente Cavaco Silva.
IGNORÂNCIA
No cargo há dois anos, Dilma foi a uma reunião de cúpula
na Espanha e falou em espanhol por 10 minutos com Cavaco, sem saber quem era.
ESTUPEFAÇÃO
“Dilma, presidente há dois anos, não conhecia Cavaco Silva?”, indaga Passos Coelho, para quem ela demonstrava
desprezo por Portugal.
MÁ-EDUCAÇÃO
Dilma fez outras grosserias, como não cumprimentar Marcelo Rebelo de Sousa por sua eleição como presidente
Portugal, este ano.

jsfonseca@pibrj.org.br

Sem Opção
Senão Proclamar
O fato teria acontecido no dia 8 de julho de 1854,
em Londres, na Inglaterra, segundo nos conta Tony
Campolo.
Um pastor anglicano foi escalado para acompanhar Charlie Peace, criminoso condenado à morte.
Enquanto seguiam para o local da execução, o
pastor abriu o Livro da Oração e começou a ler
(na Igreja Anglicana, você sabe, é tudo lido; do
início ao fim).
O pastor leu algo que dizia que quem rejeita a
Cristo vai para o inferno. Por isso, convidou o
criminoso a arrepender-se dos seus pecados e a
depositar em Cristo a sua confiança, aceitando-o
como único salvador.
Charlie Peace parou de repente, olhou para o
pastor de modo bastante desafiador e perguntou:
“Pastor, você crê sinceramente nisso que está me
falando? Crê? Crê? Os cristãos de fato creem nisso?
Eu não creio. Mas se eu cresse, como vocês afirmam crer, eu me arrastaria por toda a Inglaterra,
iria a cada casa, insistiria com cada pessoa, mesmo
que tivesse que passar de joelhos por um caminho
cheio de caco de vidro...” (Let me tell you a story.
p. 102-3).
A história da Igreja mostra que quando não nos
envolvemos com a salvação dos homens, acabamos
por nos envolver com questiúnculas, questões sem
importância, que certamente envergonharão o nome
de Deus e sua igreja.
Para Paulo, a pregação do evangelho era um imperativo de vida: “Se anuncio o Evangelho, não tenho
de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação;
e ai de mim, se não anunciar o Evangelho” (1Coríntios 9.16). Ele usou o substantivo “obrigação”.
Isto porque evangelização não é capricho pessoal
de alguns crentes. Não se ofereciam alternativas a
Paulo. Era pregar ou... pregar. Falar de Jesus não é
um ideal quixotesco que nos inunde por um tempo
apenas. É paixão obsessiva cujo fogo se encontra
em permanente combustão. É obrigação! É imposição do céu! E se corremos para lá e para cá no
atendimento de imposições da terra, quanto mais
não faremos para agradar ao céu?!

GROSSURA
Para demonstrar sua irritação com a derrota de
Cristina Kirchner, Dilma deu um jeito de chegar
à posse Maurício Macri após a solenidade.
MOREIRA FRANCO VAI ATUAR
NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO
Além de definir um diplomata como porta-voz, Michel Temer
promoveu importante mudança na área de comunicação,
segundo um velho amigo do presidente, colocando-a sob
a “orientação espiritual”, como do ministro Moreira Franco,
chefe do Programa de Parceria de Investimentos. A Secretaria de Comunicação (Secom), cujo titular é Márcio Freitas,
ficará apenas formalmente vinculada a Eliseu Padilha.
OMBRO A OMBRO
O habilidoso secretário Márcio Freitas vai trabalhar sob a
orientação de Moreira Franco e a “supervisão legal” de Padilha, chefe da Casa Civil.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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TCU e TSE identificam 200 mil casos de
possíveis fraudes em doações no 1º turno
A
o encerrar no dia 3
de outubro a quinta
semana de análise
do cruzamento de informações entre prestações
de contas encaminhadas
por candidatos nas Eleições 2016 e outras bases
de dados, uma equipe de
técnicos do Tribunal de
Contas da União (TCU)
e do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) identif i c a r a m 2 0 0 . 0 11 c a s o s
com possíveis indícios
de irregularidades nas receitas e despesas de campanhas, totalizando R$
659.364.470,23. Esse é o
primeiro batimento feito
após o primeiro turno das
eleições municipais deste
ano, ocorrido no último
domingo (2).
E n t r e o s i n d í c i o s l evantados pelos técnicos
destacam-se os seguintes:
37.888 doadores inscritos no Programa Bolsa
Família que doaram R$
36.877.030,61; 55.670
doadores desempregados
que desembolsaram R$
84.293.201,68; 24.646
doadores cuja renda
conhecida é incompatível com o valor doado que destinaram R$
207.119.049,07 para as
campanhas; 43.382 casos com concentração de
doadores em uma mesma
empresa com desembolso
de R$ 90.787.549,74; e
14.510 doadores sócios
de empresas que recebem
recursos da administração
pública que deram R$
187.263.765,45.

O número de doadores
de campanha falecidos
aumentou para 250 (no último levantamento, eram
143). Outros indícios de
irregularidades identificados pelos técnicos do
TCU e TSE na quinta
semana com relação a
doadores foram: pessoa
que recebe Bolsa Família
e efetuou doação de R$
1,2 milhão em bens e
serviços estimáveis em
dinheiro; pessoa física
cuja última renda conhecida é de 2013 e realizou
doação estimada de R$
1,030 milhão; 35 pessoas
físicas que efetuaram doações acima de R$ 300
mil e a renda conhecida
não é compatível com
o valor doado. E ainda:
professor universitário
doando R$ 300 mil; sócio
de empresa de candidato
que doou recursos próprios de R$ 3 milhões;
e a informação de que o
segundo maior empregador privado atua na área
de educação superior e
onze de seus empregados
injetaram R$ 616 mil na
campanha eleitoral.
Com relação a fornecedores, foram detectados
os seguintes indícios de
irregularidades: empresa,
cujo sócio é beneficiário
do Programa Bolsa Família e a empresa prestou
serviço de R$ 1,75 milhão; dois fornecedores de
campanha com situação
inativa ou cancelada que
prestaram serviços de
campanha acima de R$

400 mil; empresa de transporte e turismo com dois
funcionários e contratada
para a campanha por R$
187 mil; e empresa de
filiado a partido, aberta
em junho de 2016, e que
prestou serviço no valor
de R$ 250 mil.
Ações do TSE

Desde que assumiu a
Presidência do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE)
em maio deste ano, o
ministro Gilmar Mendes
deu início a uma série de
melhorias no processo de
fiscalização das contas.
Como uma de suas primeiras medidas, o ministro
Gilmar Mendes constituiu
o Núcleo de Inteligência
da Justiça Eleitoral, que é
formado por vários órgãos
de fiscalização do Estado
– TCU, Receita Federal do
Brasil, Ministério Público
Federal, Departamento de
Polícia Federal, Tribunais
Regionais Eleitorais e Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria-Geral da União.
Com a aprovação da Reforma Eleitoral 2015 (Lei
nº 13.165), os candidatos
e partidos estão obrigados
a enviar à Justiça Eleitoral
suas contas de campanha
a cada 72 horas, contadas
do recebimento da doação. Foi um dos avanços
mais significativos que a
lei eleitoral teve em 2015,
pois permitiu à Justiça
Eleitoral obter conhecimento do financiamento

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes
e o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Aroldo Cedraz.

(receitas e gastos) durante
o curso da campanha.
Houve dois ganhos importantes com essa alteração legislativa. O primeiro foi a transparência das
receitas e gastos declarados quase em tempo real.
Isso permitiu comparar a
efetiva campanha na rua
com as receitas e gastos
declarados. No caso, os
candidatos e partidos passaram a se autofiscalizar,
relatando à Justiça Eleitoral eventuais discrepâncias. O segundo ganho diz
respeito à identificação do
CPF/CNPJ dos doadores
e fornecedores durante o
curso da campanha. Foi
com base neste segundo
ganho que o Núcleo de
Inteligência centrou seus
esforços.
Isso porque o TCU é tutor de várias bases de dados do Estado, como, por

exemplo: Cadastro Único
de programas sociais,
Bolsa Família, Desempregados, Aposentados,
Relação de empregados
de empresas, Renavam
(veículos) e registro de
pessoas físicas falecidas
(Sisob), entre outras. Com
essas bases de dados, o
Núcleo de Inteligência
criou várias tipologias
para identificar indícios
de irregularidades.
Esse procedimento realizado em parceria com o
TCU funciona da seguinte forma: todo sábado, às
2h da manhã, o TSE envia
as receitas e despesas
declaradas por candidatos
e partidos ao longo da
semana. O TCU executa as tipologias durante
o sábado e o domingo.
To d a s e g u n d a - f e i r a , o
TCU envia ao TSE o
resultado da rodada de

batimentos, informando
individualmente os indícios de irregularidades à
Justiça Eleitoral. Esses
indícios são encaminhados aos juízes eleitorais,
responsáveis pelo exame
da prestação de contas de
campanha, e também são
enviados ao Ministério
Público Eleitoral para
investigação.
Trata-se de uma mudança relevante na fiscalização das campanhas
eleitorais, só possível
com a determinação da
Presidência do TSE na
busca do aperfeiçoamento
dessa matéria no âmbito da Justiça Eleitoral e
com o apoio de outros
órgãos de fiscalização do
Estado. Para preservar a
identidade dos investigados, o TSE não divulgará
os nomes dos doadores e
beneficiários.
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Repasses do Dinheiro Direto na
Escola só para a educação básica

C

hegou à Comissão de Educação da
Câmara o Projeto de Lei 6194/16, de
autoria do deputado federal Mário
Heringer (PDT/MG), que quer garantir a
totalidade de recursos do Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE) para os alunos da
educação básica. Em 2012, a Lei 12.695

incluiu os polos do sistema Universidade
Aberta do Brasil (UAB) entre as beneficiárias do programa. O deputado Mário
Heringer, entendendo que as UABs já não
mais necessitam desse aporte de recursos e
também, percebendo as escolas de educação
básica como as originais e mais necessitadas
destinatárias dos valores quer, com o PL,
garantir a elas a integralidade dos repasses.
O PDDE um é programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- FNDE (autarquia ligada ao Ministério
da Educação). Criado em 1995, tem por
finalidade prestar assistência financeira
às escolas públicas da educação básica e
às escolas privadas de educação especial,
mantidas por entidades sem fins lucrativos. Em 2008 passou a abranger também
o ensino médio e a educação infantil.
Em 2012, incluiu os polos da UAB para
resolver problemas estruturais, que já se
encontram sanados.
“Resolvidos os problemas, não há razão
para estes polos continuarem a receber esta
ajuda financeira enquanto as escolas para
as quais o programa foi realmente criado
continuem na penúria, com tantas crianças
fora da escola”, ressaltou o parlamentar.
O PL 6194/16 estará sujeito à apreciação
conclusiva das Comissões de Educação, de
Finanças e Tributação e de Constituição e
Justiça, para depois seguir para o Senado.

“Resolvidos os problemas,
não há razão para estes polos
continuarem a receber esta ajuda financeira enquanto as escolas para as quais o programa
foi realmente criado continuem
na penúria, com tantas crianças
fora da escola”, ressaltou o
deputado Mário Heringer.
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Cientistas políticos analisam desempenho
de partidos nas eleições municipais

O

desempenho dos
partidos políticos no
primeiro turno das
eleições municipais deste ano
mostrou um quadro de diferenças em relação ao tamanho das cidades conquistadas
por cada um. O levantamento
feito pela Agência Brasil
a partir de informações do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) até o dia 6 de outubro observou o número de
prefeitos eleitos por cada
agremiação nas diferentes
faixas de número de eleitores
das cidades.
Os dados indicam, por
exemplo, que o PSDB é
o partido que teve melhor
desempenho nas grandes
cidades brasileiras. Além de
ter eleito, em primeiro turno,
o prefeito de São Paulo, o
partido também elegeu mais
um prefeito numa cidade
dentro da faixa entre 500 mil
e um milhão de eleitores, e

12 prefeitos em cidades com
200 mil a 500 mil eleitores.
O PMDB, partido com maior
número de prefeitos no total,
1028, elegeu seis nas cidades
dessa última faixa.
Para o cientista político
Antônio Augusto de Queiroz,
do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), os tucanos se
beneficiaram indiretamente
com a queda de votos do PT.
“Havia uma polarização histórica entre PT e PSDB nos
grandes centros. Como o PT
foi abandonado pelo eleitor e
não surgiu outro partido para
ocupar esse espaço, o PSDB
foi o beneficiário natural
desse fenômeno”, afirmou o
cientista político.
Para Antônio Queiroz, os
eleitores do PT não migraram
para o PSDB, mas se pulverizaram em outros partidos
ou se abstiveram de votar,
o que tornou mais fácil para

os tucanos chegar aos votos
necessários para eleger em
primeiro turno o prefeito de
São Paulo.
“Em São Paulo, se mais
eleitores tivessem votado
provavelmente o João Dória
não teria sido eleito em primeiro turno”, acrescentou
Queiroz.
Nas cidades menores, no
entanto, outros fatores regem a escolha do eleitor. No
levantamento da Agência
Brasil, PMDB e PP foram
os partidos que, proporcionalmente ao número de prefeitos eleitos por eles, mais se
destacaram em municípios de
pequeno porte, que têm até
8,5 mil eleitores.
Nos municípios com até 3
mil eleitores, por exemplo,
o PP elegeu 82 dos seus 496
prefeitos, e o PMDB 127. O
PSDB, segundo colocado no
número geral de prefeitos,
com 793, elegeu apenas 69

Para Antônio Augusto de Queiroz, o PSDB se beneficiou com a queda de votos do PT

nessas cidades. Na faixa de
municípios entre 5 mil e 8,5
mil eleitores, o PMDB elegeu 228 prefeitos, o PSDB
155 e o PP 102.
Para Leonardo Barreto,
doutor em ciência política
da Universidade de Brasília (UnB), o que favorece
PMDB e PP é o fato de eles
entregarem as negociações
aos cuidados dos “caciques
locais”, que têm liberdade de
escolher os candidatos mais
competitivos e fechar alianças mais vantajosas, sem a
interferência do comando
central do partido.
“O poder local é uma das
instituições políticas mais
antigas no país, explicou
o professor, citando o ex-presidente da República
Campos Salles.
“Esses partidos [PP e
PMDB] são da mesma escola. Os caciques compõem
do jeito que eles acham mais
indicado. Tanto que, no Rio
Grande do Sul, o PP foi
totalmente a favor do impeachment. Mas o PP da
Bahia votou todo a favor da
Dilma”, exemplificou.
Outras legendas

Para Leonardo Barreto, negociações locais favoreceram PMDB e PP

Antônio Queiroz também
chamou atenção para o de-

sempenho de legendas de
menos destaque nacional. A
Rede, por exemplo, que teve
Marina Silva em terceiro
lugar nas eleições presidenciais de 2014, não conseguiu
bom desempenho este ano
nas municipais. No total, o
partido elegeu apenas cinco
prefeitos em primeiro turno.
Para o cientista político,
a líder do partido não conseguiu transferir seus votos
porque eles são de eleitores
insatisfeitos com as opções
em âmbito nacional e não por
convicção ideológica. “Faltou
o reconhecimento de que a
Marina não tem esse prestígio
todo”, avaliou. No sentido
inverso, o cientista político

afirmou que PCdoB e o PDT
conseguiram a maior parte
de suas prefeituras em razão
de lideranças locais. No caso
dos comunistas, o governador
Flávio Dino (MA) conseguiu
fazer no Maranhão 46 dos 80
prefeitos eleitos pelo partido
em todo o país.
“Isso é por causa do governador. Se o governador
mudar de partido, os prefeitos migram com ele”, acrescentou Queiroz. Segundo ele,
o mesmo fenômeno ocorreu
no Ceará, onde os irmãos
Cid e Ciro Gomes, que têm
tradição na política local,
ajudaram o PDT a fazer 51
prefeituras entre as 184 do
estado.
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POLÍCIA
Quadrilha fortemente
armada é presa em Luisburgo

Sexta-feira dia 07/10/2016;
foi uma data marcante para a
cidade de Luisburgo, ocorreu
um roubo na agencia dos correios, em que dois infratores
estavam de motocicleta e
armados de revólver anunciaram o assalto a atendente dos
correios, os clientes também
tiveram seus bens subtraídos.
Mas os infratores foram
surpreendidos pela guarnição policial, e assim eles se
evadiram, foi iniciada uma
perseguição policial, com o
objetivo de prender os autores, na perseguição policial os
infratores efetuaram disparos
de arma de fogo, contra a

viatura policial, contudo os
militares não foram atingidos.
Os militares revidaram
também com disparos, os
bandidos contavam com o
apoio de outros dois que também foram presos com uma
arma calibre 9 mm de uso
restrito das forças armadas.
Eles foram presos na Ponte
do Silva, os infratores da motocicleta foram presos após
intensa procura com apoio
policial das cidades vizinhas.
O dinheiro foi recuperado,
foi apreendida a motocicleta
e dois revólveres que os infratores portavam, também
foi apreendido o automóvel

que estava dando apoio, são os
possíveis mentores do crime,
ao final do desfecho desta
ocorrência foram presos 4
infratores, sendo que um foi
alvejado com um tiro no pé
e ficou internado no hospital
sob custódia policial. Vale
ressaltar que as informações
prestadas pela comunidade,
foram fundamentais para concretizar a captura dos autores,
desde já a Polícia Militar
agradece a cooperação de cada
cidadão que contribuiu, fica
para todos o nosso “MUITO
OBRIGADO”, juntos somos
mais fortes, obrigado a todos.
PM de Luisburgo
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POLÍCIA
9 barras de maconha
apreendidas em Manhuaçu
Dois homens foram presos pela Polícia Militar em
Manhuaçu, quinta-feira 06
de outubro, acusados de envolvimento com o crime de
Tráfico de Drogas. Com eles
a PM apreendeu 09 barras de
maconha prensada.
A PM recebeu denúncia
anônima informando sobre
dois indivíduos que estavam
comercializando grandes
quantidades de drogas.
Os suspeitos, que já possuem diversas passagens
pela Polícia por envolvimento em vários crimes, foram
monitorados pela Polícia
Militar. Um dos denunciados foi abordado ao chegar
à residência onde o outro
envolvido o aguardava. O
suspeito desceu do carro carregando uma sacola. Durante
busca pessoal nada de ilícito
foi encontrado, mas dentro
da sacola havia 09 barras
prensadas de maconha.
O autor disse que o carro
usado para transportar o

entorpecente, bem como a
maconha encontrada, pertenciam ao outro denunciado
e que havia recebido 300
reais para fazer o transporte
da droga.
O segundo envolvido foi
localizado na casa da namorada dele. Na residência nada
de ilícito foi encontrado e
com o autor a PM apreendeu
30 reais em dinheiro e dois
isqueiros.
Durante o registro da ocorrência, a PM recebeu infor-

mações sobre um matagal
usado pelo autor para esconder drogas. Policiais militares foram ao local indicado,
mas apenas ferramentas, tais
como pá, enxada e cavadeira,
foram encontradas e apreendidas.
Os autores foram presos e
conduzidos à delegacia onde
foram autuados em flagrante
delito. As barras de maconha
apreendidas também foram
entregues na delegacia.
11º BPM Manhuaçu

Bandidos explodem caixa em agência do Sicoob em Luisburgo

LUISBURGO (MG) - Bandidos explodiram o caixa eletrônico e destruíram toda a
frente da agência do Sicoob em Luisburgo, na
madrugada deste sábado, 08/10. Segundo as
primeiras informações apuradas pelo Portal
Caparaó, por volta de 3:30, três indivíduos
encapuzados e armados numa caminhonete
Fiat Strada, branca, placa PUR 9939, furtada
em Manhuaçu, haviam entrado na agência
bancária.Em seguida, explodiram o caixa
eletrônico e fugiram.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas
e estão em rastreamento.
Carlos Henrique Cruz
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

Futebol no céu
Dois amigos apaixonados por futebol
combinaram que quando um deles morresse voltaria a Terra para falar se lá em
cima tinha futebol.
Uma semana depois um deles morreu.
Cumprindo o combinado ele voltou e
disse:
- Eu tenho uma notícia boa e uma má
notícia. Qual quer primeiro?
O outro animado, disse:
- A boa.
O amigo então disse:
- Lá no céu tem futebol sim.
Ele então perguntou:
- E a ruim, qual é?
Ele respondeu:
- Você foi convocado para jogar neste
domingo.

TOURO – de 21/4 a 20/5 Você tende a se dedicar um pouco mais às
causas dos outros. Ajudar parece ser um bom negócio para ajudá-la a refletir
sobre a própria vida. Sua popularidade também estará acentuada e seus
talentos individuais têm tudo para ajudar nesse processo.
BENS E FINANÇAS: o período estará positivo para ganhar dinheiro e
até realizar um ou outro investimento. Mas há trabalho pela frente, não se
pode perder de vista o futuro. Nesta semana possibilidade de acordos ou
negócios têm tudo para fazer a diferença.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6 A movimentação social e no trabalho nessa
primeira quinzena está tipicamente geminiana, ou seja, dinâmica e com
possibilidade de a mente alçar bons voos. A criatividade poderá servir de
apoio ao seu destaque. E o amor continua favorecido.
BENS E FINANÇAS: situações financeiras emperradas há certo tempo
poderão ter a resolução em sua mão. É possível, inclusive, chegar a bom
termo em questões burocráticas e relacionadas a impostos etc. Semana
de crescimento e de sentimento expansionista.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7 Há um sentimento de proteção pessoal e de
proteger toda a base construída, traduzida no sentimento preservacionista
do lar. O passado, nesse processo, pode incomodar, mas lembre-se que
há clima para se chegar a conclusões interessantes sobre você mesma.
BENS E FINANÇAS: podem acontecer imprevistos na carreira, mas ao
mesmo tempo podem aparecer oportunidades interessantes que mexerão
com seus brios e possibilidade de se fortalecer ainda mais. Procure analisar
a realidade antes de qualquer decisão. Pese os prós e contras.

Advogado
Com a roupa suja de sangue e respiração ofegante, o cliente entra esbaforido
no escritório do advogado:
- Doutor, doutor! O senhor precisa me
ajudar! Acabo de matar minha mãe! E o
advogado, tranquilamente:
- Peraí... não é bem assim! Estão dizendo que você matou sua mãe...

Faça o que eu digo

LEÃO – de 23/7 a 22/8 O período está mais para “pescar” ideias, ouvir,
discutir, debater e assimilar experiência antes, por exemplo, de partir para
alguma ação mais específica. Possibilidade de se projetar bem na profissão
a partir de ideias criativas e de trabalhos relevantes e bem feitos.
BENS E FINANÇAS: bom período para conseguir aumentar rendimentos
e que favorecem iniciativas singulares que podem fazer pensar em bons
planos ao futuro. Há energia e disposição para ir à luta buscar objetivos
e conquistas.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9 Pode ser que algumas dúvidas relevantes
entre seus ideais e escolhas encontrem dificuldades para “pôr ordem na
casa”, sobretudo no lado mais emocional. Optar por novos caminhos e
partir para ações mais seguras também estão nos planos.
BENS E FINANÇAS: o lado social da vida é importante, pois continua a
energia da semana passada. Isso indica a possibilidade de mais vitalidade
no campo profissional, porém deverá saber equilibrar os investimentos para
não ter de remediar posteriormente.

sete erros

Um paulista confessa a um carioca.
- Não sei se me caso com uma viúva rica,
feia e que não amo ou se com uma garota
pobre, bonita e por quem estou apaixonado.
- Faça o que seu coração mandar - diz o
amigo carioca. - Mas acho que deve se casar
com aquela que você realmente ama.
- É verdade! Vou ouvir o chamado do meu
coração. Seguirei o seu conselho.
- Assim se os homens de bem se proce
dem. A propósito, você pode me dar o endereço da viúva?

LIBRA – de 23/9 a 22/10 O clima é bastante positivo. Há dinamismo e
proatividade capazes de trazer esperança e mudanças necessárias em
sua vida. E o mais interessante é que você deseja isso, ser a responsável
por sua felicidade. Enfim, até a mente estará impulsionando para novos
momentos e atraindo liberdade intelectual.
BENS E FINANÇAS: o momento está interessante na área do trabalho
e pode esperar que as missões aparecerão e haverá um clima de teste.
Sua capacidade de conduzir relacionamentos interpessoais estará em
alta. Veja e observe bem o jogo de interesses antes de qualquer decisão.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11 Instabilidades emocionais e pensamentos mais abstratos fazem parte desse momento em que o Sol brilha
em Libra. Acontece que seu poder e determinação estão em alta para as
transformações que deseja. Nesse processo podem lhe acusar de egoísta
e individualista, mas calma, você precisa de respostas e os outros poderão
lhe ajudar, pense.
BENS E FINANÇAS: você poderá contar com ajuda de terceiros, principalmente do cônjuge ou da pessoa amada. Há expectativas de novos
negócios ou fechamento de acordos interessantes. Sua intuição tem tudo
para dar os rumos e se conseguir ter segurança em parcerias, a realidade
poderá ser transformadora.

O comedor de letras
O camarada estava andando em um táxi
quando o motorista diz:
- Olha que mulher bonita!...Nooossa, ela é
um avião!
E o passageiro responde, gritando:
- FEIA!
O motorista, olhando:
- Feia nada! Ela é gostosa pra caramba!
E o passageiro, de novo:
- FEIA!!!
- Que feia o quê? Tá louco? - retruca o motorista.
E o passageiro, aos berros:
- FEIA!... FEIA!...FEIAAAA!!!
O motorista, que dirigia olhando pra trás,
de repente se choca com a traseira de um caminhão.
Louca da vida, ele exclama:
- Pô, cara! Você viu que eu ia bater! Por
que não me avisou???
E o passageiro, histérico diz:
- Aralho!!! Eu ava alando há ua hora: feia,
feia... e ocê não feiôô. É ...urdo, é..., seu ilho
da uta!

Mãe acha tudo
- Mãe, você viu aquele avião da Malaysia
Airlines que sumiu?
- Se eu for aí e achar esse avião vou dar no
meio da tua cara!

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4 Período muito bom para o
crescimento individual, sobretudo se conseguir discernir
quem poderá ajudá-la a se projetar e conseguir parcerias
importantes. Há maior dedicação aos outros, literalmente para ajudar quem precisa. Procure, no entanto, evitar
sentimento de fraqueza e pensamentos negativos.
BENS E FINANÇAS: com o Sol em Libra, o sucesso tem tudo a ver
com as parcerias, com sócios ou colaboradores. É aquela velha máxima:
“Ninguém cresce sozinho”. Bons acordos podem acontecer durante a
semana, mas deixe ligado seu sinal de alerta e controle o excesso de
otimismo, só por precaução.

SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12 O clima continua positivo e alegre
para conduzir sua liberdade por novos rumos, de repente, até os mais
surpreendentes. Há popularidade e determinação para conseguir objetivos
imediatos e mediatos, isto é, se tiver paciência. Não custa nada sonhar,
não é? Criatividade em alta.
BENS E FINANÇAS: se estiver pensando em reconduzir trabalhos ou
aprimorar os que já existem, excelente, o período está favorável. Nesses
primeiros vinte dias, algumas dificuldades para colocar em prática as boas
ideias. O lado emocional poderá interferir nesse processo.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1 O momento pede paciência e bons
pensamentos para colocar as coisas em ordem, ou seja, do jeito que deseja,
principalmente aquelas já iniciadas há tempos. É possível ser reconhecida
pelo seu talento e a partir de trabalhos com maestria. Oportunidades na
profissão.
BENS E FINANÇAS: é possível complicações nas finanças, sobretudo
com despesas inesperadas ou falta de estabelecimento de prioridades.
Terá que se esforçar um pouquinho mais para conseguir ganhos extras ou
estabelecer parcerias novas para criar novas fontes financeiras. Depois
que o Sol transitar por Escorpião, dia 23, as coisas mudam.

CURIOSIDADES
ADOÇANTES - O aspartame, também conhecido como Nutri-Sweet, foi descoberto em 1965
por um químico do laboratório americano Searle,
que buscava um novo remédio para a úlcera. Em
1937, um pesquisador, em busca de um novo remédio para baixar a febre, limpou os lábios com
os dedos e sentiu neles um gosto doce. Era o
ciclamato.
COMBUSTÍVEIS – Esgotamento das reservas. Cientistas buscam alternativas para esgotamento das reservas minerais de combustíveis.
Num futuro próximo, as reservas minerais das
quais hoje extraímos combustíveis para gerar
energia estarão esgotadas. Os cientistas não se
preocupam com isso. Afirmam que, em 2050,

já teremos criado reservatórios para acumular
energia solar, menores que as baterias dos automóveis, capazes de gerar energia suficiente
para iluminar as cidades e movimentar nossas
máquinas.
LSD - Os efeitos do LSD. O poder alucinógeno do LSD (dietilamida do ácido lisérgico)
foi descoberto acidentalmente pelo médico suíço Albert Hoffman, em 1943. Hoffman usava
o ácido preparado a partir de um alcaloide de
um fungo em suas pesquisas quando passou a
sentir-se zonzo e ver luzes de cores intensas a
sua volta. Depois de algumas horas, o médico
percebeu que o efeito passava e tudo voltava ao
normal.

AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2 Se estiver pensando num melhor direcionamento em sua vida, Plutão dá a dica para conseguir ver a realidade e
entender, entre os prós e contras, aonde quer chegar. Há um clima de
sucesso bem definido e condutor aos rumos desejados. O bom é o apoio
da base familiar ou de pessoas importantes nesse processo positivo.
BENS E FINANÇAS: decisões importantes quanto aos rumos de investimentos ou condução de novos planos terão um peso a mais nas finanças.
Acontece também a possibilidade de contatos com outras pessoas, talvez
até de outras localidades com outras visões culturais suficientes para
interferir em suas decisões.
PEIXES – de 20/2 a 20/3 Há muitos dias um clima de mudança na profissão provoca novas atitudes no ambiente de trabalho e poderá interferir nas
emoções e inevitavelmente no temperamento. Nesse processo a intuição
terá relevância e seu poder de encarar a realidade e fazer a separação
entre o joio e o trigo.
BENS E FINANÇAS: é importante cortar custos, aparar despesas, evitar
supérfluos para não ter de remediar. Nesta primeira quinzena, é preciso
manter a calma e a paciência para driblar dificuldades. Observe os impostos
para ver se não há pendências.
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Ivete anuncia que vai processar
quem insinuou droga em vídeo

Dias após assumirem o namoro, Fernanda
Gentil e Priscila são flagradas juntas

Ivete Sangalo subiu o tom, em
show feito em São Paulo, para falar
do vídeo que circulou pelas redes
sociais nesta semana, seguido de
comentários maldosos que insinuavam que a cantora estivesse usando
drogas. Na sequência, gravada com
um celular direto de um televisor,
onde se via uma apresentação feita
por Ivete para o canal pago Multishow, a baiana aparecia retirando
algo branco de um copo descartável, entregue a ela por um funcionário da produção nos bastidores do espetáculo, e levando ao nariz.
“Poeira”, disseram alguns engraçadinhos, citando um hit de Ivete,
nos comentários mais leves. O vídeo foi publicado no Facebook,
de onde já foi retirado, e replicado internet afora. “Vou tomar as
devidas providências quanto a essas pessoas. Não tenham a menor
dúvida”, disse Ivete, no palco do Espaço das Américas, na zona oeste paulistana, onde se apresentou na madrugada de domingo.
Como explicou ao site de VEJA a equipe da cantora, não havia
qualquer droga no copo: apenas soro fisiológico, que Ivete inala durante os shows para desobstruir as vias respiratórias. A baiana mostrou um copinho similar àquele do vídeo ao público do Espaço das
Américas: “Isso aqui é soro fisiológico, que está presente em todas
as minhas apresentações. Vocês, fãs, sabem disso. Isso aqui eu utilizo para que cante cada vez melhor para vocês”, disse, mostrando um
copo descartável com um chumaço de algodão dentro.
“Não admito que tratem de forma irresponsável meu modo responsável de viver. Eu tenho um filho de 7 anos e tenho milhões
de fãs mirins, crianças, adolescentes, que me acompanham, a quem
eu devo todo o meu respeito e o meu carinho”, disse Ivete. “Não
dá para ter uma carreira vitoriosa de 23 anos se a gente não entrar
dentro de uma retidão de responsabilidade e saúde e, acima de tudo,
consciência e qualidade de vida, que é uma coisa que eu tenho. Eu
não posso admitir. Uma coisa é brincadeira de vídeo que a gente faz
em que tira a calcinha, fala um palavrão, faz uma brincadeira. Outra
coisa é tratar da vida de uma mulher com a minha responsabilidade,
a minha seriedade, o meu trabalho…”
Ivete Sangalo terminou o discurso elogiando São Paulo, que, segundo ela, era o lugar ideal para fazer o anúncio do processo. “Achei
conveniente falar isso aqui em São Paulo, que é uma cidade de gente
inteligente, de discernimento, de educação. Então, um brinde à nossa saúde e à nossa consciência.”

Apesar dos difíceis últimos dias que tem
passado por conta do assédio da mídia e
dos fãs – além das inúmeras críticas e xingamentos – o casal Fernanda Gentil e Priscila Montandon tem conseguido manter o
amor no ar.
A prova disso é o jeito que ambas se
olham durante um almoço na tarde desta
terça-feira, 4. Na ocasião, o pai da jornalista do “Esporte Espetacular”, Mauricio
Gentil, também estava presente.
Diante da grande repercussão após assumir, na última sexta-feira, 30, o namoro
com a jornalista gaúcha, Fernanda Gentil
– que se separou do pai de seu filho, Mateu Braga, em abril deste
ano – publicou um texto tocante em seu Facebook. “Li umas coisas
sobre mim e por um segundo achei que o mundo tinha acabado. Aí
olhei pro céu e vi que as nuvens ainda estavam lá. Olhei pra varanda
e a piscina do meu prédio ainda estava lá. Entrei nos quartos dos
meninos; tudo intacto. Conferi meu pulso: pulsando”, desabafou.

Mãe de Jorge Fernando diz que diretor está
bem, mas continua sedado para dormir
A mãe de Jorge Fernando, Dona Hilda Rebello, disse que seu filho está bem
e que a irmã dele, Maria Rebello, está
cuidando do diretor, que permanece internado no Hospital Samaritano, no Rio
de Janeiro.
Segundo Hilda, sua filha também faz
o papel de mãe. "Eu sou a mãe velha e
ela, a mãe nova. Ele está bem, só um
pouco sonolento, porque está sendo sedado para dormir. Ainda não tem previsão de alta, porque está fazendo alguns
exames", comentou em entrevista ao jornal Extra.
Ainda segundo a mãe do diretor, Jorge Fernando deve ter muita
atenção com o que come. "Tem muita doença que a gente tem por
comer o que não pode. E estou falando de mim também. Ele come
muito e de tudo, vai ter que ser mais cuidado", explicou.
Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital na noite dessa
quarta-feira, 05, Jorge Fernando permanecerá em observação.
"O Hospital Samaritano (Botafogo) informa que o ator e diretor
Jorge Fernando deu entrada na instituição ontem (4/10), com queixa
de dor abdominal. Após avaliação clínica e realização de exames, foi
diagnosticada uma inflamação no pâncreas. O paciente permanece
internado em observação, com quadro de saúde estável. Hospital Samaritano".

Tônia Carrero está internada no RJ
Tônia Carrrero foi internada na
Clínica São Vicente, na zona sul do
Rio de Janeiro, na última semana.
A atriz deu entrada com um quadro
de pneumonia.
O médico Arthur Vianna afirmou
que seu quadro de saúde é estável,
segundo o jornal “O Globo”.
Vale lembrar que, em dezembro de 2015, Cécil Thiré, filho de
Tônia, revelou que mãe possuía uma doença chamada hidrocefalia
oculta. Por causa da condição, a veterana “não se comunica mais" e
nem "anda normalmente'.

Mãe de Dudu Nobre é despejada
no Rio por não pagar aluguel
O cantor e compositor Dudu Nobre, 42 anos, que
não conseguiu se eleger como vereador no Rio de
Janeiro, pois teve apenas1.625 votos, pelo PTdoB),
enfrenta agora outra dor de cabeça.
Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal 'O
Globo', a 5ª Vara Cível da Capital decretou o despejo de dona Anita, mãe do sambista, do apartamento alugado em que
vive no Flamengo.
A sentença acolheu o pedido da Santa Casa da Misericórdia, proprietária do imóvel, e condenou Dudu e a mãe, de quem ele é fiador,
a pagarem a dívida, que já chega a R$ 92.133,88.
Até o momento o cantor não se pronunciou sobre o caso.

André Marques está
apaixonado por Cleo Pires
André Marques está apaixonado por Cleo Pires.
Ele é o apresentador global que tem andado atrás da
atriz, disposto a engatar um romance com a gata.
O bonitão tem investido pesado na filha de Glória
Pires. Na última terça-feira (5), a dupla foi flagrada
em um bar em Ipanema, no Rio de Janeiro. Em um
determinado momento, a morena foi clicada dando
um beijo carinhoso no rosto do rapaz. De lá, a dupla
seguiu para a casa da assessora da musa, Piny Montoro.
Segundo o jornalista Léo Dias, do "Fofocando", SBT, Cleo ainda
não sabe se ficará com o apresentador do "The Voice Kids". Por enquanto, o casal segue conversando e ainda não rolou beijo.
Solteira há oito meses, a Tamara de "Haja Coração" - novela das
19h da TV Globo - tem abalado corações no Projac. Além do ex de
Fernanda Vasconcellos, vários atores do canal estariam de olho na
artista.
A filha de Fábio Jr. não assume nenhum relacionamento desde
que terminou seu romance com Rômulo Neto com quem dividiu o
mesmo teto durante três anos.
Recentemente, Cleo negou rumores de que estaria vivendo um
affair com sua assessora.

Fabíola Reipert pagará fortuna por dedurar Luciano Huck. Salário dela é revelado
Atualmente, a maior fofoqueira da imprensa brasileira
tem nome e sobrenome, Fabíola Reipert. Colunista de
maior acessos do portal de
notícias R7, com mais de 40
milhões de acessos por mês,
não demorou muito para que a
jornalista, que trabalha com esse tipo de noticiário desde a década de
1990, ganhasse também um espaço na televisão. Ela comanda o quadro 'Hora da Venenosa', exibido dentro de 'Balanço Geral - São Paulo'.
Na atração, Reipert fala da vida de todo mundo. Um dos maiores alvos dela é o apresentador da TV Globo, Luciano Huck, conhecido em
suas colunas por não ser simpático fora da televisão.
A jornalista já dedurou vários momentos do comandante do 'Caldeirão', até que certa hora, ele ficou bastante irritado. De acordo com
uma reportagem da Revista Veja publicada neste sábado, 08, o marido
de Angélica decidiu entrar com um processo contra ela por conta de
comentários feitos no 'Balanço Geral'. Reipert teria dito que o casal
era ao estilo "margarina", ou seja, somente seria verdadeiro para as
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propagandas. Além disso, ela teria dito que Huck e Angélica estariam
em crise. Por conta das fofocas, ela foi obrigada a pagar uma verdadeira fortuna. A condenação foi dada pela justiça, mas a Revista Veja
não diz se ainda há a possibilidade de se recorrer. Caso não, a colunista vai precisar desempenhar R$ 450 mil.
Apesar do valor alto, Reipert continua fazendo fofoca de #Luciano
Huck. Isso porque a Record banca todos os processos contra a repórter. Além disso, ela paga muito bem para a mulher que até em seu
quadro na TV é chamada de venenosa. Os rendimentos da repórter
chegariam a R$ 50 mil. Um salário de estrela de novela. Muitos atores, até mesmo os conhecidos, não ganham esse valor.

Barraco no mundo do samba: Alexandre Pires
desmente Belo, mas pagodeiro tem documento
provando que não mentiu
O clima está ficando
cada vez mais pesado nos
bastidores do Gigantes do
Samba (que era composto
por Alexandre Pires, Belo
e Luiz Carlos, do Raça Negra). Nesta semana, Alexandre Pires veio a público
desmentir Belo e dizer que
o cantor não é profissional por não ter ido a um show do grupo no
dia 2 de outubro em Pelotas (RS).
Veja o que ele disse à imprensa: "Todo mundo sabe da nossa idoneidade e profissionalismo. Quanto tem um compromisso divulgado há meses, é um pouco estranho falar que não sabia. Ele não foi
porque não quis. Ele colocou em risco nossa integridade física e
moral. Me sinto envergonhado porque nunca participei de uma situação assim. Foi constrangedor porque insistimos e hoje colhemos o
fruto. Ele é um ótimo artista, mas tem que repensar a carreira. Fica
a decepção e a tristeza". Mas, segundo pessoas ligadas a Belo, ele e
sua equipe têm um e-mail que serve como documento comprovando que o pagodeiro avisou que só faria shows com o Gigantes do
Samba até o dia 24 de setembro, pois em outubro iria gravar CD.
Essa história ainda vai dar o que falar. Tem até ameaça de processo
na Justiça. Xiiiii...

Christiane Pelajo perde a paciência ao
vivo e é tirada do ar
Christiane Pelajo ficou irritada no telejornal Edição das 16h, da
GloboNews, na sexta-feira (7). Problemas de áudio quando a apresentadora falava sobre o furacão Matthew, que atingiu a Flórida
(EUA), fez com que ela não conseguisse ouvir uma repórter ao vivo.
"O Rio de Janeiro está me ouvindo? Gente, eu não tenho condição
de fazer jornal", disse Pelajo, que apresenta o jornalístico em um estúdio da Globo em SP. Visivelmente alterada, falando até um pouco
mais alto, ela soltou, brava: "A gente está com um pequeno problema aqui, vou fazer um intervalo, a gente arruma a casa e está de volta com vocês". Cortaram o microfone dela e entraram os comerciais.
Christiane Pelajo não voltou após o intervalo. O jornal passou a
ser apresentado por Sérgio Aguiar no estúdio do Rio (ele a substituiu
durante um bloco inteiro). Em seguida, Pelajo voltou mais calma e
pediu desculpas aos telespectadores: "A gente pede desculpas, mas
como disse o Sérgio Aguiar a gente teve problemas de áudio. Eu não
estava conseguindo ouvir os nossos repórteres, então era impossível
a gente continuar daqui. Agora tudo foi restabelecido. Queria agradecer o Sérgio Aguiar, que foi correndo para o estúdio no Rio para
conseguir dar as nossas notícias para vocês". Xiiiiiii...

Fãs pedem para Letícia Lima seguir os passos
de Gentil e assumir namoro com Ana Carolina
Quem convive com a atriz de
humor Letícia Lima afirma que ela
e a cantora de MPB Ana Carolina
estão namorando. Vivem sendo fotografadas juntas, mas publicamente fingem que são só amigas (mas
no Carnaval que foram flagradas se
beijando). Só que os fãs da moça,
que está brilhando na Dança dos Famosos, do Faustão, não entendem
por que as duas não assumem logo.
E os seguidores de Ana Carolina
também. Há comentários em redes sociais sobre o assunto. Dizem
que elas deveriam fazer igual àquela repórter de esportes da Globo,
Fernanda Gentil, que se separou do marido e agora assumiu que está
com uma mulher. Letícia deu entrevista, nesta semana, que tenta
"não ligar para boatos e especulações".
1 - Será que a Globo não a deixa assumir, como faz com outros
atores?
Como Fernanda Gentil convenceu a emissora a deixá-la dizer que
tem namorada?
São perguntas que talvez a gente nunca tenha resposta...
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