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Distribuição gratuita

Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Projeto de lei prevê crédito suplementar Bilionário brasileiro, dono da Cyrela,
de R$ 702 milhões para financiar
vai doar 60% de sua fortuna durante
2 milhões de universitários e de
a vida para causas sociais
R$ 400 milhões para organizar Enem

O

Congresso reuniu-se no dia, (18) às 11h, para a votação de vetos
presidenciais e projetos de lei, como o PLN 8/2016, que libera
para o Ministério da Educação um crédito suplementar de R$ 1,1
bilhão. Desse total, R$ 702 milhões vão para o Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies), destinados a 2 milhões de estudantes, e R$ 400,9 milhões
vão para a organização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
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Vereadores de Manhuaçu
aprovam suplementação de
51 mil reais para educação

C

âmara de Vereadores de Manhuaçu aprovou, na tarde de
terça-feira, 11/10, em sessão extraordinária, presidida por
Jorge Augusto Pereira "Jorge do Ibéria" projeto de lei de
autoria do Poder Executivo que autoriza suplementação de 51 mil
reais para a Secretaria Municipal de Educação.
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E

lie Horn, dono de uma das maiores construtoras do Brasil, foi o primeiro
brasileiro a aderir ao The Giving Pledge ("Chamada à doação"), programa
que incentiva doações de bilionários às causas sociais, criado em 2010
pelos bilionários Bill Gates e Warren Buffett.
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EDITORIAL

Se pudesse mobilizar
dois milhões de
pessoas em Brasília!

CHARGE

Q

uem é que ainda usando a ficção não sonhou com superpoderes para
mudar uma triste realidade. Fala-se tanto da crise comparando uma
administração de uma família, só que em uma família quando tem
que apertar o cinto o homem e a mulher são os que tem mais cortes nas
despesas, ao contrário dos economistas, presidente, ministros e parlamentares que apertam o cinto, mas apenas da população. Aponte apenas um real
pelo menos que o presidente Temer e seus economistas tenham cortado da
classe política, infelizmente nosso país é um dos mais desiguais do mundo,
as mordomias de nossos políticos é uma vergonha nacional, se os nossos dirigentes fossem mesmo patriotas e tivessem
Fale com a redação
um pouquinho de amor aos semelhantes
contato@jm1.com.br eles começariam a cortar gastos daqueles
(33)3331-8409
que ganham mais.
Bom exemplo do deputado federal José
Antonio Reguffe (PDT-DF), federal A sua decisão de reduzir os gastos
de gabinete, destacou, economizará mais de R$ 2,3 milhões para os cofres
públicos ao longo dos quatro anos de duração do seu mandato parlamentar.
Se os outros 512 deputados seguissem o seu exemplo, a economia aos cofres
públicos seria superior a R$ 1,2 bilhão. Ele está sozinho na luta.
Há cidades brasileiras, onde falta de tudo para os pobres, mas o prefeito
e vereadores recebem altos salários numa afronta aos direitos dos outros
trabalhadores. Não é ideológico – mas sim burro e surreal – o falso e pobre
debate sobre o estabelecimento de um teto de gastos para o setor público
brasileiro. Não se gastará menos de verdade se não houver uma mudança que
redefina a estrutura político-administrativa estatal. No Brasil, o desperdício
de recursos, torrados inutilmente no absurdo custeio da máquina – inclusive
do oneroso sistema de arrecadação – chega a ser tão ou mais alto que o
dinheiro perdido via esquemas de corrupção.
Os gastos nos três poderes continuam cada vez mais. Ontem por 366
contra 111 foi aprovada a PEC 241 que cria limitadores para gastos públicos,
mas não duvido que em breve, alegando motivos emergenciais, o governo
promoverá novos aumentos de impostos. Os insaciáveis não desistem de
recriar a CPMF- que até seria um bom imposto, em outro modelo estatal
que já não tivesse 92 impostos, taxas e contribuições em vigor, sem contas
nas infindáveis multas ou instruções normativas que sugam o bolso dos
cidadãos e empresas.
È falso o dilema entre aumentar impostos ou ter mais inflação. Estas duas
desgraças acontecem, rotineiramente, no Brasil, onde o orçamento público
é uma peça de ficção aprovada por um poder legislativo que vende a alma
ao executivo. A zelite estatal gasta mal e sem parar. A máquina pública, nos
poderes executivo, legislativo e judiciário, junto com seus outros aparelhos
repressivos estatais, têm um custeio operacional corrente cada vez mais alto
e que não para de crescer. Juros estratosféricos e impostos escorchantes
sustentam a bagaça com cada vez mais dificuldade, em todos os entes
federais, estaduais e municipais.
Todo brasileiro tem o direito de saber o tamanho realmente da nossa
dívida, só não entendo porque até o momento não fizeram uma auditoria
nas contas públicas da União. Fiquei sabendo hoje que o Senador Álvaro
Dias fez um requerimento para que o Tribunal de Contas da União faça
uma auditoria na dívida pública brasileira.
O senador alega que a sociedade e o Congresso Nacional precisam conhecer os detalhes e o histórico dessa dívida, que hoje já chega a quase R$ 4
trilhões. "Também precisamos saber por que essa dívida cresceu quase R$ 2
trilhões apenas nos últimos 12 anos", disse Álvaro Dias. A nossa esperança
é que surja até 2018 alguém que possa liderar um movimento capaz de
fazer o povo brasileiro imitar os cariocas deixando os medalhões de lado
e escolher aqueles mais confiáveis, independente de estrutura partidária
para governar o Brasil.

EXPEDIENTE
Diretor e Jornalista Responsável:
Devair Guimarães de Oliveira - MG-09523-JP
CNPJ: 01331762/0001-33
Colaboradores: Cláudio Humberto - Adalberto Romualdo Pereira Henrique,
Dr. Wanderley Fernandes Avelar (correspondente junto a comunidade Européia)
Opinião do Leitor: contato@jm1.com.br
Assessor jurídico: Dr. Geraldo Antônio Xodó dos Santos Féres
Voz Jornalística e Eventos SOCIEDADE SIMPLES Ltda ME
Diagramação e Composição: Rua Etelvino Guimarães, 217
Apt. 202 - Centro – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000
Fone/Fax (33) 3331-8409 Cel (33) 98887-8409
E-mail: contato@jm1.com.br

EU leIO o
Jornal das
Montanhas
Rillary Vitória - Estudante da
Escola Monsenhor Gonzalez

"Leiam o Jornal das
Montanhas, na internet
curtem e compartilhem www.jornaldasmontanhas.com.br

Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de ofensas
pessoais, proselitismo ou propaganda. As cartas poderão ser resumidas e corrigidas. Elas devem ser enviadas à Rua Etelvino Guimarães, 217 - Apt. 202 - Centro – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000, por Telefax:
(33) 3331-8409, ou por e-mail: contato@jm1.com.br. Deve constar nome completo, endereço, RG, telefone para
contato, e os textos não podem passar de 30 linhas.

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”.
Bom exemplo em Brasília

Fantasmas de Dilma
custavam R$4 milhões/mês

O deputado federal
José Antonio Reguffe
(PDT-DF), que proporcionalmente foi o
mais bem votado do
país nas últimas eleições – com 266.465
votos (18,95% dos
votos válidos do DF),
mais do que o Tiririca em São Paulo – fez no último dia 15 de
novembro, no plenário da Câmara, um balanço pelo seu primeiro
ano de exercício do mandato.
Quando assumiu há um ano, de uma tacada só, Reguffe
praticamente abriu mão das regalias a que todo deputado tem
direito como salários extras (14° e 15° salários), polpuda verba
de gabinete e 25 assessores – número que reduziu para apenas
9. Tudo em caráter irrevogável.
Além disso, reduziu em mais de 80% a cota interna do gabinete, o chamado “cotão”, que reduziu de R$ 23.030 por mês para
apenas R$ 4.600. Também abriu mão da verba indenizatória a
que tinha direito, da toda cota de passagens aéreas e do auxílio-moradia – tudo também em caráter irrevogável.
A sua decisão de reduzir os gastos de gabinete, destacou,
economizará mais de R$ 2,3 milhões para os cofres públicos
ao longo dos quatro anos de duração do seu mandato parlamentar. Se os outros 512 deputados seguissem o seu exemplo,
a economia aos cofres públicos seria superior a R$ 1,2 bilhão.
"A tese que defendo e que prático é a de que um mandato
parlamentar pode ser de qualidade, custando bem menos para
o contribuinte do que custa hoje. Esses gastos excessivos são
um desrespeito ao contribuinte. Estou fazendo a minha parte
e honrando o compromisso que assumi com meus eleitores",
afirmou Reguffe em discurso no plenário.
Todos deveriam seguir esse exemplo.
*Obs.: O deputado Reguffe é filho de um oficial da Marinha,
C. Alte. Luiz Paulo Aguiar Reguffe, falecido.* Vale a pena
fazer a maior divulgação, para mostrar que ainda há esperança
neste país...

Auditoria interna da Empresa Brasileira de Comunicação
(EBC), encarregada da ‘TV Lula’, apontou a existência
de até 300 funcionários fantasmas deixados pelo governo
Dilma. Os salários variavam entre R$ 14 mil e R$ 18 mil. O
presidente da empresa, Laerte Rimoli, demitirá os fantasmas
do governo petista, que custam cerca de R$ 4,2 milhões por
mês ao contribuinte. A EBC é a “herdeira” da Fundação
Roquette Pinto.
A EBC tem atualmente 2.600 empregados, 185 deles em
Regime Jurídico Único, oriundos da antiga e extinta Fundação Roquette Pinto.
Os funcionários fantasmas foram apelidados pela cúpula
da empresa de funcionário-caviar: ninguém nunca viu, outros
só ouviram falar.
A EBC investiga casos onde governo Dilma contratava
funcionários pela empresa e os alocava em outros órgãos do
governo federal, em uma triangulação ilegal.
O povo merece e deseja saber para onde ia estes R$ 4
milhões todo mês.
Coluna do Claudio Humberto

Prefeito eleito de São João do
Manhuaçu agradece a todos

Parecia que iria entrar água na campanha
do candidato a prefeito
de Belo Horizonte João
Leite, já que o candidato que passou para
o 2º turno quase não
tinha tempo e com um
discurso estranho para
os políticos em que dizia que não ia construir nada, apenas
fazer funcionar bem o que já existem, o povo cansado de velhos políticos, parece que não só entenderam, mas começaram
a balançarem, depois do vídeo mostrando Aécio e Pimentel
apoiando o prefeito Márcio Lacerda, mas durou pouco e veio
o troco. Será que Kaliu havia esquecido que ele também apoiou
Lacerda. E agora Kaliu?
No Rio aconteceu o que ninguém
esperava os caciques perderam, disputam o 2º turno dois partidos pequenos
e agora Aécio (PSDB) e Pimentel (PT)
que apoiaram juntos o prefeito de BH
Márcio Lacerda.
Kaliu não deixou por menos, e levou
para a televisão, foi um back, mas a
campanha de João Leite deu o troco
e mostrou também na Tv que Kalui também apoiou o Márcio
Lacerda. Kaliu quis imitar o Dória de São Paulo, mas parece
que não dará certo.

Olá a você, aqui é
Sergio Camilo mais
uma vez em meu
nome e em nome de
Zé Braz, eu venho
agradecer através das
redes sociais você que
está me visualizando, primeiramente ao
nosso bondoso Deus
que nos honrou com
essa grande vitória
e depois agradecer a
você e a cada um de
vocês da família 15,
que com garra, com fé, com coragem acreditou em uma vitória,
numa mudança, onde a esperança venceu e nós estamos aqui
para agradecer.
Aproveito o momento também para convidá-los para comemorarmos com muita alegria, com muita festa, carro de som,
trio elétrico, bandas, churrasco e toda animação claro uma comemoração ordeira de gente séria, que acreditou nesta vitória.
A festa aconteceu no dia 15 a partir das 15 horas, na fazenda
do vice-prefeito Zé Brás.
Segundo Sérgio Camilo é um gesto de gratidão e o nosso
muito obrigado pela confiança do povo. “A partir do dia primeiro
de janeiro eu quero falar para todos de São João do Manhuaçu
que nós não seremos apenas a família 15, serei o prefeito de
um município com quase 12 mil habitantes, um governo do
povo. E vamos honrar primeiramente a Deus que nos honrou
com esta vitória e depois eu e o Zé Braz vamos honrar a cada
um de vocês que acreditou em nós dando um voto de confiança,
fazendo a mudança e renovando de fato São João do Manhuaçu.
Um abraço a todos fique com Deus e que o Senhor nos abençoe
e nos guarde, muito obrigado a cada um de vocês”. Disse o
prefeito eleito.

Extintos mais de 10 mil cargos em comissão no governo federal
Já é um bom exemplo do governo Temer a iniciativa de
transformado em lei o projeto que extinguiu 10.462 cargos
comissionados no Poder Executivo. Destinados a funções de
direção, chefia e assessoramento, eles eram de livre nomeação
e exoneração pelas autoridades responsáveis, sem a necessidade
de concurso público. A nova lei permite que o Executivo substitua esses cargos por funções de confiança privativas de servidores efetivos. De acordo com o governo, a medida representará
uma redução de despesas de cerca de R$ 250 milhões ao ano.

A velha política e medalhões
sendo desafiados

O PT parou de pedir novas eleições
Dilma Rousseff teve seu mandato cassado pelo Senado Federal em processo de impeachment por crime de responsabilidade.
Quando sumiram as dúvidas sobre qual seria o veredicto da
Câmara Alta e no período imediatamente posterior à sessão
de julgamento, a própria ex-presidente, os líderes do partido
e sua militância passaram a clamar por novas eleições como
forma de corrigir suposta ilegitimidade do mandato de seu vice.
Alegando ser o vice ilegítimo para assumir o mandato, tropa

de choque do partido na Câmara e no Senado, gritavam por
novas eleições e apontava esse caminho à nação. Durante seu
interrogatório, Dilma insistiu reiteradamente nisso. Dois dias
após a ex-presidente deixar Brasília, a Executiva Nacional do
PT decidiu apoiar a proposta. Os militantes da base vermelha
saíram às ruas com a mesma proposta de novas eleições, que
somente elas teriam o poder de ungir um novo governo capaz de
levar a nação, com segurança e legitimidade, ao pleito de 2018.
Pretensão totalmente destituída de fundamento, posto que
o vice-presidente é o substituto constitucional do titular do
cargo. O PT teve a oportunidade de construir um país melhor
e fez ao contrário, hoje qualquer desvio do novo presidente e
do futuro, o povo vai contabilizar na conta do PT, que esteve à
frente da nação e não caçou os corruptos, preferiu imitá-los em
uma Progressão Aritmética.
Acontece que os eleitores já haviam decidido dar um novo
destino para os políticos que mancharam seus nomes, foi só
esperar o calendário político das eleições municipais que viria
logo ali adiante, um mês depois do impeachment. E aconteceu
o que eles não esperavam. O PT saiu das urnas ocupando uma
discreta 5ª posição entre as forças políticas nacionais, atrás de
todos aqueles a quem chamava "golpistas".
Será que foi o desastre eleitoral do dia 2 de outubro que fez
o PT desistir de falar em novas eleições? Deixaram elas de ser
incontornável exigência moral e condição de legitimação para
exercício do poder?

Conta de luz pode ficar até
5% mais cara em 2017
O atraso no pagamento de indenizações bilionárias devidas às transmissoras de energia elétrica poderá ter um
impacto de até 5% na conta de luz do consumidor no ano
que vem, pressionando ainda mais a inflação. A estimativa
é do ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), Julião Coelho, que também é consultor jurídico de
diversas associações do setor. A partir de 2017, segundo o
especialista, o governo deve começar a quitar dívidas com
as transmissoras que, a rigor, tinha de ter começado a pagar
em 2013. Naquele ano, o governo decidiu cortar cerca de
R$ 4,4 bilhões em receitas das transmissoras. A medida
fazia parte das ações para anunciar a prometida redução de
20% na conta de luz, o que de fato ocorreu. No meio desse
processo, o governo acabou usando o dinheiro dos fundos
setoriais - que pagariam esse valor - para outros fins. Como
esse rombo não sumiu, agora ele voltará para a conta de luz
carregado de juros. Hoje, seu valor é estimado entre R$ 9
bilhões e R$ 10 bilhões, por causa dos reajustes acumulados
nos últimos três anos.

Multa ficará mais pesada para quem
for pego alcoolizado ao volante
Quem for pego pela Operação
Lei Seca dirigindo alcoolizado
ou se recusar a fazer o teste do
bafômetro, a partir do dia 1º de
novembro, pagará uma multa
muito superior ao valor cobrado
atualmente, que é de R$ 1.915.
Devido a mudanças na legislação de trânsito, o valor subirá
para R$ 2.934,70 e o motorista ainda terá a carteira de habilitação suspensa pelo prazo de 12 meses.
O motorista que falar ao celular enquanto dirige também
será penalizado com mais rigor: de infração média (multa de
R$ 85,13) para gravíssima (R$ 191,54). E quem estacionar
indevidamente em vaga de idoso ou deficiente perderá sete
pontos na carteira.
A Operação Lei Seca, iniciada em 2009, trouxe uma mudança para a realidade da segurança nas ruas e estradas do
Estado do Rio. Segundo dados do Instituto de Segurança
Pública (ISP) e do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), o número de mortes em 2009 foi de 59 por 100 mil
veículos. No ano passado, ficou em 29 para cada 100 mil
veículos, uma redução de aproximadamente 50%.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS),
o Brasil é o quarto país do mundo com o maior número de
mortes em acidentes de trânsito por ano. O país tenta cumprir
uma meta estipulada pela Organização das Nações Unidas
(ONU): uma redução em 50%, no período 2011-2020, de
casos fatais em acidentes viários.
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
"A aprovação é uma urgente sinalização ao mercado”.

Aliados de Michel Temer comemoram a aprovação, em primeiro turno, da PEC que limita os gastos públicos. D. Jovair Arantes (PTB-GO)

SENADO RESISTE A PROJETO
PARA INTIMIDAR LAVA JATO

aos presentes, e concluiu: dou graças a Deus porque “as
urnas livraram o Brasil do PT”.

Está longe de ser consensual ou mesmo prioritário, para
merecer tanta pressa, o projeto do senador Renan Calheiros (PMDB-AL) que pretende “punir abuso de autoridade” de
policiais e procuradores. Ainda licenciado, o senador Cássio
Cunha Lima (PSDB-PB) acha o projeto “inoportuno sob todos
os aspectos”. Com apoio do PT e políticos investigados, é
vista como tentativa de intimidar a ação da Lava Jato.

FOI A PRESSA

ESTRANHA PRESSA

NISE EM TRIESTE

Indicado por Renan como relator, Romero Jucá (PMDB-RR) quer votar logo a projeto. “Quem abusa desautoriza
as demais autoridades”, diz.

O filme Olhar de Nise, de Jorge Oliveira e Pedro Zoca,
está entre os 13 filmes selecionados para o 31º Festival
del Cinema Latino Americano de Trieste, na Itália, de 20 e
30 deste mês. Nise é dos documentários brasileiros mais
premiados e um dos mais exibidos no exterior.

SOCIEDADE IRRITADA
“Não há nenhuma prioridade para o tema”, disse Cássio
Cunha Lima sobre o projeto de Renan, “que tende a irritar
ainda mais a sociedade.”
REPULSA
A senadora Simone Tebet (PMDB-MT), uma das mais atuantes, acha o projeto de Renan “inoportuno, intempestivo,
inadequado”, disse ela.
A FICHA DO AUTOR
Renan Calheiros, autor do projeto, responde a 8 inquéritos
da Lava Jato, no STF, e a outros três: casos Mendes Jr,
Zelotes e Belo Monte.
COMUNICAÇÃO DE DILMA LEVOU R$ 272 MILHÕES
Tomada por petistas na gestão Dilma, a EBC (Empresa
Brasil de Comunicação), dona da ‘TV Brasil’, que registra
audiência “traço” (não é nem zero) pagou, em 2015, R$ 272
milhões em salários e benefícios para os 2.600 funcionários
concursados e comissionados. Sob o comando de Michel
Temer, a empresa quer “fazer uma faxina ética”. Desde que
Laerte Rimoli assumiu a EBC foram cerca de 40 demissões.
BOLSO CHEIO
Em um único mês, os servidores da EBC custaram ao contribuinte R$ 24,8 milhões em 2015. As 40 demissões poupam R$ 2,8 milhões/ano.
FANTASMINHAS CAMARADAS
Auditoria apontou cerca de 300 funcionários fantasmas
deixados pela administração Dilma na EBC. Custavam
mais de R$ 4,2 milhões/mês.
NA SUA CONTA
Os cerca de 300 funcionários fantasmas da EBC de Dilma
(apelidados de funcionários-caviar) recebiam média de R$
16 mil por mês.
BOLA ENTRE AS PERNAS
O senador Romário (PSB-RJ) precisa de um craque administrando suas coisas. Ele sofreu novo revés na Justiça:
teve dois apartamentos penhorados, no Rio, em ação movida por uma empreiteira.
PÁTRIA ENGANADORA
No Dia do Professor, não há muito a comemorar desde a
instituição da “Pátria enganadora”, no governo Dilma. Prioridade para Educação continua sendo apenas promessa
vã de período eleitoral.
AGORA VAI?
Irmão do ministro Geddel Vieira (Secretaria de Governo),
o deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA) presidirá uma
comissão especial para discutir a reforma política, pauta
paralisada no Congresso há décadas.
ATÉ O PADRE
Em evento com Blairo Maggi (Agricultura) e o governador
Beto Richa em Guarapuava (PR), um padre dava benção

O deputado Celso Russomano (PRB) negou que foi retirado de avião após supostamente se recusar a passar pelo raio-x no
aeroporto, em Brasília. Segundo ele, passou pela segurança. Estava só “apressado”.

CONFUSÃO
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia desistiu de colocar
em votação projeto que muda a Lei de Repatriação. Ele diz
que o governo não o apoiou, mas sequer acertou a votação
com o governo. Fica para o vice.
FALTOU PEDIR DESCULPAS
A polícia alagoana prendeu e exibiu à imprensa dois irmãos, acusados de matar um professor. Cinco dias depois,
“ops, era engano”. O governo sequer pediu desculpas às
vítimas da violência do Estado.
PENSANDO BEM...
...o ex-presidente Lula deve ter formação mesmo é em artes cênicas.
FANTASMAS DE DILMA CUSTAVAM R$4 MILHÕES/MÊS
Auditoria interna da Empresa Brasileira de Comunicação
(EBC), encarregada da ‘TV Lula’, apontou a existência de
até 300 funcionários fantasmas deixados pelo governo
Dilma. Os salários variavam entre R$ 14 mil e R$ 18 mil.
O presidente da empresa, Laerte Rimoli, demitirá os fantasmas do governo petista, que custam cerca de R$ 4,2
milhões por mês ao contribuinte. A EBC é a “herdeira” da
Fundação Roquette Pinto.

jsfonseca@pibrj.org.br

Melhor ultrassom não há
Diz a propaganda de uma clínica carioca: “O ultrassom
(também chamado de ultrassonografia ou ecografia) é um
exame não invasivo que usa ondas de som para criar uma
imagem do bebê, da placenta, do útero e de outros órgãos.
Com ele, o médico tem acesso a informações importantes
sobre o progresso da gravidez e sobre a saúde do bebê.
(…) Pais e mães aguardam ansiosos pelo exame para
que possam dar a primeira olhadinha em seus filhos, e
muitas vezes mostrar “fotos” para o resto da família. Isso
sem contar a aguardada descoberta do sexo do bebê. Por
mais emocionante que esse momento seja, é fundamental
lembrar que o objetivo primordial do ultrassom é checar
se o bebê está se desenvolvendo bem”.
O salmista admite que Deus tem um ultrassom mais poderoso do que os de qualquer clínica. Ele orou: “Os teus
olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu
livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram
ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum
deles” (Salmo 139.16). Os olhos do Senhor nos viram
quando ainda éramos feto, não fato; quando éramos
“substância ainda informe”, sem contornos definidos. Ele
sabia tudo a nosso respeito. Em sua presciência, ele já
sabia até o que iria acontecer conosco. A constatação disso deveria nos fazer olhar a vida com respeito. Milhares
de bebês não precisaram vir à luz do dia para conhecer
a violência que tanto denunciamos aqui fora: eles são
assassinados ainda no útero. Não é seguro viver numa
sociedade onde a vida nada vale. Os cristãos deveriam
defender a vida humana, e fazer todo o possível e o lícito
para preservá-la, dentro ou fora do útero.
O Senhor já conhecia os nossos dias antes que eles
surgissem em nosso calendário. Posso não saber o que
o futuro me reserva, e até agradeço a Deus o ocultar
isso de mim, mas encontro conforto na certeza de que
ele cuidará sempre de mim. Não preciso temer o dia de
amanhã; o Senhor já está lá.

MÁQUINA INCHADA
A EBC tem atualmente 2.600 empregados, 185 deles em
Regime Jurídico Único, oriundos da antiga e extinta Fundação Roquette Pinto.
FUNCIONÁRIO CAVIAR
Os funcionários fantasmas foram apelidados pela cúpula
da empresa de funcionário-caviar: ninguém nunca viu, outros só ouviram falar.
TRIANGULAÇÃO ILEGAL
A EBC investiga casos onde governo Dilma contratava funcionários pela empresa e os alocava em outros órgãos do
governo federal.
A VELHA LOROTA
Os fantasmas chegam a usar e-mails institucionais para acusar o governo de “golpe”. Em pleno horário de expediente.
TEMER MANTÉM RITMO DE VIAGENS,
MAS SEM GROSSERIAS
Diplomatas festejam a ressureição do Brasil no cenário internacional, e especialmente o fim das grosserias, praxe em viagens da ex-presidente cassada Dilma. Ela chegou a falar em
espanhol com um ex-presidente português sem saber quem
era, abandonou tradutora, sem passaporte, no exterior; jogava celulares, gritava etc. Temer só manteve o mesmo ritmo de
viagens: cerca de uma por mês no início de mandato.
GRANJA VOADORA
Dilma também fazia suas exigências absurdas como levar
ovos caipiras para onde quer que fosse. Ou latas de sardinha, por exemplo.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Após derrocada nas eleições, PT avalia
desistir de candidatura em 2018
Isolado, o partido pode abrir mão de uma candidatura própria ao Palácio
do Planalto em 2018 e apoiar o nome de Ciro Gomes, hoje filiado ao PDT

Brasília – A derrocada nas eleições municipais e a pressão da
Operação Lava-Jato sobre
Luiz Inácio Lula da Silva,
a principal estrela do partido, pode levar o PT a uma
escolha considerada inimaginável: abrir mão de
uma candidatura própria
ao Palácio do Planalto em
2018 e apoiar o nome de
Ciro Gomes, hoje filiado
ao PDT. Se isso ocorrer,
será a primeira vez, desde
1989, que o principal partido de esquerda do país
não terá a cabeça de chapa
na disputa presidencial. As
conversas ainda não chegaram à cúpula partidária,
mas começam a correr nas
instâncias mais básicas
do partido e em outras
legendas que disputarão a
Presidência com o PT
Um grande empecilho
para o início oficial do debate é que o próprio Lula
ainda não autorizou esse
caminho. Réu em três
processos da Lava-Jato,
os petistas acreditam que
o ex-presidente não será
preso. Mas isso não significa que ele poderá ser
candidato. A avaliação
interna é de que ele será
condenado pela Justiça
Federal, o que o enquadraria na Lei da Ficha
Limpa, tornando-o inelegível.
O medo do PT é tomar
uma decisão de maneira
tão antecipada. “Ciro vai
se viabilizar realmente
como candidato? Ele já
demonstrou em outros
momentos disposição para
a tarefa, mas acabou sucumbindo às próprias palavras”, afirmou, temeroso, um interlocutor petista.
O presidente nacional do
PDT, Carlos Lupi, está de
braços abertos à espera
dos petistas. “Não houve
uma conversa formal neste
sentido, apenas expectativas. Mas posso dizer
que seria um caminho
natural”, destacou Lupi.
“Ciro tem bom trânsito na
esquerda, um recall interessante perante o eleitorado e, o mais importante,
não tem máculas em sua

trajetória”, completou o
pedetista.
O grande dilema é saber se, de fato, o PT está
maduro para uma decisão
como essa. A legenda tem
uma tradição hegemônica,
embora enfrente o pior
momento de sua história
recente. Lula tem o Ministério Público e a Polícia
Federal em seu encalço,
a ex-presidente Dilma
Rousseff foi afastada por
acusação de crime de responsabilidade. O discurso
sindical do partido, diante
dos tempos modernos,
tornou-se obsoleto. E o
eleitorado parece pouco
disposto a ouvir o que a
legenda tem a dizer.
Ainda assim, o PT tem
dificuldades para se autoanalisar. “Sim, cometemos
nossos erros e precisamos
pagar por eles. Mas por
que só cobram de nós?
Por que os outros partidos não são obrigados a
purgar pelos equívocos?
”, afirmou o presidente
nacional da legenda, Rui
Falcão, em recente reunião com parlamentares
petistas. Cada vez mais,
na base partidária, essa
postura incomoda. “É uma
intervenção de alguém que
não tem a mínima noção
para onde precisamos ir. É
ridículo querer cobrar que
o PMDB e o PP tenham a
mesma atitude que nós”,
atacou uma liderança petista.
MUDANÇA A presença
de Falcão no comando
partidário tem dificultado
o PT dar guinadas em sua
história. Ele foi alçado ao
posto porque Lula queria
alguém sob sua influência.
O partido deve antecipar
para fevereiro a saída dele
da presidência da legenda. Está disposto, até, a
enterrar o processo de
eleição direta feita pelos
filiados, promovendo a
substituição da cúpula no
congresso do partido. Só
não sabe quem colocar em
seu lugar. “Esse assunto
precisará ser discutido
com cautela, no tempo
certo”, defendeu o deputado Carlos Zarattini

(PT-SP).
Se uma substituição interna é tão problemática,
que dirá abrir mão da chapa presidencial. Pouco depois do mensalão e antes
de escolher Dilma Rousseff como sua sucessora,
Lula chegou a conversar
com Ciro Gomes, à época
no PSB. Mas alertou que
ele precisaria construir a
candidatura “por dentro”,
ou seja, buscando o apoio
dos petistas. Não conseguiu. Em 2009, alterou o
domicílio eleitoral para
São Paulo, pois havia a
possibilidade de candidatar-se ao governo paulista
em 2010. Mais uma vez, o
PT deixou-o na mão, optando por lançar o senador
Aloizio Mercadante.
SITUAÇÃO OPOSTA
NO PSDB
O PSDB vive uma situação inversa à do PT: tem
muitos possíveis candidatos para as eleições presidenciais de 2018. O que
não significa tempos mais
tranquilos internamente.
A exemplo dos petistas,
os tucanos também terão
uma eleição para a executiva partidária no início do
ano que vem. Candidato
natural ao Planalto após
o bom desempenho nas
eleições presidenciais de
2014, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) é o atual
presidente da legenda.
Mas há pressão do grupo
ligado ao governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin, o grande vitorioso
nas eleições municipais
ao emplacar, em primeiro
turno, o empresário João
Doria para a prefeitura
paulistana.
Em seu primeiro discurso após ser eleito,
Doria lançou Alckmim
ao Planalto e defendeu
a realização de prévias
internas para a escolha
do candidato do PSDB. O
senador Aécio Neves defendeu na semana passada
a realização de prévias e
ressaltou a importância de
os tucanos terem um candidato próprio na disputa

pelo Palácio do Planalto.
“Quem chegar em melhores condições deve ser o
candidato. Ninguém pode
ser um candidato porque
resolveu ser candidato”,
afirmou o tucano em entrevista coletiva em Belo
Horizonte. De acordo com
Aécio, a realização de prévias não deve ser “temida”
pelos tucanos, mas encara-

da como um processo que
pode revitalizar o partido e
permitir um conhecimento
maior dos candidatos.
O PSB, no entanto,
aguarda o governador
paulista com a ficha de
filiação em mãos. O partido, que disputou em 2014
com Marina Silva após a
morte de Eduardo Campos, sente-se grato pela

aliança no maior estado
do país. Os socialistas
indicaram o vice na chapa
de Alckmin — o então
deputado Márcio França
— que assumirá o Palácio
dos Bandeirantes durante
eventual campanha do
tucano. Com isso, França
torna-se o nome natural
para concorrer ao governo
estadual.

Eu vos declaro… Sem
alarde, PSDB e PMDB
começam a falar em uma
aliança para 2018. Conduzidas pelo tucano Aécio
Neves e pelo peemedebista
Moreira Franco, as conversas ainda são preliminares,
mas revelam a intenção de
criar um “novo núcleo de
estabilidade política” no
país, unindo forças para
uma possível chapa presidencial em dois anos.
“É natural que qualquer
namoro dê em casamento”,
diz Franco, antes de recomendar cautela: “Não se
começa namoro falando em
casar. Tem de noivar antes”.
Alteridade Outro auxiliar próximo de Michel
Temer vê na oposição ao
projeto de poder petista a
justificativa para a união.
“PSDB e PMDB têm lugar
juntos no futuro”, diz.
Tira no palitinho Nas
reuniões em que tratam do

assunto, os dois partidos tomam o cuidado de não falar
em nomes de uma eventual
chapa. Além do PMDB, o
PSDB tem três possíveis
postulantes — José Serra,
Geraldo Alckmin e o próprio Aécio.
São Valentino O encontro entre Michel Temer e
o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso serviu ao
propósito da aliança. Mas
sem avançar o sinal. Sem

2016 e 2017, disse FHC,
segundo relatos, não tem
2018. Ou seja: é preciso que
o namoro dê certo.
Na saúde e na doença
O Planalto refuta a tese de
retaliar quem votou contra a
PEC do teto de gastos. Mas
informa que o governo tem
um programa de reformas,
e a base aliada, que se beneficia de cargos, tem de
votar nessa agenda como
contrapartida.

PSDB e PMDB já falam
em aliança para 2018
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O natural é viver sem câncer
Fernanda Aranda, Editora-Chefe
- É possível fugir da genética?;
- Saiba por que só fazer exame não é
prevenção;
- 4 Substâncias e um item surpreendente para proteger a próstata.
No calendário brasileiro, entre o dia
1º de janeiro e o início das comemorações típicas do 31 de dezembro, estão
projetados 596 mil novos casos de câncer. A matemática cruel chega a mais de
um registro inédito por minuto (1,1).
Estas são as projeções mais atualizadas do Instituto Nacional do Câncer (Inca) , sendo válidas para os anos
2016 e 2017. Adianto para você, caro
leitor: ingressar nestes dados não é
uma questão de sorte ou azar.
Já está consolidado que os chamados
“defeitos de berço”, ou seja, a influência da hereditariedade no aparecimento do câncer responde por apenas 10%
dos casos.
Isso significa que, muito mais do que
a herança familiar, os hábitos de vida e
a exposição por longo tempo aos agentes físicos, químicos e biológicos são a
origem de 90% deste mal que acomete
homens e mulheres, de todas as idades.
Para driblar esta estatística e contribuir para que os seus familiares também ampliem a proteção contra este
problema de saúde você precisa entender quais são e como agem os gatilhos
do câncer.
Isso porque, a mudança do comportamento dos adultos e a disseminação
de hábitos saudáveis desde os primeiros anos de vida são essenciais para
que haja uma mudança decisiva neste
cenário do câncer.
Segundo Luiz Felipe Ribeiro Pinto,
um dos diretores do Inca, somente esta
mudança de hábito seria suficiente para
reduzir um terço – ou 198 mil casos –
de câncer projetados para serem diagnosticados até o dia 31 de dezembro de
2016.
Se você ainda não possui seu e-mail
cadastrado, acesse abaixo e receba gratuitamente nossas e-letters semanais
O que fazer?
Especificamente sobre o câncer, o
médico e amigo da Jolivi Dr. Rodrigo
Pagani alerta que homens e mulheres
estão igualmente no alvo desta doença.
Após o câncer de pele, líder em incidência em ambos os sexos, neles a região
da próstata é a mais afetada, com 28,6%
dos registros. Nelas, o câncer de mama é
o mais numeroso, responsável por quase
três em cada dez adoecimentos.
A alimentação é um dos pilares da
proteção a todos os tipos de cânceres
e as pesquisas, agora, focam na identificação de quais nutrientes são ainda
mais efetivos.
Separei, então, com a ajuda do Dr.

Rodrigo, quatro substâncias que estão
consolidadas como efetivas para proteger a próstata.
São elas:
- Licopeno (responsável pela coloração vermelha do tomate, melancia,
goiaba);
- Vitamina D (metabolizada principalmente, via banho de sol, nos horários indicados);
- Flavonoides (presentes em várias
frutas e vegetais, como a maçã, o morango, a soja, o alho);
- Ômega 3 (presente no salmão, sardinha e na linhaça).
Surpreendente
Mas além da dieta terapêutica, Dr.
Rodrigo me contou sobre um outro
hábito pouco abordado, que também é
protetor do câncer de próstata: a atividade sexual!
Sim! Manter a máquina funcionando
é o melhor remédio.
Um estudo publicado no British Journal of Urology International mostrou
que quanto maior a frequência de ejaculação, menor o risco de desenvolver
um câncer de próstata. Neste estudo foi
mostrado que aqueles que tinham 4 ou
5 ejaculações por semana, tinham dois
terços do risco daqueles que tinham
menos de 3 ejaculações semanais.
Em outro estudo publicado no Journal of American Medical Association,
homens cuja atividade sexual era
maior que 21 vezes ao mês, principalmente quando esta atividade se mantinha durante toda a vida, tinham dois
terços menos chances de terem câncer.
Aos que acham que “qualquer atividade sexual” é a garantia de uma proteção da próstata, Dr. Rodrigo já avisa:
Foi comprovado em um estudo publicado no American Journal of Epidemiologyque quanto maior o número
de parceiras sexuais, maior o risco de
desenvolvimento de doenças venéreas
e prostatite.
Consequentemente, maior o risco de
desenvolvimento de câncer de próstata.
“Portanto, lembre-se: quanto mais
sexo, melhor… mas sem se esquecer
da velha máxima: sexo bom é sexo seguro”, alerta o nosso consultor.
Por hoje, fico por aqui.
Cuide-se e nos siga nas redes sociais.
Conheça, curta e compartilhe nossas
fan pages.
https://www.facebook.com/jolivisaude https://www.instagram.com/jolivi_saude
https://twitter.com/jolivi_saude https://www.linkedin.com/company/
jolivi-saúde

Projeto de lei prevê crédito suplementar
de R$ 702 milhões para financiar
2 milhões de universitários e de
R$ 400 milhões para organizar Enem

O

Congresso reuniu-se no dia, (18) às
11h, para a votação de vetos presidenciais e projetos de lei, como o
PLN 8/2016, que libera para o Ministério
da Educação um crédito suplementar de
R$ 1,1 bilhão. Desse total, R$ 702 milhões vão para o Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies), destinados a 2 milhões
de estudantes, e R$ 400,9 milhões vão
para a organização do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). Na última sessão
do Congresso, encerrada na madrugada do
dia 6, os parlamentares não concluíram a
análise dos destaques feitos a dois vetos,
o que impediu a votação do crédito para
o Fies. O presidente do Senado, Renan
Calheiros, enfatizou que essas votações
precisam acontecer nesta semana e que é
necessária a presença dos parlamentares
em Brasília: — Nós vamos fazer sessão
do Congresso para votar o Fies na terça-feira, de modo que todos [senadores e
deputados] se considerem convocados. O
líder da Minoria, senador Lindbergh Farias (PT-RJ), deixou claro que a oposição
votará a favor da proposta e que essa é uma
reivindicação estudantil “inadiável”: — O
governo já poderia ter editado uma medida
provisória. Não era necessário ter chegado
a este desgaste todo. Tem muito estudante
reclamando, tem estudante sofrendo em
sala de aula. Nós não vamos obstruir isso,
vamos votar favoravelmente.
Vetos: O líder do PSDB, senador
Paulo Bauer (SC), explicou por que a
liberação desses recursos deve ser objeto de projeto de lei, e não de medida
provisória: — É necessário que nós
tenhamos, sim, um projeto votado pelo
Congresso Nacional alterando o Orçamento da União. Estaríamos fazendo

tudo conforme preceitua a legislação
brasileira e não estaríamos voltando
às velhas pedaladas praticadas no governo petista. Antes de deliberar sobre
a liberação dos recursos para o Fies,
os parlamentares devem concluir a
votação de vetos presidenciais. Falta a
votação de destaques a vetos parciais
a dois projetos. O primeiro veto recaiu
sobre o PLC 38/2016, que originou a
Lei 13.328/2016. A norma reajusta a
remuneração de várias carreiras de servidores, como os da Superintendência da
Zona Franca de Manaus (Suframa). Os
trechos que criavam diversos cargos de
provimento efetivo em órgãos da administração federal foram vetados.
Defensor público: O outro veto incidiu sobre o PLS 95/2015. O projeto
originou a Lei 13.329/2016, que cria
o Regime Especial de Incentivos para
o Desenvolvimento do Saneamento
Básico, programa que visa estimular
empresas do setor a aumentar o volume
de investimentos através de créditos
tributários. O trecho vetado permitia que
essas empresas ganhassem descontos
nas contribuições para o Programa de
Integração Social (PIS), o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep) e a Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins). Um novo veto em pauta foi
feito integralmente ao PLC 32/2016, que
reajustou o salário do defensor público-geral federal. Na pauta, estão também
destaques ao projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2017 (PLN 2/2016)
e outros oito créditos suplementares
para diversos setores da administração
pública.

Lei por dirigir sem o documento do
veículo muda em novembro

A

lém de alterar os limites de velocidade
em estradas e rodovias e os valores das multas,
a lei Nº 13.281, que entra
em vigor a partir do dia 1º
de novembro, determina
que rodar sem o documento
do veículo não necessariamente renderá uma multa ao
proprietário.
Segundo o artigo 133, o
porte do documento do veículo, o Certificado de Licenciamento Anual, "será dispensado quando, no momento
da fiscalização, for possível
ter acesso ao devido sistema
informatizado para verificar
se o veículo está licenciado".
Sendo assim, o proprietário
acabaria sendo punido se, por
qualquer razão, o sistema estiver fora do ar ou o fiscal que
fizer a abordagem não conseguir acessá-lo. Procurado, o
Ministério das Cidades não
respondeu aos questionamentos sobre esse assunto até a

publicação desta reportagem.
Vale lembrar que isso
não isenta a obrigatoriedade de portar a Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH) válida. Dirigir sem
estar com a CNH ou o documento do veículo é infração leve, sujeita a multa de
R$ 53,20 e mais três pontos na habilitação, além de

o veículo ficar retido no local até a apresentação dos
mesmos. Contudo, dirigir
sem possuir CNH ou com
o documento suspenso é
infração gravíssima, com
multa de R$ 191,54 e sete
pontos na CNH. Os valores citados acima serão
reajustados a partir de 1 de
novembro.
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Concurso Polícia Militar 2016 –
Soldado (PMMG): Saiu o edital para
429 vagas! Inicial de R$ 3.278,74!

S

aiu o edital! Foi divulgado no início da
noite de segunda-feira, dia 22 de agosto,
mais um edital de concurso público para
a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
(Concurso PM-MG 2016 – Soldado). Desta
vez, o certame proverá 429 oportunidades
para o cargo de Soldado 2ª classe, sendo 386
para candidatos do sexo masculino e outras
43 para o feminino.
As vagas são remanescentes do concurso
realizado ano passado e serão preenchidas na
região metropolitana de Belo Horizonte, além
das Regiões do Interior do Estado (17ª e 18ª
RPM), que compreendem os municípios de
Pouso Alegre e Poços de Caldas. A organização ficará a cargo do Centro de Recrutamento
e Seleção do órgão – CRS.
Para participar é preciso ter o nível superior
completo; ser brasileiro; estar quite com as
obrigações eleitorais e militares; ter entre 18
(dezoito) e 30 (trinta) anos de idade na data
da inclusão, prevista para o dia 03 de julho
de 2017; possuir idoneidade moral; ter altura
minima de 1,60, sanidade física e mental,
aptidão física; ser aprovado em avaliação
psicológica; e não apresentar tatuagem visível quando em uso dos diversos uniformes
da Polícia Militar.
O vencimento inicial oferecido será de R$
3.278,74 mensais, para carga horária de 40
horas semanais. O regime de contratação é
o estatutário, uma ótima oportunidade para
quem deseja conquistar a estabilidade.
Edital Verticalizado – PMMG – Soldado
2016
Os interessados deverão se inscrever entre
21 de outubro e 19 de novembro, no site da
PM-MG. A taxa custa e R$ 122,95. Os pedidos de isenção são destinados aos candidatos
que por limitação financeira não puderem
arcar com o pagamento das taxas e devem ser
feitos nos dias 24 e 25 de outubro. A compro-

vação será feita através de declaração própria
que apresente situação de baixa renda, junto
com cópia da carteira de trabalho. A análise
dos pedidos aceitos será divulgada no dia 9
de novembro.
O certame será constituído pelas seguintes
etapas: exame objetivo, composto por 40
questões, distribuídas pelas disciplinas de
Língua Portuguesa, Direito Penal, Direito
Constitucional, Noções de Direito Penal
Militar, Noções de Estatísticas, Direitos Humanos e Legislação Extravagante; redação;
exames de saúde (preliminares e complementares); teste de capacitação física; avaliações
psicológicas; e exame toxicológico. A fase de
provas (objetiva e dissertativa) está prevista
para o dia 8 de janeiro de 2017, das 08h30min
às 12h30min, sendo aplicada em Belo Horizonte, Pouso Alegre e Poços de Caldas.
A prova objetiva terá valor de 100 (cem)
pontos e será elaborada com questões de
múltipla escolha, contendo cada questão 04
(quatro) alternativas de resposta, devendo ser
marcada apenas 01 (uma) delas, no valor de
2,5 (dois e meio) pontos cada questão.
O concurso tem validade de 30 (trinta)
dias, podendo ser prorrogado uma única vez.
Detalhes
• Concurso: Polícia Militar de Minas Gerais (Concurso PM-MG 2016)
• Banca organizadora: Centro de Recrutamento e Seleção (CRS)
• Cargos: Soldado 2ª classe
• Escolaridade: Nível superior em qualquer
área
• Número de vagas: 429
• Remuneração: R$ 3.278,74
• Inscrições: Entre 21 de outubro e 19 de
novembro
• Taxa de inscrição: R$ 122,95
• Data da prova objetiva: 8 de janeiro de
2017
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Vereadores de Manhuaçu
aprovam suplementação de
51 mil reais para educação

C

âmara de Vereadores
de Manhuaçu aprovou, na tarde de terça-feira, 11/10, em sessão
extraordinária, presidida por
Jorge Augusto Pereira "Jorge
do Ibéria" projeto de lei de
autoria do Poder Executivo
que autoriza suplementação
de 51 mil reais para a Secretaria Municipal de Educação.
De acordo com o projeto, a
verba será destinada as reformas das Escolas Municipais
nos Distritos de Vilanova e
Santo Amaro.
O Presidente da Câmara,
Jorge do Ibéria, que representa o distrito de Vilanova,
agradeceu aos vereadores
pela aprovação. "É muito
bom ver o dinheiro ser revertido na área da educação,
principalmente em Vilanova
que estava precisando mui-

to", comentou.
A vereadora Aponisia dos
Reis, que representa o Distrito de Santo Amaro, também
comentou sobre a importância do recurso. "A escola

do nosso distrito precisa
urgentemente desta reforma
e irá atender aos alunos e
professores", ressaltou.
Assessoria de
Comunicação

Bilionário brasileiro, dono da Cyrela,
vai doar 60% de sua fortuna durante
a vida para causas sociais

Ônibus intermunicipal mineiro
fica mais barato a partir do dia 16

Redução no preço das passagens deve-se à extinção, por parte do
governo mineiro, da Taxa de Gerenciamento Operacional (TGO)

O

preço das passagens
dos ônibus intermunicipais em Minas Gerais ficará mais barata a partir
do próximo domingo, dia 16
de outubro. Com a extinção
da Taxa de Gerenciamento
Operacional (TGO) do transporte coletivo rodoviário intermunicipal, prevista na Lei
nº 22.288/2016, que entrou
em vigor em 15 de outubro
de 2016, as passagens terão
uma redução de cerca de 5%.
A resolução que atualiza a
base tarifária já foi assinada
pela Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
e será publicada no Minas

Gerais deste sábado, dia 15
de outubro.
O Sistema Intermunicipal
de Transporte de Passageiros
conta com uma frota 5,5
mil veículos, que atendem a
uma média mensal de 5,36
milhões de pessoas. Por
exemplo, com a redução no
valor das tarifas, a Linha Sete
Lagoas a Prudente de Morais
e a linha Cambuí a Córrego
de Bom Jesus, o preço passará de R$ 2,80 para R$ 2,65;
na linha Uberlândia a Juiz
de Fora, que possui o maior
valor de tarifa do sistema,
a redução será de R$12,55,
passando de 263,50 para R$

250,95.
As taxas de embarque e
percentuais referentes aos
pedágios permanecem inalterados e não são definidos
pela Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
(Setop).
Nas linhas metropolitanas
este custo tarifário, denominado CGO, já havia sido
suspensa por determinação
do governo mineiro em 2013,
em resposta às manifestações
populares ocorridas em todo
o país, com grande adesão
dos usuários do sistema de
transporte metropolitano de
Belo Horizonte.

Linha.................................................................................... TARIFA ATUAL............. NOVA TARIFA
(sem TGO)
10333 - B.HORIZONTE - PRUDENDE MORAIS............................... R$ 16,55....................... R$ 15,75
1041L - BELO HORIZONTE - MONTES CLAROS (leito)................ R$ 249,40..................... R$ 237,30
1063E - B.HORIZONTE-JUIZ DE FORA"EXECUTIVO".................... R$ 96,05....................... R$ 91,43
10331 - B.HTE./SETE LAGOAS V.BR 040........................................ R$ 17,65....................... R$ 16,80
3941B - SETE LAGOAS - PRUDENTE MORAIS................................ R$ 2,80......................... R$ 2,65
3182E - CORONEL FABRICIANO - IPATINGA.................................... R$ 4,00......................... R$ 3,80
4630 - UBERLANDIA - JUIZ DE FORA............................................. R$263,50...................... R$250,95

E

lie Horn, dono de uma
das maiores construtoras do Brasil, foi o
primeiro brasileiro a aderir
ao The Giving Pledge ("Chamada à doação"), programa
que incentiva doações de
bilionários às causas sociais,
criado em 2010 pelos bilionários Bill Gates e Warren
Buffett.
Aos 71 anos, o bilionário
dono da Cyrela anunciou que
vai doar 60% do seu patrimônio pessoal durante a vida,
informou o jornal Folha de
S. Paulo nesta semana.
Um dos homens mais ricos
do Brasil, Horn tem atualmente uma fortuna estimada
em US$ 1 bilhão, ou cer-

ca de R$ 3,9 bilhões. Ele é
acionista principal da Cyrela
e presidente do Conselho de
Administração da companhia.
Procurada pelo HuffPost
Brasil, a assessoria de imprensa da Cyrela acrescentou
que Elie Horn e sua esposa, Susy Horn, se tornaram
membros do programa em
junho deste ano. O dinheiro
doado será destinado, principalmente, para a educação.
A ideia é doar até 60% dos
seus bens para caridade enquanto estiver vivo. "Fazer o
bem é um ótimo investimento. É tão óbvio, não entendo
como as pessoas não compreendem", disse Elie durante o 4º Fórum Brasileiro de

Filantropos & Investidores
Sociais, realizado pelo Instituto para o Desenvolvimento
do Investimento Social.
Com o anúncio oficial,
Elie e Susy estão entre os
138 membros do The Giving
Pledge, programa que incentiva bilionários a destinar
pelo menos metade de suas
fortunas para a caridade durante a vida.
A lista conta com Michael Bloomberg, Richard
Branson, Ted Turner e Mark
Zuckerberg, que anunciou
ontem (1) junto à esposa,
Priscilla Chan, que irá doar
99% de suas ações do Facebook, atualmente avaliadas
US$ 45 bilhões (R$ 173,4

8

acesse: www.jm1.com.br

18 de outubro / 2016

Prefeitura Municipal Conceição de Ipanema – MG
AV. GERALDO DE BARROS, 192 – CENTRO – CEP. 36.947-000 – TELE-FAX (33)3317-1211 - CNPJ.: 18.334.300/0001-72 - e-mail: pmconceicao@gmail.com

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simp l i f i c a d o r e f e r e n t e a o TA C 2 5 3 / 2 0 0 4 – PAT C N º 3 0 4 / 2 0 0 4 , L e i M u n i c i p a l
n º 7 6 9 , d e 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 . Te r m o a d i t i v o d e c o n t r a t o . C o n t r a t a n t e : P r e f e i tura: contratado: Beatriz da Silva Pinheiro; valor: R$ 4.019,53 (Quatro
mil e dezenove reais e cinquenta e três centavos) mensais; dotação
orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 23/07/2016 a
2 3 / 1 0 / 2 0 1 6 . G a b i n e t e d o P r e f e i t o , 2 2 / 0 7 / 2 0 1 6 . W i l f r i e d S a a r, P r e f e i t o
Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004, Lei Municipal nº 769, de
30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado: Jenaina dos Santos e Silva; valor: R$ 1.026,08. (Hum mil e vinte e seis reais e oito
centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600;
vigência: 23/07/2016 a 23/10/2016. Gabinete do Prefeito, 22/07/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004, Lei Municipal nº 777,
de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado: Rosângela Nelma Peixoto Portes; valor: R$ 2.023,89 (Dois mil e vinte e três reais e oitenta e nove centavos) mensais; dotação orçamentária:
020502103120046204833903600; vigência: 01/08/2016 a 01/12/2016. Gabinete
do Prefeito, 29/07/2016. Wilfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004, Lei Municipal nº 792,
de 29.02.2016. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado:
Tainara de Sá Pereira; valor: R$ 1.633,90 (Um mil e seiscentos e trinta e três
reais e noventa centavos) mensais, equivalente a 16 horas-aula semanais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência: 01/07/2016 a
01/12/2016. Gabinete do Prefeito, 01/07/2016. Wilfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004, Lei Municipal nº 769,
de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado:
Maria da Penha Oliveira; valor: R$ 1.026,08. (Hum mil e vinte e seis reais e oito
centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600;
vigência: 23/07/2016 a 23/10/2016. Gabinete do Prefeito, 22/07/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004, Lei Municipal nº 792,
de 29.02.2016. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado:
Tainara de Sá Pereira; valor: R$ 817,02 (Oitocentos e dezessete reais e dois
centavos) mensais, equivalente a 08 horas-aula semanais, em virtude de decisão judicial, Processo 0016738-07-20168130312; dotação orçamentária: 0204
02.12.361.0033.2040.31901100; vigência: 15/08/2016 a 01/12/2016. Gabinete
do Prefeito, 15/08/2016. Wilfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado
referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004, Lei Municipal nº 610/2005.
Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado: Marcus Ferreira Brandão valor: R$ 817,02. (Oitocentos e dezessete reais e dois centavos)
mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência:
06/08/2016 a 06/12/2016. Gabinete do Prefeito, 05/08/2016. Wilfried Saar,
Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado
referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004, Lei Municipal nº 610/2005
e 744/2013. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado:
Leandro Santos de Paula: R$ 1.089,36 (Hum mil e oitenta e nove reais e trinta
e seis centavos); dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100;
vigência: 26/09/2016 a 06/12/2016. Gabinete do Prefeito, 23/09/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004, Lei Municipal nº 769, de
30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado: Maria
Luiza Peixoto; valor: R$ 4.019,53 (Quatro mil e dezenove reais e cinquenta e três
centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600;
vigência: 23/07/2016 a 23/10/2016. Gabinete do Prefeito, 22/07/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.

DO EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004, Lei Municipal nº 777,
de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado:
Ricarda Angélica Faria; valor: R$ 1.026,07 (Hum mil e vinte e seis reais e sete
centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600;
vigência: 01/08/2016 a 01/12/2016. Gabinete do Prefeito, 29/07/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado
referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei Municipal nº 610/2005 e
744/2013. Contratante: Prefeitura: contratado: Leandro Santos de Paula; valor:
R$ 1.089,36 (Hum mil e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) mensais;
dotação orçamentária: 020402123610033204031901100; vigência: 26/08/2016 a
26/09/2016. Gabinete do Prefeito, 26/08/2016. Wilfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado
referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei Municipal nº 792/2016.
Contratante: Prefeitura: contratado: Luana Costa Schimit Pereira; valor: R$
817,02(Oitocentos e Dezessete reais e Dois centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402123610033204031901100; vigência: 15/08/2016 a 15/12/2016.
Gabinete do Prefeito, 15/08/2016. Wilfried Saar, Prefeito Municipal.
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Motorista perde controle e carreta sai da pista em Miradouro

No início da tarde desta
quinta-feira (13/10) uma
carreta saiu da pista e desceu
por um barranco na cidade
de Miradouro. O motorista
do caminhão, que estava
sozinho, foi socorrido por
profissionais do SAMU e

levado para o hospital local.
A carreta que transportava
brinquedo de um parque
de exposições descia pela
rodovia sentido Vieiras-Miradouro, quando o condutor
perdeu o controle, o veículo
atravessou a pista e desceu

por um barranco. A carreta derrubou dois postes de
energia elétrica, capotou e
parou próximo a BR-116,
já no perímetro urbano de
Miradouro.
Profissionais de saúde que
passavam pelo local presta-

A Polícia Militar de Lajinha
apreendeu diversos produtos
de furto e de crimes na tarde
do dia 14/10, a quadrilha
que assaltou a agência dos
Correios de Dom Cavati e
estava mantendo uma casa
como apoio no bairro Monte
das Oliveiras na cidade de
Lajinha.
Segundo policiais militares de Lajinha, agora vários
fatos se encaixam. A PM de
Lajinha recebeu informações
dando conta que um grupo
de indivíduos estranhos na
cidade estariam frequentando
uma casa no Bairro Monte
das Oliveiras. O local teria
sido escolhido como ponto
de apoio para se esconderem
após os crimes e para guardar
os produtos roubados, além da
realização de tráfico de drogas.
Na denúncia, em várias ocasiões moradores teriam visto os
suspeitos exibindo armas de
fogo e grande quantidade de
dinheiro.
Com base nessas informações, os policiais estavam
monitorando o local. No domingo, dia 09, os suspeitos
fugiram de duas tentativas de
abordagem, ocasião em que
estavam em um veículo Fiat

Strada, cor prata, placa MTW
4112, que foi tomado de assalto na cidade de Caratinga
no dia 02/10.
Na terça-feira, o grupo aparece em outra ocorrência. O
assalto a agência dos Correios
em Dom Cavati, com o mesmo veículo. Cinco criminosos
armados invadiram a agência
e renderam os funcionários
e o vigia do local. Durante o
assalto, um dos bandidos, que
estava do lado de fora dos
Correios, atirou no sargento
que chegava para atender
a ocorrência. O militar foi
atingindo por um tiro de raspão na cabeça, e outros dois
acertaram o colete à prova de
balas. Ele foi encaminhado
para o hospital de Ipatinga. Os
criminosos fugiram levando
dinheiro, mas a quantia não
foi divulgada.
Durante a noite e madrugada do dia seguinte, foram presos dois dos cinco criminosos.
Segundo a polícia, os dois
assaltantes foram presos na
zona rural de São Simão do
Rio Preto, em Simonésia. Um
deles foi visto por testemunhas
descendo de um carro e o outro
foi preso dentro do veículo.
LAJINHA: Durante a tarde

de sexta-feira, os policiais
foram chamados quando um
jovem foi visto chegando no
imóvel. Outro suspeito foi
abordado no local.
Foi preciso um mandado da
Justiça de Lajinha para entrar
na casa, já que o rapaz não
atendia os chamados da PM.
O garoto de 16 anos foi
identificado como irmão de
um dos autores do roubo a
agência dos Correios. Outro
suspeito, morador de Ubaporanga, foi abordado nas
proximidades da casa e não
conseguiu explicar o que fazia
no local.
Com a chegada de parentes
e da namorada do menor, que
ele ligou enquanto estava
escondido na casa, foi confirmada a identificação dos
vários envolvidos no roubo
nos Correios. Além disso, testemunhas confirmaram que os
elementos que aparecem nas
filmagens e fotografias são os
mesmos que estavam na casa
em Lajinha.
No imóvel, a PM apreendeu
sete celulares, Playstation,
frascos de perfume, tênis,
ipod, televisão e outros objetos.
Da redação do JM

Casa em Lajinha servia de
esconderijo para quadrilha

ram os primeiros socorros
até a chegada da unidade
do SAMU de Fervedouro.
A vítima foi imobilizada e
levada para o hospital municipal de Miradouro. Não há
informações sobre o estado
de saúde do motorista.
Policiais militares de Miradouro também prestaram
apoio no local. As causas do
acidente serão apuradas.
O fornecimento de energia
elétrica chegou a ser interrompido parcialmente durante o atendimento ao condutor
do veículo acidentado.
Rádio Muriaé

Suspeitos de matarem jovem na Vila
Deolinda são presos pela PM

A Polícia Militar
apreendeu um jovem de
17 anos e prendeu um
autor de 20 anos suspeito de matar Marcos
Vinícius Fockt, 21 anos,
na passarela da Vila
Deolinda para o bairro
Bom Jardim, por volta
de 20:30 do dia 15/10,
em Manhuaçu. A PM
recebeu informações
de disparos de arma de
fogo na Rua José Cicarini, sendo
tais informações repassadas para as
equipes do turno, e que após os disparos, dois autores, teriam evadido
em uma motocicleta sentido distrito
de Realeza. De imediato as viaturas
deslocaram, iniciando o cerco ao
veículo. No local, policiais militares
deparam com a vítima caída ao
solo sendo acionado o Corpo de
Bombeiros que, ao chegar ao local,
constatou que a vítima não havia sinais vitais. Sendo acionada a perícia
realizando os trabalhos de praxe e
liberando o corpo para a funerária.
Durante o Cerco e Bloqueio sentido

ao Distrito de Santo
Amaro a motocicleta foi
abordada e encontrava-se somente com um
dos autores do crime.
Os policiais militares
reconheceram o cidadão
abordado.
Ele tem envolvimento
com o tráfico de drogas
no bairro Santana, na
cidade de Manhuaçu.
Quando em patrulhamento, foi encontrado o menor
infrator cúmplice do crime caminhando na rodovia, portando 02
(Duas) armas de fogo, que foram
apreendidas. Uma com 05 (Cinco)
munições intactas e a outra com 05
(Cinco munições deflagradas. O
menor infrator assumiu a autoria do
homicídio, relatando que seria por
conta de uma dívida de droga, que
fez isso para não morrer, pois, dois
dias antes do homicídio, recebeu
ameaças de morte. No decorrer da
conversa, o garoto acusou o rapaz
que ele tinha acabado de matar de
estar envolvido na morte de um jo-

vem, ocorrido há alguns meses onde
o corpo foi encontrado no quintal de
uma empresa, na margem do rio Manhuaçu, perto do trevo do cafeicultor.
O homicídio parece ter sido o pivô
de vários crimes relacionados. Após
a primeira morte, no dia 23/08, no
Bairro Santana, houve uma tentativa
de homicídio. Em seguida, no dia
11/09, um jovem foi assassinado
em Vila Nova, distrito de Manhuaçu.
Foram coletadas pela perícia
amostras de resíduo nas mãos dos
dois envolvidos para confirmar através de exame residuográfico quem
efetuou os disparos. A motocicleta
utilizada no crime foi apreendida e
removida ao pátio credenciado. Foi
lavrado o auto de infração pelo fato
de o autor não possuir habilitação.
Foi dado voz prisão/apreensão
em flagrante pelo homicídio consumado, corrupção de menores,
sendo os autores conduzidos para
a Delegacia, juntamente com os
materiais apreendidos. Os autores
foram autuados. Com informações
do 11º BPM.
Da redação do JM
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

O inteligente e o burro
O inteligente e o burro estão fazendo uma
brincadeira, cujas regras são: Cada um faz perguntas ao outro.
Se o burro não sabe a resposta, ele paga 1
real ao outro.
Se o inteligente não sabe a resposta, ele
paga 100 reais ao outro porque se ele é mais
inteligente, assim parece justo.
Ditas as regras, o inteligente começa: - O
que é que tem quatro patas e mia? - Não sei.
Toma 1 real. - O que é que tem 4 patas e late? Não sei. Toma 1 real. - Faz uma pergunta você
- pede o inteligente. - Tá bom! O que é que tem
oito patas de manhã e quatro de tarde?
O inteligente pensa, pensa, pensa, mas depois de uma hora sem achar a resposta, tem
que desistir: - Não sei. Toma cem reais. O que
é, hein? - Não sei. Toma um real.

TOURO – de 21/4 a 20/5 - Com o reconhecimento de seus talentos,
há inevitavelmente aumento da popularidade. Os contatos com colegas
e parceiros estarão incentivados pela forma como trata todos, mas você
sabe muito bem que precisa se esmerar para executar bons trabalhos.
RELACIONAMENTOS: há um espírito de colaboração entre colegas,
amigos e familiares. O melhor sempre é conversar de forma civilizada
para se chegar ao bem comum. Todos podem ganhar se houver respeito.
O período está bom para resolver problemas.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6 - Conclusões e respostas efetivas sobre a
vida, tanto de forma coletiva como individual, podem ajudar e favorecer suas
ações. Mesmo assim, há um clima meio paradoxal em que você se distancia
de si, quase num autoboicote, e necessita se reencontrar com seus ideais.
RELACIONAMENTOS: a situação do amor começa a fluir melhor. O
clima para o romantismo e a disponibilidade de tempo para se dedicar
à pessoa amada flui melhor também. Já aos casais que estão se conhecendo podem enfrentar dificuldades, mesmo com a química entre ambos
dizendo o contrário.

Frases

CÂNCER – de 21/6 a 22/7 - Entender as questões do passado que ainda
não foram “digeridas” pode, de certa forma, interferir no presente. É preciso
pelo menos estar predisposta ao diálogo para esclarecer posicionamentos
diferentes para se tentar chegar a um denominador comum. Pensar positivamente no coletivo familiar é uma saída.
RELACIONAMENTOS: pode pintar um clima de ciúme e de possessividade entre o casal, sobretudo com as cancerianas. Tudo bem, o clima
está bom e você não quer perder nada, até mesmo porque sua dedicação
ao amor está firme e forte. As solteiras estão com o magnetismo em cima.

A verdadeira felicidade está nas pequenas
coisas. Um pequeno iate, uma pequena mansão, uma pequena Ferrari ... Se você procura
uma mão disposta a lhe ajudar, a encontrará
no final do seu braço. De onde menos se espera, daí é que não sai nada mesmo.

Carta de recomendação

LEÃO – de 23/7 a 22/8 - O lado mais intelectualizado estará mais incentivado nestes próximos dez dias. Há possibilidade, inclusive, de reaver algum
dinheiro não pago ou receber por um trabalho recentemente realizado. Há
um clima de prosperidade rondando e você não pode perder “o bonde”.
RELACIONAMENTOS: há harmonia entre amigos, mesmo com aqueles
que as ideias divergem naturalmente. Com os familiares a mesma coisa
acontece. No amor é possível colocar os pingos nos is e partir para um
novo momento para reforçar a cumplicidade.

“Prezados senhores: O senhor José da Silva
trabalhou nesta empresa durante 16 anos e estamos muito satisfeitos por ele ir trabalhar aí
com vocês. Atenciosamente.”

No consultório
O médico atende um velhinho milionário
que tinha começado a usar um revolucionário aparelho de audição: - E aí, seu Almeida,
está gostando do aparelho? - É muito bom. Sua família gostou? - Ainda não contei para
ninguém, mas já mudei meu testamento três
vezes.

VIRGEM – de 23/8 a 22/9 - É importante neste período pensar bastante
antes de decidir algo, por exemplo, que leve a dívidas com pagamentos
a longo prazo. É importante fazer um planejamento com as reais possibilidades para no futuro não ter de abrir mão de coisas importantes da vida
material. Use a criatividade.
RELACIONAMENTOS: o lado afetivo está bem, apesar de uma insegurança aqui ou outra ali. Mas o que garante realmente a segurança, não é? O
período favorece o aumento da cumplicidade entre amigos e a possibilidade
de conhecer novas pessoas.

sete erros

LIBRA – de 23/9 a 22/10 - Unir ações positivas, trabalhos bem executados, contornar situações difíceis, podem ser apenas alguns exemplos da
satisfação de estar preparada para a tranquilidade de ser feliz. Você precisa
dos outros e eles precisam de você, então sempre o diálogo será a melhor
solução para estabelecer limites e, sobretudo, respeito.
RELACIONAMENTOS: não será o fim do mundo se, por exemplo, algo
em sua aparência não estiver como deseja. Calma, o clima está bom no
amor, apesar de pequenas complicações dificultarem e limitarem a dedicação que tanto deseja. Sua independência pode interferir de alguma forma
nesse processo. Lembre-se do velho bom senso.

Namoro de rico e
Namoro de pobre
RICO NAMORANDO:
- Oi, amor!
- Oi, vida!
- Vamos sair pra jantar?
- Claro amor. Vai vir me buscar de quê?
- De Land Rover.
- É claro amor.
- Aww... Te amo!

ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11 - Você é responsável por seus atos.
Sabe muito bem aonde pode ir e a sensação de poder agora, com Marte, seu
co-regente, impulsiona e dá aquela força para suas conquistas pessoais.
O poder de liderança aliado com a popularidade pode fazer a diferença.
RELACIONAMENTOS: seu poder e carisma chamam atenção. Neste
momento só fica sozinho quem literalmente quiser. Para quem estiver num
relacionamento mais antigo, bons momentos podem se traduzir na vida de
cada um de forma positiva. A cumplicidade aumenta e novos sonhos virão.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12 - O período favorece mudanças. Porém, é muito importante saber e entender a conjuntura para realizar tais
mudanças, por exemplo, com as finanças, com reforma dentro de casa,
ao adquirir algum bem etc. Há também o aumento do carisma e da popularidade que lhe ajudarão a encontrar novas oportunidades, já pensando
no ano novo que virá.
RELACIONAMENTOS: nos relacionamentos mais antigos, dúvidas e
indagações podem criar pequenos climas entre o casal. Isso é natural, mas
deve se tentar evitar desperdício de energia e de tempo com banalidades
e deixar de lado suas individualidades para pensar no sentido desse amor.

POBRE NAMORANDO:
- E aí, safada!
- Fala, miséria.
- Onde você tá, cabrita?
- Tô tomando sol na laje.
- Bora da uns rolé na quebrada hoje?
- Depende. Vai me buscar de quê?
- A pé né, ainda não aprendi a voa.

CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1 - Entenda que é preciso estar disposta
a encontrar o equilíbrio entre seu objetivo de vida e de como poderá chegar
até onde ele está. Nesse processo os limites devem ser respeitados, mas
manter o foco, a objetividade e as razões que a fazem pensar assim, pode
ajudar bastante a conquistar oportunidades.
RELACIONAMENTOS: nas relações sociais entre colegas, é importante
saber a hora que deve falar e o momento de ficar quieta, só observando.
No amor será preciso bom senso para contornar pequenas situações
difíceis. Dica: paciência.

Comparação das Sogras
Dois amigos estavam sentados no bar
tomando uma e conversando:
- Sabe, minha sogra é do tipo que eu
posso chamar de anjo!
- Você tem sorte, a minha sogra continua viva!

Discurso no velório
Um velho morre e seu melhor amigo
vai ao velório. Para fazer bonito, o amigo resolve dizer algumas palavras, mas
quando encerrava o discurso sua dentadura cai sobre o caixão. De improviso ele
encerra dizendo: - Vai amigo, leva contigo o meu último sorriso.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4 - Os trabalhos em equipe
podem alcançar bons resultados se conseguir estimular
o espírito de companheirismo. Alguma instabilidade
pode fazer recair, sob os parceiros e até sócios, maiores responsabilidades. Se der, evite maiores decisões
nestes próximos dez dias.
RELACIONAMENTOS: se estiver solteira, poderá entrar num clima de
romance por estar predisposta a conhecer novas pessoas. Sua sociabilidade
estará em alta e poderá ajudar a formar amizades e aumentar a rede social.
Há planos casamenteiros no ar.

CURIOSIDADES
BORBOLETAS - As borboletas fazem parte de
um imenso grupo de insetos chamado lepidópteros,
que possui mais de 250.000 espécies diferentes.
Dentre eles, cerca de 18.000 são borboletas. Elas
apresentam-se em uma grande diversidade de cores, tamanhos e formato. São ativas durante o dia
e existem em praticamente todo o mundo, desde
lugares compostos pela gélida vegetação tundra
até as florestas tropicais. Para protegerem-se, os
frágeis insetos desenvolveram técnicas distintas. Algumas apresentam cores semelhantes ao ambiente em que vivem e confundem-se com ele. Outras,
de espécie venenosa, desenvolveram coloração

gritante para que os predadores, depois de saborear uma, lembre-se da amarga experiência e não o
façam novamente. Há ainda um terceiro grupo que
não apresenta veneno, mas se “veste” como uma
delas. Assim, faz com que os inimigos a temam,
sem desconfiar do banquete que estão perdendo.
LÂMPADAS - As lâmpadas incandescentes funcionam transformando em luz o calor que a corrente
elétrica produz ao passar por seus filamentos. Apenas 6% desse calor é transformado em luz visível.
Cerca de 75% da energia despendida perde-se em
radiação infravermelha e 0,25% em ultravioleta. Os
19% restantes dissipam-se pelo ambiente.

AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2 - O clima da semana passada, de direcionamento na carreira profissional e até mesmo de definições importantes
ao futuro, continua. Não há motivos para “arrancar os cabelos” até mesmo
porque sua criatividade, carisma pessoal e experiência podem lhe levar a
novos caminhos. E você sabe o caminho das pedras.
RELACIONAMENTOS: há um clima de se atrair por pessoas com maior
poder de intelectualidade, mas fica a dica para pensar um pouco com a
razão para não cair em armadilhas da vida com “amores impossíveis” ou
até perigosos. A escolha é sua, pense.
PEIXES – de 20/2 a 20/3 - Seu poder de praticidade e de mais objetividade dá as cartas na vida profissional. Você não está disposta a medir
esforços para conseguir o que almeja, e agora precisa abrir caminho para
deixar fluir o que interessa.
RELACIONAMENTOS: há um certo individualismo que poderá influir na
relação a dois. Até a ajuda financeira à pessoa amada terá nova conotação
na altura do campeonato. Outra notícia é que a sexualidade estará em alta,
isto é, se ambos assim desejarem.

18 de outubro / 2016

Paula Fernandes fica tensa ao fazer dueto
com Andrea Bocelli e para de cantar
Paula Fernandes foi convidada especial do
show de Andrea Bocelli na noite de quinta-feira
(13), em São Paulo, mas acabou deixando seus
fãs decepcionados ao fazer um dueto com o cantor italiano. Ao cantarem a música "Vivo Por
Ela", Paula Fernandes ficou tensa e cantou apenas a primeira parte da canção, deixando o restante para Andrea Bocelli, que foi muito aplaudido. Já nos duetos anterios da mesma música
com outras participações mostram que o dueto
acontece durante toda a música
“Paula Fernandes desistiu de cantar o dueto com o tenor italiano
no meio da música e o deixou no vácuo até o término de um de seus
sucessos mais esperados pelo público”, escreveu um fã ao publicar
o vídeo do dueto.
"Ela (a Paula) começou lendo a partitura, tirava a boca do microfone para ler e se perdeu um pouco. Quando ele começou a cantar,
foi um estrondo e todos começaram a gritar e aplaudi-lo. Ela simplesmente parou de cantar. Ele ficou sem entender, meio que cantou
a parte dela, depois continuou cantando só a parte dele. Ela ficou do
lado sem abrir a boca. Só a orquestra tocando nas partes que ela deveria estar cantando. Enfim, ela não deve ter ensaiado, o povo percebeu e intensificou os aplausos para ele e acho que ela se intimidou".

Claudia Leitte leva fora de participante no
"The Voice" e vira piada na web
Acostumada a fazer brincadeiras com
os participantes do "The Voice Brasil",
Claudia Leitte foi surpreendida no programa de quinta-feira (13) por um candidato que não entrou no clima de sua piada. A jurada do reality fez uma proposta
ousada para o participante Rafah, de 29
anos, e acabou levando um fora do rapaz.
Depois de apresentar sua versão da música In The End, do Linkin
Park, o calouro fez sucesso entre os quatro jurados do "The Voice",
mas foi Claudia Leitte quem mostrou mais interesse pelo participante. Na tentativa de convencer o rapaz a entrar no seu time, a cantora
brincou e propôs: "Eu sou quase uma terapeuta. Vem cá sentar no
meu colo, vem", disse ela, depois que Rafah revelou ter perdido o pai
quando ainda era adolescente. Surpreso, o participante riu da proposta
da cantora, mas recusou e cortou a brincadeira. "Nesse caso, eu amo
muito a minha esposa", declarou Rafah, arrancando aplausos de Lulu
Santos. A mulher do calouro, que assistia a apresentação do marido
nos bastidores, riu da situação e ele acabou escolhendo Claudia como
sua técnica.

Rita Cadillac desmente notícia e esclarece
confusão com Porchat
Nesta sexta-feira, 14, a repercussão da
participação de Rita Cadillac no programa
de Fábio Porchat dava conta que ela teria
saído chorando da atração por ter confundido a letra do seu maior sucesso "É Bom
para o Moral". A ex-chacrete, entretanto,
veio a público através de nota, desmentiu
a versão e esclareceu o ocorrido.
Em um comunicado, Rita Cadillac confirmou que, sim, abandonou o estúdio durante a gravação do programa, mas não pelo motivo
alegado na notícia inicial, e sim por se sentir ofendida com uma
brincadeira de Porchat, segundo o Catraca Livre.
"Ocorre que no estúdio, depois dele ter realizado as referidas brincadeiras, ele me 'convidou' a estrear uma tal 'SARJETA DA FAMA',
uma alusão à Calçada da fama americana", diz o comunicado.
"Não poderia ter outro comportamento senão o de deixar o programa, uma vez que cheguei a indagar ao próprio Fabio se ele sabia
de fato o que significa estar na sarjeta", escreveu.

Anitta é hostilizada em show
e sai chorando do palco
Anitta foi hostilizada por fãs durante um
show em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, na
noite da última terça-feira (11). A cantora foi
alvo de latas de cerveja e teria deixado o palco aos prantos.
Segundo o jornal "Extra", a confusão começou quando a funkeira anunciou, na terceira música, que não iria
fazer a apresentação completa devido a um atraso na organização do
evento "Arena Festival".
O público que esperava pela performance da gata ficou revoltado
e começou a atirar latinhas de cerveja na artista. Um grupo teria
tentado até agredir a musa, que precisou deixar o local com a ajuda

acesse: www.jm1.com.br

de seguranças. "Ela entrou no carro chorando", relatou, no Twitter,
um seguidor que estava presente no local.
Anitta comandou uma edição do programa “Música Boa Ao
Vivo”, no Multishow, e seguiu direto para o evento. Sua entrada no
palco foi atrasada em cerca de duas horas. Como havia um compromisso agendado em São Paulo na mesma noite, a morena decidiu
fazer apenas uma apresentação simbólica no Arena Festival

Filho de Ivete Sangalo comete gafe com
Alcione: 'Minha mãe é mais famosa'
O pequeno Marcelo, de 6 anos,
quase matou sua mãe de vergonha. O filho de Ivete Sangalo, que
adora ouvir Bob Marley, cometeu
uma gafe ao receber Alcione em
sua casa. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia",
a Marrom foi até a casa de Ivete
para gravar um programa e não
foi reconhecida pelo menino. "Quem é você?", perguntou Marcelo.
Após Alcione se apresentar como "uma cantora", o filho da baiana
ficou ainda mais curioso. "Mas você é mais famosa que a minha
mãe?", soltou ele. Educada, Ivete tentou cortar a conversa e mostrou
humildade, dizendo que a Marrom era muito mais famosa. E não é
que Marcelinho não ficou satisfeito? "Não acho. Minha mãe é mais
famosa", disparou o filho da cantora, que adora prestigiar a mãe.
No início de outubro, Ivete Sangalo fez um dueto com Maisa Silva no programa do apresentador Raul Gil. Pela menina, a baiana
foi definida como "linda e inteligente". Com o compromisso de dar
suporte técnico aos quatro jurados do "The Voice Brasil", Claudia
Leitte, Michel Teló, Carlinhos Brown e Lulu Santos, a cantora recebeu famosos em seu camarim quando se apresentou em São Paulo,
no domingo (9). Para arrasar, Ivete escolheu um look todo rendado
e branco, que exaltou suas curvas.

Empresa russa processa Gracyanne Barbosa
A empresa russa TTFY (Take Time For Yourself) decidiu entrar com um processo contra
Gracyanne Barbosa. Isso porque a esposa de
Belo não cumpriu o acordo e faltou a um evento
marcado em Moscou, na Rússia, em novembro
de 2015.
A Musa Fitness recebeu US$ 15 mil (em torno
de R$ 65 mil na época) pelo negócio. No entanto,
não viajou e não devolveu a quantia, segundo o
jornal “Extra”.
Na ocasião, a morena alegou que temia a viagem depois dos atentados terroristas na França e
na Inglaterra. Alguns dias depois, a bela alertou
que havia mudado de ideia e viajaria.
Depois, a TTFY foi avisada de que Gracy havia desistido novamente por não querer embarcar sozinha. A empresa prometeu a ela
três seguranças 24h por dia, mas a famosa rompeu o contrato novamente.
Desde então, a empresa tentou conseguir de volta o dinheiro depositado. Gracyanne quis devolver apenas parte da quantia, alegando que gastou com passagem. Sem acordo, o contratante resolveu
processar a beldade.

Zezé posta vídeos pornô e fãs confundem
morena com Graciele
Apaixonado por futebol, Zezé Di Camargo ficou tão impressionado com o talento de
Raquel Benetti, "Musa das Embaixadinhas",
com a bola que resolveu compartilhar um
vídeo da morena, nesta terça-feira (11), em
seu Instagram. Até aí, tudo bem! Só que as
imagens postadas pelo sertanejo tinham a logomarca de um site pornô.
"Gente, olha a habilidade dessa garota. Fiquei impressionado", escreveu o músico na
legenda.
Parte dos internautas confundiu a gata com Graciele Lacerda, namorada do cantor. "Nossa, quando comecei a assistir eu jurei que fosse a Graciele", comentou um seguidor. "Eu também pensei que fosse
a Graciele", concordou um segundo. Já um terceiro comparou: "Achei
superparecida com a Graci".
Em tempo: Raquel tem 25 anos e viaja o mundo fazendo apresentações freestyle. A musa também já foi assistente de palco do cirurgião
Robert Rey em seu programa na RedeTV!.

E a pensão? Zilu vira vendedora
de cremes anti-idade
Zilu Godói não quer saber de ficar parada! Embora receba uma
polpuda pensão de cerca de R$ 100 mil por mês de Zezé Di Ca-
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margo, seu ex-marido, a socialite resolveu
investir em uma nova carreira: a de vendedora de cremes anti-idade. A veterana se
tornou uma espécie de consultora de uma
marca cujos produtos possuem um preço
para lá de 'salgados' para a maior parte da
população. Para se ter uma ideia, apenas um
dos tais cremes custa mais de R$ 400.
No entanto, de acordo com o jornal "Extra", caso o novo empreendimento, de fato, engate, estima-se que a mãe de Wanessa Camargo possa embolsar cerca de R$ 78 mil por semana.
Vale destacar que além de sócia de Zezé, Zilu também é acionista
de uma construtora com o antigo companheiro.

Time de São Paulo quer goleiro Bruno
para Paulista de 2017
Time da Série A3 de São Paulo, o Independente de Limeira quer o goleiro
Bruno, ex-Flamengo, para a disputa do
Campeonato Paulista 2017.
O clube acompanha a possibilidade de
Bruno ser libertado, o que pode ocorrer
caso a 4ª Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais acate o pedido da defesa do ex-atleta, de anulação da certidão de óbito de Eliza
Samúdio. "Estou em contato com o procurador do Bruno. Não conheço a situação penal dele, ainda estamos estabelecendo contato
entre as partes. Se ele for sair da prisão, ele nos interessa sim. Agora,
precisamos ter um retorno, saber se ele efetivamente vai sair e se
dispõe para vir disputar uma Série A3. Se for o caso, ele é o nosso
primeiro candidato", disse o Globoesporte.com o investidor do Independente, Anivaldo dos Anjos.
Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver de Elisa, bem como do sequestro e
cárcere privado do filho dos dois. Elisa sumiu em 2010 e seu corpo
segue desaparecido.

Geisy Arruda anuncia 'recauchutagem'
de R$ 200 mil no corpo
Geisy Arruda gosta mesmo de uma cirurgia
plástica. Depois de se submeter a inúmeras intervenções cirúrgicas, a loira anunciou que passará
por uma 'recauchutagem'. De acordo com o jornal "Agora S. Paulo", a personalidade da mídia
desembolsará cerca de R$ 200 mil em tratamentos estéticos.
O motivo para repaginar o visual seria um
novo trabalho na televisão. Contudo, a bela fez segredo e não deu
detalhes a respeito do projeto.
Vale lembrar que Geisy já passou até por uma cirurgia íntima. Na
ocasião, a jovem disse que o procedimento foi feito para que ela se
sentisse mais à vontade na hora do sexo.

Gusttavo Lima detona Zeca Camargo:
“Não é melhor que ninguém”
O cantor Gusttavo Lima aproveitou sua ida ao "Programa do
Porchat" na quarta (12) para
fazer um desabafo em relação
à postura do apresentador Zeca
Camargo. Gusttavo criticou as
declarações de Zeca na época
da morte de Cristiano Araújo,
quando o jornalista disse que o
sertanejo era “uma figura relati-

vamente desconhecida”.
A reportagem de Zeca Camargo, exibida no Fantástico, falava sobre a comoção nacional com a morte de Cristiano e causou revolta
entre os cantores sertanejos, segundo o portal IG. A dupla Henrique
e Juliano escreveu o nome de Zeca em um vaso sanitário e disparou:
"Tenha bem mais respeito ao mencionar o nome de qualquer um que
defenda a cultura sertaneja deste país".
“Eu respeito muito o Zeca pelo profissional que ele é, mas ele
desdenhou do Cristiano, fez pouco caso com um menino que estava
conquistando o Brasil inteiro. Esse é o problema de muitas pessoas
que moram de frente para o mar e de costas para o Brasil. As pessoas têm que estar mais atualizadas e respeitar a todos. Ninguém é
melhor do que ninguém”, desabafou Gusttavo.
Na ocasião, o sertanejo revelou que, por pouco, não gravou a
música “Balada Boa”, um dos seus maiores hits, porque recebeu a
canção pouco tempo antes de entrar em estúdio.
“Como que eu ia produzir uma música em cima da hora? Não
tinha tempo. Eu não sabia nem a letra. A gente estava indo para um
estilo mais romântico. Eu falava para o meu empresário: ‘Cara, não
tem nada a ver essa música’. Ele insistiu para gravar. Ele dizia que
se não ficasse legal, a gente tirava do DVD”, concluiu.

12

acesse: www.jm1.com.br

18 de outubro / 2016

