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EDITORIAL

A grande incógnita da república
Os três poderes partidos da república, será que a turma da Lava Jato encontrará
eco nos demais poderes? Porque apesar da Lava Jato ser do Judiciário o STF tem
demonstrado uma aparente distancia, talvez agora com a nova presidente Carmem
Lúcia tende se identificar mais um pouco com a Lava Jato que representa no momento para os brasileiros a parte boa do judiciário brasileiro.
O Renan Calheiros é velho conhecido dos brasileiros e sua trajetória de vida pública nada colabora para confiança dos brasileiros, com tantos processos no STF, o
que esperar? Os brasileiros esperam bom senso e responsabilidade dos ministros da
suprema corte? Hoje neste momento estão reunidos os presidentes dos três poderes
para por certo encontrar uma solução. O pior de tudo isso é que todo o povo sabe
que os três poderes estão com problemas, o STF não toma providencias, a parte boa
do judiciário é a Lava Jato, (1ª instancia).
Nosso país está bem complicado, volto a dizer limpeza verdadeira de todos os
corruptos só uma intervenção cívica militar, não podemos conviver com a Lava Jato
apurando e outras instancias atrapalhando. Na verdade, o que querem o Executivo, o
Supremo e o Legislativo é colocar uma pedra em cima, aceitam até fazerem leis bem
dura, mas anistiando os criminosos atuais. O povo deseja saber o que foi descoberto
pela PF na prisão dos policiais do Senado. Será
Fale com a redação
que eles querem parar só no Cunha, e os outros
contato@jm1.com.br senadores, deputados e demais autoridades que
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(33)3331-8409
condutas.
Depois que chutou o balde, chamando um
magistrado de “juizeco” e um ministro de “chefete de polícia”, apenas porque ficou
nervoso com a repressão da Polícia Federal contra a “Polícia” do Senado, o “poderoso” Renan se transformou no elo mais fraco de uma “corrente” em crise estrutural.
Além de desmoralizar ainda mais o Legislativo, o destempero (ou desespero) de
Renan conseguiu fortalecer, ainda mais, a fortíssima Força Tarefa da Lava jato.
Agora estou em dúvida, se o tiro de Renan saiu pela culatra, teve a resposta firme
de Carmen Lúcia presidente do STF, mas o presidente Temer e o presidente da
Câmara Rodrigo Maia, saíram em defesa de Renan, penso que eles estão apostando
na imobilidade do povo brasileiro e já não duvido nada se eles aprovarem uma lei
de anistia geral para todos os crimes de desvio de verbas nas eleições (caixa dois).
Renan, deve estar desesperado porque sabe que ele é a bola da vez, a única chance
que Renan tem de não ser preso é que ele tenha uma inimaginável artilharia para
desmoralizar o STF. Caso contrário, seu caminho será o mesmo o de Curitiba. O
“Fora, Renan” tem tudo para ganhar intensidade. Não será fácil promover o tal “freio
de arrumação” agora pregado pelo Renan que abusou da arrogância.
A Presidente do STF deu o tom exato para interpretar a fala de Renan: “Todas
as vezes que um juiz é agredido, eu e cada um de nós, juízes é agredido. E não há
menor necessidade de em uma convivência democrática livre e harmônica haver
qualquer tipo de questionamento que não seja nos estreitos limites da constitucionalidade e da legalidade.
O Poder Judiciário forte é uma garantia para cidadão. O Brasil é pródigo em leis
que garantem que qualquer pessoa possa questionar pelos meios recursais próprios
os atos. O que não é admissível é que fora dos autos qualquer juiz seja diminuído
ou desmoralizado porque, como eu disse, onde um juiz é destratado, eu também
sou, qualquer um de nós, juiz, é”.
O Judiciário vem pra cima, desafiando o absurdo e vergonhoso foro privilegiado – que é a declaração de falência do princípio da igualdade e da Justiça. Por
isso, senadores e deputados enrolados com corrupção estão apavorados. No estilo
cangaço, Renan voltou a ser o porta-voz do cangaço, atirando em Carmem Lúcia:
“Assim como a ministra cobra respeito ao Judiciário, eu peço respeito ao Legislativo.
O Senado tem sido vítima, reiteradamente, de abuso de juízes de primeira instância,
que não têm competência para atuar nessa instância”.
O que se deu para perceber do desespero do Presidente do Congresso Nacional
é que ele não está falando sozinho. Renan se comporta como o porta-voz de uma
classe política que tem seus motivos para temer o rigor da Lei. Causa estranheza em
alguns e nojo em outros o silêncio dos tucanos e afins. Cadê as críticas dos homens
de bem deste país? Quem cala consente, e não fazem defesas estridentes da Lava
Jato. Por que será? Isso vale para os políticos, mas também para os intelectuais e
empresários de bem deste país.
A sociedade brasileira está de saco cheio da impunidade. Ninguém suporta mais
a farra do foro privilegiado para políticos e altos funcionários públicos. A esperança
é que a Lava Jato ajude a passar o Brasil a limpo. Só uma mudança na estrutura da
máquina estatal terá condições reais e objetivas de combater e neutralizar a ação
do crime institucionalizado. Sem uma Intervenção Cívica Constitucional, tudo
continuará como sempre esteve.
Só vejo uma saída para Michel Temer, se posicionar a favor da Lava jato, se ficar
ao lado dos políticos corruptos, terá o mesmo destino da Dilma... Temer precisa
deixar claro que não compactua com a bandidagem institucionalizada.
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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
LIVRO, PARA SEMPRE
Por Luiz Carlos Amorim – Escritor, editor e revisor – Fundador e
presidente do Grupo Literário A ILHA, com 36 anos de trajetória. Cadeira 19 na Academia SulBrasileira de Letras.http://luizcarlosamorim.blogspot.com.br – http://www.prosapoesiaecia.xpg.uol.com.br

O

livro é uma das coisas mais importantes para o ser humano e
do qual devemos falar sempre, algo que devemos divulgar sempre. 29 de outubro é o Dia Nacional do Livro. Livro, este objeto
mágico que pode trazer no seu interior um mundo de conhecimento,
de fantasia, de imaginação. O guardião da história da humanidade, o
registro de tudo o quanto o ser humano já fez neste mundão de Deus.
O receptáculo de toda a inteligência do homem, até das teorias do que
poderá vir a ser o futuro.
É bem verdade que ainda não é tão popular quanto deveria,
pelo menos no Brasil, pois ainda é caro para uma grande parcela
do nosso povo, mas para quem gosta de ler há alternativas como
as bibliotecas municipais, escolares, de clubes e associações, os
sebos, etc. Essas bibliotecas nem sempre terão os últimos lançamentos em seus acervos, mas sempre haverá algum bom título que
não lemos. Assim como os sebos, que oferecem um sem número
de opções a preços razoáveis.
Com o avanço da tecnologia digital, o e-book, ou livro eletrônico,
e os leitores eletrônicos - e-readers - estão se popularizando cada
vez mais e já há uma pequena legião de seguidores. Vivemos,
na verdade, uma revolução cultural. Eles, os tablets, os smartfones, que também são leitores eletrônicos, estão cada vez mais

populares, inclusive no Brasil, eles são o sonho de consumo de
muita gente. Ainda que muitos daqueles que os adquirem acabem esquecendo da função de leitores digitais dos aparelhos,
tantas são as opções que eles oferecem: jogos, filmes, internet,
comunicação através de programas como skype, programas de
relacionamento, etc.
De qualquer maneira, o livro impresso, de papel, o tradicional livro
como o conhecemos até agora continuará por muito tempo ainda.
E por mais que ele mude, ainda continuará a se chamar livro, e o
objetivo de perenizar e divulgar a cultura e o conhecimento será
o mesmo. Certeza é que o livro de papel pode conviver harmoniosamente com o livro eletrônico e vice-versa.
Com a tecnologia da informática a serviço da leitura, a tendência
é que o hábito de ler se intensifique, até porque além do livro tradicional e do livro digital, temos ainda o áudiolivro, que possibilita que
os deficientes visuais sejam, também, consumidores de literatura.
Então talvez devamos comemorar tanta tecnologia a serviço da
leitura, mesmo considerando que o livro físico, aquele que podemos folhear, rabiscar e ler sem dependência de nenhuma fonte
de energia, a não ser a nossa visão e a vontade de ler, não será
extinto. Ao contrário, ele continuará firme, mesmo com todas as
outras formas de leitura que existem ou que porventura poderão
vir a existir.
De maneira que rendo minha homenagem a esse objeto tão
importante para o progresso das civilizações em todo o mundo.
Vida longa para o livro, como quer que seja concebido.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Pais dos alunos da CEI
Central estão preocupados
Prédio que abriga
a escola infantil CEI
Central, volta a causar
medo, algumas entidades mudaram desse
prédio por problemas
de desconfiança na estrutura do prédio por
causa de rachaduras. A
preocupação dos pais
das 530 crianças que
estudam no local devido a construção de um prédio ao lado, foi encontrada uma
grande pedra no solo e a quebra da mesma está causando
alguns tremores na escola.
Os 54 funcionários também estão preocupados a escola
ficou paralisada por alguns dias, mas voltou as atividades
após a emissão do laudo técnico do Engenheiro Civil da
Prefeitura, Francisco Nunes, que apesar de não se pronunciar,
atestou que a escola pode funcionar normalmente, mas muitas
crianças não retornaram.
Preocupados e com medo, os pais de alunos se reuniram e
apresentaram pedidos e orientações ao Ministério Público.
De acordo com as professoras, a evasão dos alunos é grande
devido o medo, os pais estão até preparando uma manifestação em frente a prefeitura para que o prefeito tome uma
posição e mude a localidade da escola, já que muitos pais
não querem mandar seus filhos para a escola.
A Diretora da Escola Geralda Aparecida Moreira, juntamente com os professores das turmas matutinas, mostrou as
condições das salas, as rachaduras, e revelou a preocupação
que todos estão passando. "Apresentei ofício aos órgãos
competentes como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros e o
Engenheiro da Prefeitura, Francisco, emitiu o laudo, confirmando que a escola pode funcionar. Em relação ao barulho,
atrapalha muito mesmo, mas os responsáveis pela obra disseram que o barulho irá acabar em breve. Os professores e pais
ficam preocupados com razão quando as máquinas estão em
atividade devido aos tremores. Eu não posso garantir nada,
mas como o engenheiro é uma pessoa idônea e de confiança,
nós continuamos o trabalho", explicou.

muitos amigos não sabem disso e uma vez ou outra estão
pedindo para publicar isso ou aquilo, achando que o editor
não tem custo. A valor da venda dos exemplares acaba ficando com os distribuidores, entregadores e bancas de jornais.
As empresas jornalísticas que fazem a distribuição dos
jornais de graça o custo é ainda maior. Amigo é coisa para
guardar no peito, eu faço alguns negócios com amigos
simplesmente por saber que sou bem atendido, nem sempre
é o valor é mais em conta, mas vale a pena. Grande parte
da população de Manhuaçu dá preferência para comprar na
cidade e principalmente das empresas de Manhuaçu, porque
sabem que o dinheiro fica aqui.
Ao longo dos anos tem acontecido fatos interessantes o
amigo pede para publicar um texto, ou até mesmo uma propaganda, uma vez, outra vez e assim quando procurado para
outra publicação em que você passa o valor, mesmo cobrando
abaixo da tabela vem uma desculpa e não sai a publicação,
mas há aqueles que preferem dar a preferência para outros.
Será que estas pessoas são de fato seus amigos?
Conversando com uma pessoa que mora em Lajinha ele
me contou uma história bem interessante, “Eu sou casado
tenho 5 filhos hoje todos casados, mas quando estas crianças
eram pequenas eu fiquei desempregado por um bom tempo
e perto de minha casa havia um mercadinho e calcei a cara
como dizem e pedi ao dono do mercadinho que me vendesse
mercadoria para eu pagar no fim do mês, infelizmente foram
vários meses pagando um pouco e ficando devendo outro e
as vezes não tinha o dinheiro para pagar, mas mesmo assim
o Sr. João não deixou de me vender, passou algum tempo
eu arranjei um bom emprego, o mercadinho foi crescendo,
mas nunca deixei de dar a preferência para o Sr João, mesmo
quando algum produto está um pouco mais caro, a diferença
hoje é que pago à vista, acho que devo muito ao meu amigo”
Diz o Sr. Francisco

As revelações na delação da empreiteira, que faturou 125
bilhões de reais em 2015 e reuniu 400 advogados para
costurar o acordo, levam procuradores da força-tarefa
da Lava Jato a constatar que “se os executivos comprovarem tudo o que dizem, a política será definida como
a.O. e d.O. — antes e depois da Odebrecht”. O sempre
comedido juiz federal Sergio Moro também dá dimensão
da turbulência que se aproxima ao comentar: “Espero que
o Brasil sobreviva”.
Para ler a reportagem completa compre a edição desta
semana da “revista VEJA” nas bancas.

Regulamentada linha aérea de Manhuaçu
O Governo do Estado
de Minas Gerais, por meio
da Companhia de Desenvolvimento Econômico de
Minas Gerais (Codemig)
e da Secretaria de Estado
de Transportes e Obras
Públicas (Setop), inicia a
segunda fase do Projeto
de Integração Regional de
Minas Gerais - Modal Aéreo (PIRMA).
Aeroporto Santo Amaro de Minas
Manhuaçu e mais quatro novas cidades foram incluídas às
rotas, que passam a ter, além de voos diretos para o Aeroporto
da Pampulha, em Belo Horizonte, opções de escala, com voos
que ligam os municípios do interior entre si.
Com as mudanças, mais dois dos 17 territórios de desenvolvimento definidos pelo Governo do Estado serão atendidos
pelo projeto: Sudoeste e Triângulo Sul. As novas cidades
incluídas ao projeto são: Araxá, Lavras, Manhuaçu, Passos e
Pouso Alegre. Elas terão voos de ligação com Belo Horizonte
e serão incluídas aos circuitos criados para conexão entre os
outros 12 municípios da primeira fase do projeto: Curvelo,
Diamantina, Divinópolis, Juiz de Fora, Muriaé, Patos de
Minas, Ponte Nova, São João del-Rei, Teófilo Otoni, Ubá,
Varginha e Viçosa. Com a criação dos circuitos, o projeto oferecerá voos diretos e voos com mais de um trecho. As novas
rotas já estão disponíveis para comercialização e os novos
voos começam na quarta-feira (2/11). A venda dos vouchers
continua a ser feita pelo site www.voeminasgerais.com.br.

Os atos importantes dos amigos

Polícia Militar e comerciantes
se reúnem na ACIAM

Por Devair G. Oliveira
Uma amizade verdadeira é um tesouro na vida de qualquer
pessoa. Deus coloca os verdadeiros amigos na nossa vida
para serem uma bênção e para nos ajudarem a caminhar
com o Senhor.
"Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a
todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gl. 6:10.
Todo mundo gosta de receber um agradecimento, mas
nem todos sabem como fazer
um agradecimento. E tenha
certeza que saber agradecer
por algo recebido é sem dúvida uma grande qualidade
que nem todas as pessoas
possuem, afinal nem todos
conseguem se sentir grato a
alguém por este alguém ter
feito algo para ele.
Buscando o pão nosso de
cada dia, cada um tem à sua
maneira de buscar a sua sobrevivência, assim: os feirantes
vivem de vender frutas, cereais e legumes, as padarias vivem
das vendas de pães e derivados, o médico das consultas e
cirurgias que fazem para as pessoas, as farmácias das vendas
de medicamentos, as variadas lojas de roupas, calçados, supermercados e todos os demais comércios é assim que giram
os negócios. Perguntei um amigo e a editora de jornal vive
de que? Ele respondeu da venda de jornais. Resposta errada, a venda de jornais é apenas um meio de fazer os jornais
circular. A renda de uma empresa jornalística vem através
dos anúncios e suas publicações, existem muitos jornais que
chegam a ter prejuízo em determinadas edições, para manter a
periodicidade e compensada em outras edições. Infelizmente

O encontro promovido pela entidade
teve o objetivo de
apresentar aos oficiais os principais
problemas enfrentados na área da segurança e, também,
discutir meios para
ampliar o policiamento neste final de ano, quando a ação
dos marginais é maior em razão do aumento de movimento.
O comandante anunciou que a operação natalina será iniciada em dezembro e terá o reforço dos soldados que estão
em formação no batalhão. “Teremos dezenas de policiais em
estágio de policiamento sempre acompanhados de militares
formados nas ruas. Isso vai dar um reforço significativo no
período de Natal e nas férias de Janeiro, que temos também
uma operação específica”, detalhou o Tenente-coronel Sérvio
Túlio. O oficial lembrou também que muitas das vezes as
questões envolvem outros segmentos do sistema de defesa
social e até mesmo a legislação penal. Durante a reunião, o
comandante apresentou propostas de parceria com o comércio para intensificar a segurança e reduzir as ocorrências de
furtos e roubos. “Os comerciantes também devem adotar
medidas de autoproteção, adotar procedimentos de segurança, treinamento com funcionários e instalar mecanismos para
dificultar a ação dos bandidos. Eu cito, por exemplo, empresas que utilizam câmeras de baixa qualidade de imagem, que
infelizmente não permitem que se identifique o autor. A PM
está sempre disponível para orientar também”, reforçou.
Tenente-coronel Sérvio Túlio também citou bons resultados da Rede de Comércios Protegidos, formada por lojistas,
que tem ajudado a circular informações e orientações.

Lava Jato: a delação do fim do mundo
As revelações de setenta executivos da Odebrecht prometem
implodir o mundo político — e até
o juiz Sergio Moro faz votos de que
“o Brasil sobreviva”
Tudo que saiu até agora será fichinha perto do que dizem a revista
VEJA que chegou às bancas no dia
30/10/2016 mostra as dimensões
superlativas e o potencial explosivo da delação premiada
de 75 executivos da empreiteira Odebrecht, incluindo seu
ex-presidente Marcelo Odebrecht. Distribuído em mais de
300 anexos – 300 novas histórias sobre a corrupção no
Brasil –, o acordo a ser assinado com o Ministério Público
envolve os ex-presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio
Lula da Silva, o atual, Michel Temer, tucanos de alta
plumagem, como José Serra, Aécio Neves e Geraldo Alckmin, peemedebistas fortemente ligados a Temer, como
o senador Romero Jucá e o ministro Geddel Vieira Lima,
e os dois principais nomes do PMDB no Rio de Janeiro:
o prefeito Eduardo Paes e o ex-governador Sérgio Cabral.
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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)

PT ATACA STF, MAS LULA
CORTOU PONTO DE GREVISTAS
Sindicalistas ligados ao PT atacam o
Supremo Tribunal Federal (STF) nas redes sociais, por mandar cortar o ponto
de servidores que fizerem greve. Mas ficaram caladinhos quando o então presidente Lula, em junho de 2007, mandou
cortar o ponto dos servidores em greve.
Do mesmo modo, dizem que a PEC 241
cortará verbas para Educação e calaram quando a ex-presidente Dilma retirou R$ 10 bilhões do setor.
FÉRIAS REMUNERADAS

RECEITA DE SUCESSO
Em São Luís, Eduardo Braide (PMN) foi aconselhado a evitar as
oligarquias do Maranhão. Ele lidera as pesquisas contra o atual prefeito Edivaldo Holanda (PDT), candidato do governador Flávio Dino.
ÁGUA CONTAMINADA
O expediente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi suspenso nesta sexta-feira (28) devido à suspeita de que a água
usada na corte esteja contaminada. Apareceu misturada a
uma substância oleosa.
ATÉ O PESCOÇO

Presidente, Lula criticava as greves de servidores, batizando-as de “férias remuneradas”, exatamente porque o ponto não
era cortado.

Autor do livro “Operação Lava Lula”, sobre detalhes da delação premiada do ex-senador Delcídio Amaral, o advogado
Adib Abdouni conta a história da primeira acusação formal
contra Lula na Lava Jato.

LULA AMARELOU

TORNEIRA FECHADA

No Planalto, Lula anunciou a ministros, entre os quais Aldo
Rebelo, que regulamentaria o direito de greve no serviço público. Depois, amarelou.

Blogs financiados pelos governos do PT sentem a queda de
receita fácil. Acusam o governo de privilegiar a “mídia tradicional” e deixa à míngua a “mídia crítica”. Crítica somente aos
adversários do PT, claro.

RECORDAR É VIVER
Manchete da Folha de S. Paulo de 15 de junho de 2007: “Lula
manda governo cortar o ponto dos servidores em greve”.
QUEDA DE BRAÇO
A decisão do então presidente Lula, de cortar o ponto de grevistas, foi adotada após ele ameaçar e os servidores “pagarem para ver”.
FERIADÃO: JUSTIÇA SÓ VOLTA
A FUNCIONAR QUINTA, DIA 3
O serviço público de Brasília parou dia 28, Dia do Servidor, e
só volta ao batente na quinta (3). Uma beleza. Coisa de País
rico, que não precisa trabalhar para superar dificuldades. No
Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal
de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça o feriadão começa neste sábado (29) e só
acaba na quarta (2), Dia de Finados.
FOLGAÇO
Nesses tribunais superiores, a comemoração do Dia do Servidor será segunda (31). Enforcarão a terça (1º) porque o dia
2, quarta, é Finados.
VIVALMA
Como no setor público ninguém é de ferro, a quase totalidade
dos órgãos públicos de Brasília ficou às moscas, nesta sexta.
VIROU LEI
Emendar com Dia de Todos (1º) com Finados (2) é lei desde
o ano de 1966. A Lei 5.010 considera os dois dias feriados na
Justiça Federal.
ESTÁ DIFÍCIL
O deputado Antônio Imbassahy (PSDB-BA) cogita disputar a
presidência da Câmara. Tem duas dificuldades básicas: Rodrigo Maia não o apoia, tampouco seu nome consenso entre
os tucanos.
É BOM LEMBRAR
O Ministério Público de Portugal tem duas investigações simultâneas sobre as relações do ex-presidente Lula com o ex-primeiro-ministro socialista José Sócrates, que andou preso,
e a Portugal Telecom. Lisboa festeja a “constante” cooperação com o MP brasileiro.
NEGÓCIO EM FAMÍLIA
Desde fevereiro de 2015, o deputado Zeca Cavalcanti (PTB-PE) usa
dinheiro público para pagar aluguel
de um imóvel em Arcoverde (PE),
cujo locador é seu sogro Nerivaldo
Marques Cavalcanti.

ADEUS, PARTIDÃO
Na esteira da derrocada do PT, o PCdoB perdeu 61,54% dos
vereadores no Rio de Janeiro. Elegeu irrisórios dez, contra
os 26 em 2012. Muitos culpam a candidatura fraquinha de
Jandira Feghali.
PENSANDO BEM...
...as eleições deste domingo podem decretar o começo do fim
do PT de Lula.
DEBANDADA PETISTA DERRUBA
ALUGUÉIS EM BRASÍLIA
A perda das boquinhas de nomeados pelo governo do PT
foi tão expressiva que derrubou o valor médio dos aluguéis
em Brasília. A queda foi superior a 10%. Durante o processo
de impeachment, de abril a agosto, até Dilma Rousseff ser
destituída do cargo em definitivo, os aluguéis caíram progressivamente, segundo profissionais do setor imobiliário, até o
quadro atual de excesso de oferta de imóveis.

jsfonseca@pibrj.org.br

Hora do Desencanto
A disputa do primeiro turno das eleições para prefeito em
nossa cidade revelou um índice assustador de abstenções,
votos nulos e em branco. Mais de um milhão de eleitores
cariocas acharam que não valia a pena comparecer às urnas,
ou seja, cerca de 38,1%.
O que está acontecendo com a política em nossa terra?
Certamente, a sucessão de escândalos protagonizados por
vários indivíduos da classe política deixa o eleitor com a
sensação de que não vale a pena sair de casa, dirigir-se a
uma urna e exercer ali o seu direito de escolha. O sistema
político parece não estar ajudando; daí falar-se na necessidade urgente de uma reforma desse sistema. O vazio das
propostas e dos programas dos partidos políticos também
explica o altíssimo desinteresse pelas eleições. Afinal, são
hoje 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral,
das mais variadas tendências ideológicas, além de outros 23
que ainda aguardam na fila a autorização do TSE.
Nada disso ajuda. Mas com toda certeza a desesperança
viceja e vigora no ambiente de desconfiança e descrédito
em que a política foi lançada nos últimos anos. Mudam-se
os atores, mas o cenário parece ser o mesmo. Oscar Wilde
dizia que “Democracia quer simplesmente dizer o desencanto do povo, pelo povo, para o povo”.
É perfeitamente compreensível que a muitos o entusiasmo pelas eleições arrefeça. Mas como cristãos responsáveis,
não podemos fugir do imperativo dessa hora.
Alguns de nós cairão na tentação de pensar que seu voto
não faz diferença. Responderei com o que aconteceu no
pequeno município de Caseiros (RS). “A cidade, que conta
oficialmente com pouco mais de 3 mil habitantes, elegeu
seu novo prefeito com apenas um voto de diferença”. O
candidato eleito recebeu 1.246 votos. O outro, 1.245 (https://noticias.terra.com.br/ – em 05-10-2016).
Apesar de toda a desilusão com a política, nada de jogar
a toalha. Porque aí, sim, o que é ruim hoje pode ficar pior
amanhã.

DILMA CAI, ALUGUEL SOBE
Entre abril e agosto cresceu 11,9% a oferta de imóveis para
aluguel, à medida que o impeachment avançava, pulando de
10.415 para 11.661.
A MELHOR OPÇÃO
Apartamentos de 4 quartos, em Brasília, podem ser alugados
por valores bem mais atraentes. Em abril, custavam em média R$5,3 mil.
PROFUSÃO DE BOQUINHAS
A debandada petista causou impacto porque o número de
nomeados foi dezenas de vezes maior que o de imóveis funcionais disponíveis.
ELES SE ESBALDARAM
O Secovi-DF registra queda menor no aluguel de imóveis pequenos. É que os petistas preferiam sempre imóveis de no
mínimo 4 quartos.
NO DF, SAÚDE PAGA QUATRO VEZES MAIS QUE SP
Os salários dos servidores de Saúde no governo do Distrito
Federal chegam a ser quatro vezes superiores aos governo
de São Paulo, o Estado mais rico. Enfermeiros em início de
carreira, na rede pública do DF, recebem R$ 13 mil, quatro
vezes mais que enfermeiros da rede pública paulista (R$ 3,1
mil). Não por acaso, o governo do DF quebrou e atualmente
gasta em salários quase 80% de todas as suas receitas.
PERNAS CURTAS
Sindicalistas dizem que médicos da rede pública do DF não
trabalham porque ganham mal. Lorota. O salário inicial chega
a R$26.573.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP (GABINETE DO
PREFEITO) - Decreto Municipal nº 464, de 22/10/2016 - Homologa
resultados da primeira etapa de avaliação dos concursados, empossados e que receberam exercício em 2015 em função de concurso
público do Edital nº 1/2015 e Lei Municipal nº 749, de 11 de setembro
de 2013 c/c Decreto Municipal n° 429, de 6 de maio de 2016 e dá
outras providências. WILFRIED SAAR, PREFEITO MUNICIPAL,
no uso de suas atribuições legais, e considerando o trabalhado da
Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório; considerando que a Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório
observou as regras do Decreto Municipal n° 429, de 6 de maio de
2016; considerando que o Decreto Municipal n° 429, de 6 de maio
de 2016 está conforme ao dita tanto a Lei Municipal nº 749, de 11 de
setembro de 2013 quanto a Lei Municipal nº 380, de 17 de maio de
1991; considerando o bom trabalho desta Comissão; considerando
o Ofício número 01, de 1º de outubro de 2016 do Presidente da
Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório, decreta: Art.
1º Ficam HOMOLOGADOS os resultados da avaliação processada
pela Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório criada
pelo Decreto Municipal n° 447, de 9 de junho de 2016, constantes
do ANEXO ÚNICO que integra deste decreto, enviada ao Gabinete
do Prefeito Municipal através do Ofício número 01, de 1º de outubro
de 2016 do Presidente da Comissão Especial, para que surtam os
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jurídicos e legais efeitos esperados. Art. 2º Tendo em vista as disposições do Decreto nº 420/16 e outros, o cadastramento do processo
administrativo individual é o que consta, em sequência, das colunas
“processo administrativo”, “secretaria”, “número do estagiário” e “ano
da etapa”, de 16 dígitos. Art. 3º A última coluna contém a nota final
da primeira etapa, que fica homologada. Art. 4º Cópia deste decreto
deve ser anexada em cada processo de avaliação individual. Art.
5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 6º
Revogam-se as disposições em contrário. GP (Gabinete do Prefeito), em 22/10/2016 - Willfried Saar, Prefeito Municipal - Cinthya de
Carvalho Saar - SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e
Finanças) - José Aristides Gamito da Silva - SEMEC (Secretaria
Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura). Alessandra
Knaip - SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e Saúde) - MARCELINO DO NASCIMENTO BRAW - SEMOS (Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos)
ANEXO ÚNICO
DO RESULTADO DA PRIMEIRA ETAPA DA AVALIAÇÃO DO
ESTÁGIO PROBATÓRIO DO CONCURSO REALIZADO COMBASE
NA LEI MUNICIPAL Nº 749, DE 11 DE SETEMBRO DE 2013 E NO
EDITAL NÚMERO 1/2015.
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP
(GABINETE DO PREFEITO) - Decreto Municipal
nº 463, de 22/10/2016 - Dispõe sobre nomeação
de candidato aprovado em concurso público e dá
outras providências. WILFRIED SAAR, PREFEITO
MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, e o
resultado do concurso público recentemente realizado; considerando as recentes decisões do STF
sobre contratação temporária; Considerando os
termos do Edital 1/2015 e o resultado do concurso
devidamente homologado; considerando as diversas
necessidades na SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS; considerando
que dos três pedreiros nomeados apenas um tomou
posse recebeu exercício; considerando a existência
real de duas vagas, conforme registro em atas;
considerando a necessidade de continuidade da
prestação de serviços públicos em diversas áreas e
unidades do Município de Conceição de Ipanema ,
decreta: Art. 1º Fica nomeado para ocupar os cargo/
emprego público conforme previsto neste decreto o
seguinte candidato classificado no concurso público
regulado pelo Edital nº 1/2015, editado com base na
Lei Municipal nº 749, de 11.9.2013, cargo/emprego
público este na SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS conforme a seguir: Inciso único. Para o cargo/emprego público de
Oficial Pedreiro: Nilton Saar. Art. 2º Ficam mantidas
as instruções contidas no Decreto nº 407/15 sobre
a posse, inclusive orientações complementares.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação. Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário. GP (Gabinete do Prefeito), em 22/10/2016.
Willfried Saar, Prefeito Municipal, MARCELINO DO
NASCIMENTO BRAW, SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - Decreto Municipal nº 462, de 15/10/2016 - Prorroga
estado de emergência no Município de Conceição
de Ipanema de que trata o Decreto Municipal nº 418,
de 5/3/2016 e dá outras providências. O Prefeito
Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de
suas atribuições legais, etc., considerando todos os
“considerandos” e justificações que fundamentaram
o Decreto Municipal nº 418, de 5/3/2016; e considerando que ainda não foi prolatada decisão no Processo 0004361-04-2016-813-0312 MANDADO DE
SEGURANÇA, decreta: Art. 1º Fica prorrogado o estado de emergência declarado até o dia 31/12/2016,
devendo o DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E
SERVIÇOS abrir, em função da possibilidade de
encontrar preços menores de combustíveis, novo
processo administrativo, adotando as condutas dos
incisos I a V do art. 1º bem como contratar somente
o material necessário ao encerramento dos meses
do último quadrimestre do ano. Art. 2º Somente os
serviços essenciais e inadiáveis devem seguir em
frente, já que há dificuldades financeiras em todas
as cidades de pequeno porte e em função das
imposições da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal). Art. 3º Cabem aos
Secretários, notadamente, vinculados à SEMEC
(Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer
e Cultura), SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene
e Saúde) e SEMOS (Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Públicos) adotar as providências necessárias ao cumprimento deste decreto. Art. 4º Este
decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 15/10/2016 - Wilfried Saar,
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema José Aristides Gamito da Silva - SEMEC (Secretaria
Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura).
Alessandra Knaip - SEMUS (Secretaria Municipal
de Higiene e Saúde) - Marcelinho Braum - SEMOS
(Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos)
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AUTO BOX Rua Professor Juventino Nunes, 148 (33) 3331-4291
CAPOTARIA DO SERGINHO
Rua do Triângulo (33) 3331-5035
AUTO ELÉTRICA UNIÃO Serviços e peças em geral Rua do
Triângulo, 108 (33) 8434-4437

GRÁFICA BRASIL Rua Coronel
Alberto Pinto Coelho, 643 (33)
98455-7975
GRÁFICA DO JÚLIO Av. Felipe
Nacif, 220 (33) 3331-2065
PAPELARIA GRAFITE Av. Getúlio Vargas, 748 (33) 3331-5445

CONSERTOS GERAIS DE MOTOS DE MOTOS TRATAR COM
O JEFERSON (33) 98416-8864

CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E ALUGAMOS CONTATO
(33) 3331-5028

AUTO STILO MULTIMARCAS
Rua Professor Juventino Nunes,
264 (33) 3331-5921

MADEIRA E ARTE Móveis Rústicos Av. Getúlio Vargas, 663 (33)
3331-7288

SERRA AUTO PEÇAS Av. Salime Nacif, 308 (33) 3331-1727
CAMPINHOS AUTO PEÇAS Av.
Salime Nacif, 400 (33) 3331-1240
3D ACESSÓRIOS Av. Salime
Nacif, 784 (33) 3331-4400
SMART CELL Rua Antonio Pupin, 17 (33) 3331-8972
BRASIL CENTER ASSISTÊNCIA
EM CELULARES LIGAR PARA
(33) 98426-9044

Dra. Daniela O. Franco
Rua Alencar Soares - Vargas, 65 (Masterclin) 1º Piso
(33) 3331-5320
Dr. Marcelo Ker
Werner - Rua Alencar
Soares Vargas, 65 (Masterclin) 1º Piso (33) 3331-3184

GERMANO’S MODAS Rua Alonso Starling 421 (33) 3332-1388

BARATINHO BABY Av. Salime
Nacif, 222 (33) 3331-8497

LOJA DO TUIM Rua Olímpio
Vargas 397 (33) 3331-3568

MAXINFOL Av. Salime Nacif, 246
(33) 3331-3746

MARVAN MODAS Rua Amaral
Franco (33) 3331-1195

CIA DO KILO Av. Salime Nacif,
555 (33) 3331-6826
CALCEBEM Rua Amaral Franco,
167 (33) 3331-1834

MINI SHOP Rua Dr. José Fernandes Rodrigues, 531 (33)
3331-4133

ÓTICAS PRECISÃO Rua Amaral
Franco, 268 (33) 3331-2266

OUSADIA Rua Amaral Franco
(33) 98411-8186
VALORIZE CONFECÇÕES Av.
Salime Nacif, 574 (33) 8444-2252

MUNDO DOS CALÇADOS Av.
Salime Nacif, 552 (33) 3332-2959

OPA OPORTUNIDADES Av.
Salime Nacif,328 (33) 3331-3828
ORANGO TANGO BRINQUEDOS Rua Amaral Franco, 234
(33) 3331-4708

PRECISA DE GARÇONS para
festas com serviço de qualidade
é só ligar (33) 98416-8864
VIKN PERFUMES Rua Amaral
Franco, 201 (33) 3331-2671

EL MODAS Av. Salime Nacif, 438
(33) 98414-1768

CASA DO PINTOR Av. Felipe
Nacif, 150 (33) 3331-6260

SOLAR Rua Desembargador
Alonso Starling, 116 (33) 33311365

JEITO ATUAL MODAS Rua
Amaral Franco, 180 (33) 33311787

IDEAL CONSTRUÇÃO Av. Salime Nacif, 715 (33) 98419-1902

ADRIANO CHAVEIRO Qualidade no serviço e menor preço
ligar para (33) 98451-5595

ANA PIRES Rua Monsenhor
Gonzalez (33) 3332-2362

MENINA VENENO Rua Amaral
Franco, 35 (33) 98838-3138

CREME E AÇAÍ Av. Getúlio
Vargas, 878 (33) 3331-4298

CARLOS TUR Rua Júlio Bueno,
116 (33) 3332-2199

VENDEM-SE Filhotes de Calopisita mansinhos e raros tratar com
(33) 3332-2407

DONA BELLA Av. Salime Nacif
(33) 98450-5525

ROTA DO JEANS Av. Salime
Nacif, 554 (33) 9942-6084

JACI MÁQUINAS Concertos
e peças especializadas Singer
Elgin (33) 3331-2983

VENDE-SE Churrasquinho aqui
no Espetinho Bezerrão pronto
entrega contato (33) 984431555

GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835

CAFÉ BOUTIQUE Rua Professor Juventino Nunes, 179 (33)
3331-6305

P rodutos N aturais a
granel, integrais, sem glúten
e outros ligar para (33)33322407

Dr. Luiz Carlos
Leitão
(Otorrino)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
204 (33) 3331-1602

ORANGO TANGO BOUTIQUE
Rua Amaral Franco, 161 (33)
3331-7045
SOCIAL Rua Amaral Franco, 279
(33) 3331-5091

Dr. Giovani Bittencourt
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin) sala
01 (33) 3331-4715

JOALHERIA TURMALINA Rua
Amaral Franco,179 (33) 3331-1320

MULTIMAC LTDA Av. Salime
Nacif, 740 (33) 3331-1676

DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV LIGAR PARA (33)
3331-2033

Dr. Agreine Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin) sala
01 (33) 3331-5320

LEGALMENTE LOIRA Peças
para Biojoias, Av. Salime Nacif, 543

AUDÁCIA FEMININA Av. Salime
Nacif, 623 (33) 8454-9688

LOJA AVENIDA Av. Salime Nacif,
652 (33) 3331-2665

SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33) 3331-3863

BABYLÂNDIA Rua Antônio Welerson197 (33) 3331-7798

SAPATARIA FERNANDA CONSERTOS EM GERAL TRATAR
COM (33) 98442-8179

RECALLRua Professor Juventino Nunes, 139 (33) 3331-3232

CENTER CÓPIAS Av. Getúlio
Vargas, 574 (33) 98436-5268

DONA SCARP Av. Salime Nacif,
700 (33) 3331-8139

ATELIER MM Rua Desembargador Alonso Starling, 210 (33)
3332-2333

Dr. Eduardo
Cardoso - Rua Alencar
Soares Vargas, 65
(Masterclin) (33)
3331-1341
Dr. Marcelo Soares
Pires - Rua Alencar Soares Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-3244
Dra. Regina de Almeida - Rua Alencar Soares Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-3488
Dr. Rodrigo Ferreira - Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-5320

Imunizar (Clínica de Vacinação)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl 302 (33) 3331-2521

EXCLUSIVY Av. Salime Nacif,
288 (33) 3331-7352
LOJA 20 Av. Salime Nacif (33)
99953-2442
MUNDIAL MODAS Rua Professor Juventino Nunes, 189 (33)
8432-9895

MOCHILA E ACESSÓRIOS é
aqui na Av. Salime Nacif, 428

VENDE-SE UM CONGELADOR
na garantia (seminovo) tratar (33)
98416-9801 Valor: R$ 1.600,00

MARSHMALLOW Av. Getúlio
Vargas (33) 3331-5203
SONHO DE VERÃO Av. Getúlio
Vargas, 609 (33) 98451-7789
1000 FESTAS Rua Amaral Franco, 51 (33) 98415-5131
ELÍDER EMBALAGENS Av.
Felipe Nacif, 330 (33) 3332-3948

SELMA CONFECÇÕES Av.
Salime Nacif, 444 (33) 3331-3412

EMBALAGENS Av. Salime Nacif,236 (33) 9984-6834

Dr. Sérgio Féres
Mansur Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-2026

Dr. Fabrício Gantos
(Ortopedia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
301 (33) 3331-3925

Dr. Eduardo Magnus
(Clínica dos Olhos)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
206 (33) 3331-2395

Dra. Renata Murad
(Ginecologia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
304 (33) 3331-5315

Dra. Erika Ferreira
(fonoaudióloga)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
407 (33) 3331-3770

DrA. Pollyanna
Rodrigues - Av. Salime
Nacif, 288 (33) 3331-7760

Dra. Carla Almeida
(Dermatologia)
Rua Duarte Peixoto, 95
1ºpiso (33) 3331-2870

Dr. Francisco E.
(Ortopedia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
202 (33) 3331-3492

Dr. Alex Nagem
(Neurologia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
305 (33)3331-4540

Dr. Célio Roberto
(Cirurgia Geral)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
205(33) 3331-2276

Dr. Frank Nunes
(Cardiologia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
304 (33) 3331-5315

Dra. Elis Oliveira
Campo - Rua Alencar
Soares Vargas, 65 (Masterclin) (33) 3563-2573

VENDE-SE CONGELADOR em
bom estado com duas tampas
de vidros tratar (33)98416-9801

Dr. Marcelo Dutra
(Neuro-Psiquiatria)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
402 (33) 3331-5627
Dra. Núbia R. Dias
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
407 (33) 3331-3770
Centro de
Densitometria Óssea
Rua Duarte Peixoto, 95
Sl. 403 (33) 3331-5510

OS MELHORES PROFISSIONAIS ESTÃO AQUI PARA
ANUNCIAR É SÓ LIGAR (33) 3331-8409
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CEI Central: Comissões da Câmara
verificam tremores e sons em escola
As Comissões de Educação e
Obras da Câmara de Manhuaçu
formadas pelo Vereadores Anízio Gonçalves, Gilson César
e Aponísia dos Reis, acompanhadas do Engenheiro Civil da
Prefeitura, Francisco Nunes,
visitaram a Escola Municipal
Professora Iolanda Alves (CEI
Central), na manhã desta quinta-feira, 27/10, a fim de tomar
providências quanto aos relatos
de tremores e sons de máquinas
da obra vizinha, atrapalhando o desempenho das aulas e
amedrontando os professores,
alunos e pais de alunos sobre
as condições da estrutura da
edificação.
A Diretora da Escola Geralda
Aparecida Moreira, juntamente
com os professores das turmas
matutinas, mostrou as condições das salas, as rachaduras, e
revelou a preocupação que todos
estão passando. "Apresentei
ofício aos órgãos competentes
como Defesa Civil e Corpo de
Bombeiros e o Engenheiro da
Prefeitura, Francisco, emitiu o
laudo, confirmando que a escola
pode funcionar. Em relação ao
barulho, atrapalha muito mesmo, mas os responsáveis pela
obra disseram que o barulho irá
acabar em breve. Os professores
e pais ficam preocupados com
razão quando as máquinas estão
em atividade devido aos tremores. Eu não posso garantir nada,
mas como o engenheiro é uma
pessoa idônea e de confiança,
nós continuamos o trabalho",
explicou.
A professora Rosania Cordeiro de Castro, também relatou

O uso da tecnologia a serviço
da aprendizagem
*Por Marcus Garcia

C
as dificuldades. "As rachaduras
são as mesmas que já existiam
antes da escola. Sobre o tremor, a gente sente a vibração
e o som atrapalha muito. Nós
estamos tranquilos e vigilantes.
Uma das reivindicações dos
pais é a presença de um técnico
vistoriando constantemente o
prédio", contou.
Rosania também alegou que a
solução seria a mudança de endereço da escola. "Nós achamos
que a melhor opção é irmos para
outro local", salientou
O Presidente da Comissão
de Educação,Vereador Anízio
Gonçalves, detalhou o trabalho
dos parlamentares. "O barulho
realmente é muito perturbador,
prejudicando os alunos e os
professores. Quanto as vibrações, a gente deixa a cargo do
engenheiro e aguardamos laudos
de outros profissionais. Devido
a todos estes problemas, a melhor alternativa é a mudança de
endereço", relatou.

Preocupados e com medo,
os pais de alunos se reuniram e
apresentaram pedidos e orientações ao Ministério Público.
De acordo com as professoras,
a evasão dos alunos é grande
devido o medo dos pais.
A escola, que tem 530 alunos
e 54 funcionários, ficou paralisada por alguns dias, mas voltou
as atividades após a emissão do
laudo técnico do Engenheiro
Civil da Prefeitura, Francisco
Nunes, que apesar de não se
pronunciar, atestou que a escola
pode funcionar normalmente.
"Concluímos que de modo geral, as patologias verificadas na
edificação, até o momento não
comprometem a sua utilização.
Aconselhamos que continue o
monitoramento das trincas nas
diagonais encontradas nos fundos do imóvel, nos níveis 4 e 5,
se haverá ou não progresso das
mesmas", constou a conclusão
do laudo.
Assessoria de Comunicação

Tribunal Eleitoral valida eleição e Rosa
poderá assumir a Prefeitura de Santana
SANTANA DO MANHUAÇU ESTÁ EM FESTAS.
Na noite do dia 27/10, final da tarde, a corte do Tribunal
Regional Eleitoral (TRE) deferiu o recurso da candidata à
prefeitura de Santana do Manhuaçu, Rosa Luzia Mendes
Assis (PDT). A decisão por 5 votos a 1 reforma a sentença
da Justiça de Manhuaçu e os votos de Rosa serão computados pelo TRE e a candidata poderá assumir o cargo de
prefeita para o mandato 2017/2020.
Rosa obteve 2.926 votos, 35 a mais que Paulinho do
Digudinho (DEM), com 2.891, mas seu registro de candidatura foi indeferido pela Justiça Eleitoral em Manhuaçu e
também em decisão monocrática do juiz Antônio Augusto
Mesquita Fonte, do TRE, no dia 18.
Os advogados de Rosa, Dr. Mauro Bomfim e Dr. Wendel
Salum Dourado, comemoraram a vitória numa situação
inédita na Justiça Eleitoral mineira. O primeiro posicionamento foi de que não pode haver um terceiro mandato
contínuo do mesmo grupo familiar. Na quinta, a maioria
da corte do TRE afastou esse entendimento no caso do
falecimento, já que João do Açougue morreu há quase dois
anos, o que não influenciou a eleição deste ano.
Para o advogado da candidata, Dr. Wendel Salum Dourado, a fundamentação de todo o registro é de que houve
o fim do vínculo com a morte do ex-prefeito João Batista
de Assis. Ele reforça que o resultado veio também para
preservar a soberania da vontade da população de Santana
do Manhuaçu que, por sua maioria, elegeu a Rosa Assis
como prefeita.
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omo preparar a escola
para o futuro? Qual a
melhor forma de lidar
com os desafios trazidos pela
tecnologia, utilizando-a para
potencializar o aprendizado?
Debate cada vez mais presente
no ambiente educacional, o
uso de aparelhos conectados à
internet já é uma realidade nas
escolas e universidades e desafia
o método tradicional de ensino.
A escola tende a caminhar
cada vez mais com o foco no
desenvolvimento humano,
deixando de lado os conteúdos compartimentados. Em
evidência estarão aspectos
culturais, sociais, familiares
e políticos, que ganharão reforço com o uso especializado da informação e dos
mecanismos técnicos que as
processam e disponibilizam.
Em minhas aulas e palestras,
procuro direcionar a temática
da tecnologia para a área da
educação, onde relaciono o
estágio atual do desenvolvimento tecnológico com a
tendência do desenvolvimento
dos gadgets, redes, aplicativos
(apps) e dispositivos sempre
considerando como a imersão
das pessoas nesta realidade,

muitas vezes ampliada, tornase natural, causando mudanças
drásticas no comportamento
e nas relações sociais e de
consumo.
Educação, bens, informação, cultura, arte, lazer, notícias, televisão, cinema, teatro,
literatura, música e as mais
variadas formas de interação
com o conhecimento ganham
destaque, numa revolução
em que as habilidades sociais
ganham cada vez mais importância. O foco não mais
está em decorar conceitos,
mas em debatê-los em salas de
aula, agora também virtuais,
que transpassam fronteiras
geográficas, em grupos de
estudo envolvendo diferentes
comunidades.
A prática educativa tende
a ser pautada sob a perspectiva de um mundo de novas
formas e maior velocidade de
construir relações e no qual a
tecnologia deve estar a serviço
da pedagogia. Neste contexto,
a escola no futuro será mais
interpretativa, comunicacional e voltada a projetos colaborativos, transdisciplinares,
menos focada em avaliação
de conteúdo com trabalhos
isolados, porém imersa numa
compreensão dos contextos do

aprendizado para a sociedade.
Um exemplo disso está no
uso das redes sociais – hoje
temido por muitos educadores. Essas redes propiciam
uma forma ágil para troca
de informações e a comunicação. Cabe a cada escola,
dentro de suas possibilidades
de infraestrutura e de pessoal docente, aproveitar esta
oportunidade e orientar para
a melhor forma de se utilizar
os meios. Com eles é possível inclusive proporcionar
desafios aos estudantes, como
olimpíadas de conhecimentos e fóruns de discussão de
problemas políticos contemporâneos locais, nacionais e
internacionais.
Para se preparar para a escola do futuro, não se deve vetar
o uso das novas tecnologias,
mas sim entender o potencial
delas e como utilizá-las para
transformar o processo de
aprendizagem.
*Marcus Garcia é
pedagogo e especialista em
inteligência motivacional
e gestão de pessoas, e atua
como professor do Instituto
Superior de Administração
e Economia (ISAE), de
Curitiba (PR).

Atividades marcam campanhas
de prevenção de doenças
Profissionais da Atenção Primária, das Estratégias de Saúde
da Família – ESFs e do Núcleo
de Atenção à Saúde da Família –
NASF em Manhuaçu realizaram
nesta sexta-feira, 28, atividades
de promoção do Outubro Rosa
e Novembro Azul.
Objetivo com a iniciativa,
realizada em parceria com a FACIG, Natura, Escola do Futuro
e outras entidades, foi chamar
a atenção da população para
a importância de cuidados e a
prevenção de doenças como o
Câncer de Mama e de Próstata.
Para orientar as pessoas foram distribuídos panfletos nos
estandes montados na praça
com informações sobre as duas
doenças e as formas de prevenção. Os profissionais de
saúde, ao entregar os panfletos,
também tiravam dúvidas dos
interessados.
A marcação de exames também foi feita durante a programação. Foram várias marcações
de exames de mamografia, para
detecção do câncer de mama e
também do PSA para homens,
em relação ao câncer de próstata. A coordenação do evento
ganhou de laboratórios particulares exames de PSA, ampliando o número de agendamentos.
Outros exames foram disponibilizados durante as atividades
como aferição de pressão arterial e testes de glicemia com a
participação de profissionais da
saúde de Manhuaçu e estudantes. Também foi feita durante a

manhã uma caminhada partindo
da Praça Cordovil Pinto Coelho,
passando pelo Coqueiro e retornando ao Centro.
Para a coordenadora da Atenção Primária da Secretaria de
Saúde, Adriana Verly, o objetivo
com as atividades foi a conscientização da população. “Fazer o
exame, se tocar, se conhecer e o
objetivo maior é mostrar para as
pessoas que a prevenção ainda
é o melhor remédio. E que se
você previne, se você detecta,
tem mais chance de ter a cura

para a doença” - afirmou.
As atividades lembrando o Outubro Rosa e o Novembro Azul,
buscaram também conscientizar
as pessoas a procurarem a unidade de saúde mais próxima para
marcação de exames e acompanhamento fora dessas campanhas.
“Nosso objetivo maior hoje nos
stands foi demonstrar o trabalho
para a população que já é feito
nas unidades de saúde no dia a
dia” – completou.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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População será indenizada pelo
desabastecimento de água do Rio Doce

E

m reunião em Minas
Gerais, o Comitê Interfederativo criado para
monitorar as ações de recuperação da região define novas
linhas de ação que avançam
no atendimento às pessoas
atingidas. A partir desta semana, a população impactada
pelo desabastecimento de água
decorrente do rompimento
da Barragem de Fundão, em
Mariana, será informada sobre os procedimentos para o
recebimento de indenizações
por danos morais.
A medida foi aprovada durante a 7ª reunião do Comitê
Interfederativo (CIF), criado
para fiscalizar e validar as
ações de reparação do Rio
Doce, realizada entre os dias
24 e 25 de outubro, em Belo
Horizonte, com a participação
da União, estados de Minas
Gerais e Espírito Santo e municípios atingidos.
A deliberação da Câmara
Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial,
aprovada pelo CIF, estabelece
que o valor base a ser pago à
população será de R$ 1.000
para Governador Valadares,
onde mais de 270 mil pessoas
ficaram dias sem acesso à água,
e de R$ 880 para as demais
cidades impactadas, como Colatina (ES), Tumiritinga dentre
outras. O valor será pago ao
responsável pelo domicílio
afetado, com um adicional para
cada um dos seus dependentes.
Foram estabelecidos critérios,
prazos e procedimentos que
serão repassados aos moradores
destas localidades pela Fundação Renova (fundação independente criada pela Samarco e suas
controladoras, Vale e BHP), já a
partir desta semana.
Já a Câmara Técnica de
Gestão de Rejeitos elencou
uma série de medidas que a
Samarco precisa implementar,
visando a otimização do trabalho de dragagem e retirada
dos rejeitos das margens dos
rios, indispensáveis à melhora
da turbidez da água, à contenção e à gestão dos rejeitos. A
empresa tem um prazo de sete

dias para enviar um Plano de
Ação que detalhe como este
trabalho será feito.
Outro avanço importante foi
a aprovação de deliberação da
Câmara Técnica de Economia
e Inovação, coordenada pelo
Instituto de Desenvolvimento
Integrado de Minas Gerais
(Indi), que solicita à Fundação
Renova a elaboração de um
projeto de identificação e caracterização de produtos a partir de
insumos derivados dos resíduos
e rejeitos da mineração. Para
isso, devem ser considerados os
estudos e projetos já realizados
por entidades de pesquisa e
universidades, visando potencializar esta ação.
Auditoria externa
A empresa contratada pela
Fundação Renova para realizar o trabalho de auditoria
externa e independente da
execução dos 39 programas
socioeconômicos e socioambientais, previstos no Termo de
Transação de Ajustamento de
Conduta (TTAC), apresentou
as adequações ao seu Plano
de Trabalho, em cumprimento
às recomendações da última
reunião do CIF.
Segundo a secretária adjunta
da Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional
(Secir), Izabel Chiodi, é fundamental o estabelecimento de
metas físicas e financeiras capazes de medir o cumprimento
do que está previsto no TTAC.
“O Procedimento Operacional Padrão a ser adotado
deve ser capaz de mensurar
a efetividade das ações, por
meio de indicadores que avaliem o cumprimento do que
foi estabelecido pelo Acordo
e pelo CIF, além de assegurar
a contratação de especialistas
nas diversas áreas temáticas”,
explica.
Avanços em Minas Gerais
O secretário adjunto de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, Germano Vieira,
destacou a sanção, em janeiro
deste ano, de uma lei ambiental
mais rigorosa sobre a implantação de empreendimentos que
possam representar riscos ao

meio ambiente ou a pessoas.
A nova legislação exige a
apresentação de plano de ação
emergencial, plano de contingência, plano de comunicação
de riscos, com alertas sonoros
e diretrizes estabelecidas pela
Defesa Civil.
Em março, o governador
Fernando Pimentel assinou,
ainda, um decreto que instituiu
uma nova auditoria de segurança de todas as barragens de
rejeitos no estado, concluído,
segundo Germano Vieira, em
setembro deste ano. O trabalho determinou a suspensão
de novos processos de licenciamentos para barragens de
rejeito que utilizem a técnica
a montante de construção. A
barragem de Fundão foi feita
considerando este modelo.
Balanço de Ações
O Comitê Interfederativo
fez um balanço dos trabalhos
realizados, desde a sua criação
em abril deste ano, a partir
dos relatórios das Câmaras
Técnicas que dão suporte ao
monitoramento e execução
dos programas de reparação,
restauração e reconstrução das
regiões impactadas, e, ainda
das ações de controle específicas de competência dos órgãos
federais e estaduais de Minas
Gerais e Espírito Santo, que
compõem o CIF.
Ao todo, foram aprovadas
31 deliberações que trazem
diretrizes e recomendações à
Samarco e à Fundação Renova
sobre as ações ambientais e
sociais que estão sendo implementadas, além de inúmeras
Notas Técnicas, Pareceres e
Notificações específicas para
cada um dos 39 programas
executados.
Foram apresentados os dados do monitoramento da
recuperação ambiental, feito
pelo Ibama em 77 pontos da
calha do Rio Doce, que apontou atrasos no cronograma das
obras e o descumprimento de
uma série de recomendações
feitas à empresa, bem como
os riscos de novos carreamento
de rejeitos, diante do período
chuvoso que se aproxima.

A questão da tarifa de energia elétrica

Deve-se ter cautela, ou
cuidado, ao falar sobre a
perspectiva de evolução de
alguns preços que podem
causar redução da inflação
neste e no próximo ano. A
tarifa de energia elétrica
para os consumidores em
baixa tensão vem apresentando redução em algumas
áreas no Brasil. Entretanto,
até o momento, ainda não
estão nestas áreas do Brasil,
as principais metrópoles
que de forma acentuada
podem provocar imediatos
e significativos efeitos sobre a inflação, em especial
sobre o IPCA/IBGE, que
avalia a inflação oficial do
país.
Conforme o IBGE, este
indicador de inflação mede
a variação dos preços apenas das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro,
Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo,
Belém, Fortaleza, Salvador,
Curitiba e Vitória, além
do Distrito Federal e dos
municípios de Goiânia e
Campo Grande. É a partir
da agregação dos índices

regionais referentes a uma
mesma faixa de renda (rendimentos de um a quarenta
salários mínimos), que se
obtém este índice nacional.
A estrutura de pesos
regionais ponderada pelo
IPCA/IBGE possui a seguinte distribuição para
as regiões metropolitanas
pesquisadas:
Região........ Peso regional (%)
Campo Grande................ 1,51
Fortaleza......................... 3,49
Recife............................. 5,05
Belém............................. 4,65
Brasília........................... 2,80
Porto Alegre.................... 8,40
Goiânia........................... 3,59
Curitiba........................... 7,79
São Paulo...................... 30,67
Salvador.......................... 7,35
Belo Horizonte.............. 10,86
Vitória............................. 1,78
Rio de Janeiro............... 12,06
Brasil............................ 100,0

Fonte: IBGE
As tarifas de energia elétrica podem ser favorecidas por diversas reduções,
como a do repasse tarifário
quinzenalmente avaliada
em dólar norte-americano
da Hidroelétrica de Itaipu.
Este benefício, entretanto,
será revertido ao consumidor apenas se houver
coincidência com o período
de reajuste e de repasse das
distribuidoras às tarifas de
energia à população, e que
ocorrem apenas uma vez ao
ano. Assim, por exemplo,
o reajuste tarifário da AES
Eletropaulo, distribuidora
de eletricidade para a maior
metrópole do Brasil e com
participação de 30,67% no
índice agregado do IPCA, já
ocorreu no meio deste ano.
O benefício em cascata
a partir da tarifa de energia
elétrica para os demais setores
dependerá de diversos outros
fatores, como os mecanismos
de indexação e de inércia inflacionária.
Agostinho Celso Pascalicchio é professor de economia
e especialista em energia.
Está disponível para entrevistas.
Crédito da foto: Isabela Lobo

C

BH-Doce, Ministério Público e Fundação Renova avaliaram em evento os impactos, as ações
de mitigação e o papel das instituições um ano após o rompimento da barragem de Fundão.
Representantes da Fundação Renova, José Almir Jaconelli Junior e Allan Suhette; coordenador
das Promotorias de Meio Ambiente da Bacia do Rio Doce, Leonardo Castro Maia; e representante dos
Comitês das Bacias Hidrográficas dos rios Caratinga e Doce, Ronevon Huebra, se reuniram ontem
(25 de outubro) no V Encontro de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, em Caratinga/MG,
para uma mesa sobre o rompimento da barragem de Fundão, maior desastre ambiental do país, que
contaminou o Rio Doce em toda a sua extensão há um ano.
Mais informações sobre o encontro acesse nosso site: www.cbhdoce.org.br.
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POLÍCIA

Rapaz morre eletrocutado

Jordy Rick da Silva Martins, de 22 anos morreu eletrocutado após receber uma
descarga elétrica na tarde da
última quinta-feira (20/10)
na cidade de Fervedouro.
De acordo com o Boletim
de Ocorrência da Polícia
Militar (PM), o patrão da
vítima relatou aos militares
que ambos trabalhavam na
retirada de uma estrutura de
metalon em uma pizzaria e
ao fazer uma manobra a peça
encostou no fio de alta tensão
da rede de energia elétrica. A
vítima segurava a estrutura e
recebeu uma descarga elétrica de 13.800 volts.
Ainda segundo a testemunha, Jordy gritou avisando
que estava tomando choque
e em seguida caiu respirando
com dificuldade.
O patrão da vítima acionou
o SAMU. A médica tentou
reanimar Jordy, mas não
obteve êxito. O incidente

POLÍCIA

Homem é encontrado carbonizado
em mata perto do aeroporto

Manhuaçu/MG. O corpo
de Nilton Alves de França,
42 anos, foi encontrado carbonizado próximo ao aeroporto de Santo de Amaro de
Minas, na manhã de terçafeira, 25/10.
Segundo a Polícia Militar,
a perícia constatou perfuração na região craniana,
certamente proveniente de
arma de fogo.

A vítima figura em ocorrências por envolvimento
com tráfico de drogas em
Vilanova, distrito de Manhuaçu.
Equipes da PM continuam em levantamentos na
região na tentativa de identificar a autoria. A motivação pode estar relacionada
a drogas.
Carlos Henrique Cruz

Momentos de terror e tensão foram vivenciados por
uma família no Córrego
dos Elias, distrito de Santo
Antônio do Alegre, em Inhapim, na noite do dia 20/10.
A vítima
Gilzelene Machado Ferreira relatou que, por volta
das 23h, estava em casa na
companhia de suas irmãs
Alessandra Oliveira Campos,
Gislaine Machado Ferreira,
seu cunhado Uillian Neves
Campos e do senhor Elias
José Campos Neto, quando
de repente dois indivíduos
arrombaram a porta da sala e
invadiram a residência.
Um dos indivíduos estava
de posse de um revólver
calibre .38, apontando a arma
para as vítimas, ordenou que
elas ficassem no sofá e exigiam o repasse de dinheiro.
O senhor Elias suplicou
que deixassem a vítima Alessandra Oliveira se retirar
para o quarto, tendo em
vista que estava grávida.
O pedido foi atendido. Na
sequência, um dos autores
efetuou vários disparos contra Uillian Neves Campos.

Os criminosos evadiram
numa motocicleta e num
automóvel não identificado,
tomando rumo ignorado.
Logo após os disparos,
Uillian foi levado ao município de Iapu e, na sequência, encaminhado ao hospital
Márcio Cunha em Ipatinga,
porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu no trajeto.
O hospital informou que
a vítima apresentava quatro
perfurações no tórax.
Testemunhas e vítimas da
ação levantaram suspeitas
em relação à participação
de um indivíduo na autoria do crime. Foi apontado

Homicídio na zona rural de Inhapim

provocou a interrupção do
fornecimento de energia no
estabelecimento comercial.
A perícia também foi acionada e após os trabalhos
liberou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML)
de Muriaé.
O corpo do jovem foi

velado na 1ª Igreja Batista
em Muriaé na manhã de
sexta-feira (21/10) e foi sepultado a tarde no Cemitério
Municipal.
O rapaz estava no município de Fervedouro, mas era
da cidade de Muriaé.
Rádio Muriaé

PM apreende jovem por
tentativa de homicídio

A Polícia Militar apreendeu o adolescente que tentou
matar o padrasto dele no dia
26/10, no bairro Sagrada
Família, em Lajinha. A PM
foi acionada e compareceu
ao local do crime.
A vítima foi atingida com
rês golpes de enxadão e foi
socorrida. O agressor, um
menor de idade, com 16 anos
foi localizado e disse que
tentou matar o padrasto após
ver sua mãe sendo agredida
por ele.
O garoto disse que a mãe e

9

o companheiro dela fizeram
uso de bebida alcoólica durante o dia todo e que durante
uma briga o homem deu um
soco na mulher.
O infrator disse que pegou a ferramenta e foi até o
quarto onde a vítima estava e
deu os golpes na intenção de
matá-lo. A vítima confirmou
a versão dada pelo adolescente, mas a mãe do garoto
negou os fatos narrados alegando que não sabia o porquê
da agressão.
O jovem relatou que estava

morando com a mãe e o padrasto há poucos dias e que
possui passagens pela Polícia
pelos crimes de tráfico de
drogas, porte ilegal de arma
de fogo, roubo e furto, todos
cometidos no município de
Mutum, há cerca de dois
anos, e passagem por uso
e consumo de drogas em
Lajinha.
O menor infrator e arma
utilizada no crime foram
apreendidos e levados à
delegacia para adoção das
demais medidas.

como suspeito de mandante
do crime, Igor Gabriel de
Souza, de 20 anos, morador
do município de Iapu, exnamorado de Gilzelene, que
teria em data pretérita ameaçado matar o irmão dela.
Porém, em virtude de uma
certa semelhança de Uillian
com Jacson, a vítima teria
sido morta por engano.
A Polícia Militar deteve na
tarde de hoje Igor, o suposto
mandante. As informações
seguem em apuração. O
suspeito foi conduzido à
Delegacia para as demais
providências.
TV Super Canal
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ENTRETENIMENTO
LABIRINTO
TÁ CERTO
O cara pagou a última prestação ao
agiota e pediu recibo:
- O senhor pensa que eu vou cobrar novamente ?
- Não é isso, não. É que na porta do céu,
São Pedro pode querer ver o recibo e eu
não vou andar o inferno inteiro procurando você.

TOURO – DE 21/4 A 20/5: O foco a partir do início de novembro será
na carreira. Há essa preocupação quanto aos aspectos profissionais há
muito tempo, é um sentimento praticamente natural, mas agora esse foco
requererá o equilíbrio entre duas situações relevantes: o lado espiritual
e o lado material. A maturidade pode ser fundamental nesse processo.
BENS E FINANÇAS: não se esqueça que quem tem informação tem o
poder maior para se tornar independente. Mas para se ter informação tem
de ir atrás, pesquisar, ler etc. Com isso, novas parcerias podem estar a
caminho, porém vá com calma e procure saber mais antes de se comprometer, evidentemente.

DE SOGRA

GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Se por acaso ainda persistirem muitas
dúvidas e insegurança no campo profissional, só que agora com a movimentação de Saturno, há determinação e clareza nos caminhos a se
percorrer. Isso pode ser um afago de esperança no coração até mesmo
porque há maior poder de independência.
BENS E FINANÇAS: o momento não é de fazer gastos com supérfluos
e nem de cair no mundo mágico do consumismo. Procure fazer bem a
triagem do que pode adquirir com responsabilidade para não cair em armadilhas financeiras. Pode pintar uma nova atividade ou quem sabe uma
nova proposta de trabalho.

Mulher: Escuta, querido, no ano passado presenteamos a mamãe com uma cadeira de rodas. O que podemos fazer este
ano ?
Marido: Eletrificar a cadeira.

NA DELEGACIA
O delegado espantado, pergunta para o
ladrão, que acaba de chegar.
- Quem te ajudou a roubar o piano ?
- Eu roubei sozinho, doutor.
- Mas, como ? Pergunta o delegado admirado.
- Foi num momento de fraqueza, doutor.

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Justamente neste período há estímulo a se
buscar com criatividade atividades que fazem você se sentir bem. Tudo
bem, algumas vezes nem tudo fica cem por cento, só que agora o poder
das parcerias e do coletivo clamam por sua ajuda e incentivo.
BENS E FINANÇAS: entender de forma crítica os resultados de seus
esforços pode ser um bom caminho para realizar mudanças e, quem sabe,
investir em novas frentes de trabalho. Neste período, especificamente, é
o momento de se analisar com calma para partir para a ação depois do
dia 3 de novembro.

sete erros

LEÃO – DE 23/7 A 22/8: Uma das características dos leoninos, além do
carisma natural, é a capacidade de entusiasmar as pessoas. E isso é fato
e pode ser importante para colocar em prática novas ideias, sobretudo se
envolverem familiares. Por sinal, o lar e a família se destacam agora com
muitas ideias e estímulo transformador.
BENS E FINANÇAS: é possível algumas ideias interessantes no ramo
imobiliário estimulem contatos com a família. O mais importante é não se
precipitar e deixar o equilíbrio entre intuição e razão prevalecer para concluir
o que for melhor para você e para todos.

DE CRIANÇA
A professora, depois de perguntar a
Mariazinha, ao Julinho e ao Pedrinho, se
eles queriam ir para o céu, e obter um sim,
perguntou a mesma coisa ao Juquinha e
ele disse não.
Surpresa, ela perguntou o motivo.
- É porque mamãe disse para eu ir mais
cedo pra casa hoje.

VIRGEM – DE 22/8 A 22/9: Sua intuição, perspicácia e poder de concentração estarão estimulados. Há uma aura de mistério que envolve seus
pensamentos e até o olhar de outras pessoas. Seus pensamentos estão
mais profundos e a superficialidade não ganha atenção.
BENS E FINANÇAS: você precisa da estabilidade para poder obter sucesso. A família faz parte dessa base importantíssima para poder direcionar
seus interesses materiais, agora mais do que nunca, estimulados por muito
dinamismo e também pela palavra mágica – paciência.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: Exigências familiares podem forçar a mudança de hábitos cotidianos e fazer com foque mais no lado familiar. Suas
atitudes tendem a ser firmes, mas tome cuidado com acusações do tipo
ditador, radical etc. Procure agir com equilíbrio e paciência para conseguir
resultados mais efetivos.
BENS E FINANÇAS: continua o clima de prosperidade no ar, mesmo
que seja numa perspectiva em trabalhos realizados há algum tempo. Tente
priorizar as questões que envolvam as finanças, divisão de bens ou questões hereditárias. O período está excelente para deixar tudo em ordem.

Bom dia a todos!!!!!
Três estudantes universitários não fizeram um exame porque não estudaram.
Eles elaboraram um plano, sujaram-se
com graxa, óleo e gasolina e foram falar
com o professor.
"Senhor professor, pedimos desculpas
porque não pudemos vir para o exame.
Estávamos num casamento no Rio de Janeiro e no caminho de volta o carro quebrou, por isso que estamos assim sujos,
como pode ver".
O professor entendeu e deu-lhes três
dias para se prepararem.
Depois de três dias eles foram ao exame muito bem preparados porque tinham
estudado.
O professor colocou-os em salas separadas.
A prova tinha apenas 4 perguntas:
1. Quem casou com quem?
2. Que horas o carro quebrou?
3. Onde exatamente o carro quebrou?
4. Qual é a marca do carro?
NOTA: As suas respostas devem ser
idênticas.
Boa Sorte !
Ser honesto significa escolher não mentir, roubar, enganar ou trapacear de modo
algum. Quando somos honestos, desenvolvemos a força de caráter que irá nos
permitir prestar grande serviço a Deus e
ao próximo. Somos abençoados com paz
de espírito e respeito próprio e teremos a
confiança do Senhor e das pessoas.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Acontecimentos interessantes e intrigantes podem acontecer até o dia 31 de
outubro. Júpiter ajuda com ideias novas a respeito das
relações. Inevitavelmente dúvidas, indagações e até
impulsividade podem ocorrer. Dessa forma, há maior
determinação para separar o joio do trigo em novembro.
BENS E FINANÇAS: as ideias são várias e as possibilidades de investimentos, seja para economizar para investir posteriormente ou para
investir especificamente no ramo imobiliário estão em destaque. Parcerias
e sociedades podem requerer revisão.

ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: O período está bom em vários sentidos.
Primeiro porque o Sol está em Escorpião, proporciona boas vibrações aos
escorpianos e estimula as transformações, as ações, os trabalhos. E mais,
até para dar aquela mudança no visual o período está bom, pois com o
carisma em alta, propostas amorosas podem acontecer de forma efetiva.
BENS E FINANÇAS: buscar o equilíbrio das finanças é um bom sinal
de tranquilidade para dar conta de outras atividades importantes que pode
desenvolver. O momento está excelente para poder controlar isso de forma
efetiva, com maior determinação e poder de negociação.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11:O momento está excelente para dar
aquela viajada relaxante e dar um tempo das “confusões” no trabalho. Bom
também para deixar a aparência diferente e cuidar do corpo. As amizades
são excelentes, mas há discursos e discursos. Por isso pense bem em
quem confiar as boas ideias e quem irá lhe desestimular de alguma forma.
BENS E FINANÇAS: se você estiver no meio de um turbilhão financeiro,
é possível que algum parente ou amigo lhe deem o caminho das pedras
para sair desse processo. Tenha cuidado com as especulações e mantenha-se informada a respeito do que acontece no mundo financeiro antes de
qualquer decisão importante.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Há um clima mais ameno, mesmo que
persistam adversidades naturais no cotidiano. As amizades e um espírito
mais solto com otimismo podem lhe ajudar a partir para novos rumos e
literalmente se superar. Estímulo e persistência não faltam.
BENS E FINANÇAS: realizar planejamentos e redefinir prioridades
financeiras não estão descartados neste momento. As finanças estão controladas, pelo menos há esta sensação que paira no ar dos capricornianos.
Procure se organizar antes de decisões financeiras.

CURIOSIDADES
AVIÃO MISTERIOSO: Em maio de 2015,
a Força Aérea Americana lançou uma nova
missão espacial misteriosa. O avião X-37B
foi enviado ao espaço pela quarta vez nos últimos anos, novamente cercado de segredos.
O ônibus espacial X-37B saiu da plataforma
do Cabo Canaveral, na Flórida. O governo
dos Estados Unidos não revelou quais seriam os objetivos da aeronave não-tripulada.
O que se sabe é que a nave não tem data
para retornar à Terra e que ela deve testar
um novo propulsor iônico capaz de garantir
avanços aos satélites de comunicações.
Esse mesmo avião já permaneceu 675
dias no espaço, tendo retornado de sua úl-

tima missão em outubro de 2014. A Força
Aérea Americana afirma que os objetivos da
missão “não podem ser especificados”, mas
que eles devem contribuir para o desenvolvimento de tecnologias para veículos aéreos
espaciais. O misterioso avião-robô X-37B é
uma miniatura dos antigos ônibus espaciais,
e suas viagens oficiais ao espaço são altamente secretas. Alguns analistas em tecnologia espacial acreditam que o avião pode
ser uma plataforma de espionagem, capaz
de analisar satélites de outros países. O X-37B foi fabricado pela empresa americana
Boeing, pesa cinco toneladas e tem 8,8 metros de comprimento.

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Manter um posicionamento profissional definido, focado e determinado, pode ajudar em projetos e objetivos específicos
para conseguir resultados efetivos. Mas é preciso entender, como em tudo
na vida, há limites a serem respeitados, sobretudo do corpo e da mente.
BENS E FINANÇAS: a carreira profissional ganha impulso, seja por ajuda
de terceiros ou seja pelos resultados plantados há tempos que começam
a gerar efeitos. Sua imagem profissional tem tudo para ser reconhecida.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Atingir maturidade profissional e pessoal
são objetivos da maioria dos profissionais. Os piscianos carregam um
traço marcante, a intuição, que pode ajudar a conquistar muitos objetivos.
Assim, é possível alcançar maior independência e dinamismo profissional
se souber equilibrar razão e emoção.
BENS E FINANÇAS: qualquer possibilidade nova na área financeira ou
na área da carreira profissional deverá ser analisada com cautela. Tente
intuir e perceber os detalhes, o texto sem palavras, sobre a possibilidade
de desenvolver novos negócios.
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Juntos há mais de um ano,
Mariah Carey e seu ex-noivo James
Packer nunca tiveram relações sexuais
Por conta de valores tradicionais, Mariah Carey nunca teria
feito sexo com seu ex-noivo,
o bilionário James Packer, segundo informa uma fonte do
“TMZ”. Segundo a pessoa próxima à cantora, a diva nunca
traiu o empresário russo com o
coreógrafo Bryan Tanaka, de
quem ele teria ciúmes.
De acordo com a publicação,
Mariah e James chegaram a morar juntos e passaram semanas em
um iate do magnata nas férias, com os filhos da cantora, no entanto, viviam em quartos separados. Eles chegavam a ficar juntos, mas
assim que o clima esquentava iam um para cada lado, portanto a
relação nunca foi consumada. Seu ex-marido, Nick Cannon tem falado dos hábitos puritanos da estrela publicamente e afirmou que só
tiveram relações sexuais quando se casaram.
No entanto, ainda não se sabe se essa é uma das razões pelas quais
o romance de James e Mariah chegou ao fim. Apesar de ter sido
anunciado essa semana – logo após a cantora afirmar que teria de
cancelar sua turnê pelo Brasil e América Latina – seus representantes confirmaram que a separação se deu há cerca de um mês, na
Grécia, após uma briga.
Mariah e James ficaram juntos em meados de 2015 e em janeiro
de 2016 noivaram.

Após vídeo íntimo, Alexandre Borges vai
deixar o Brasil
Alexandre Borges se tornou um dos assuntos
mais comentados nas redes sociais e imprensa
após um vídeo íntimo dele com transexuais acabou caindo na web. O ator assumiu que era ele
e agora em entrevista ao colunista Bruno Astuto
da revista 'Época', voltou a falar o assunto.
“Acho que cada um tem que cuidar da sua
vida. Tenho enfrentado uma rotina pesada por
ser protagonista, mas estou muito bem comigo
mesmo”, afirmou.
O ator que está na novela ‘Haja Coração”,
também falou sobre sua realização em ter atuado na trama: “Realizei o
sonho de fazer par com a Malu Mader, que eu admiro muito. Estou me
sentindo mais bonito aos 50 anos. E sinto que o público me incentiva e
me apoia. Sem ele eu não teria pique”, afirmou o ator, que não teve seu
papel reduzido na trama após o vídeo polêmico vir à tona.
Após o fim da trama das sete, o ator global vai deixar o Brasil rumo
a Angola para se dedicar ao projeto 'Poema Bar', produzido e bancado
por ele. “Acho que de uns tempos para cá a poesia voltou com tudo,
veio uma onda de recitais. Isso faz bem para a alma de todo mundo”,
apontou o ator, que interpreta versos de Fernando Pessoa e Vinicius
de Moraes.

Atriz para nordestinos: 'Calem a boca!
Pagamos o bolsa família a vocês'
Na terça-feira (25), a atriz Alexia Dechamps
causou polêmica em audiência pública em Brasília na Câmara dos Deputados, para decidirem se
proibem ou não a vaquejada no Brasil.
Segundo informações da colunista Fabíola Reipert, do site 'R7', a modelo Maria Paula Maia, de
Maceió (Al), estava no local e ficou indignada
com a falta de respeito de Alexia com os nordestinos que estavam no local.
A atriz disse para eles: "Calem a boca que nós já pagamos o bolsa
família de vocês".
Alexia participava da audiência pública saindo em defesa dos animais, pois na vaquejada, que é uma atividade cultural do Nordeste,
eles sofrem bastante, porém acabou sendo critica pela forma como
tratou as outras pessoas no local.

Homem com fotos íntimas de Marcela
Temer comprou HD nas ruas de SP
Silvonei José de Jesus Souza, um telhadista
autônomo que foi condenado por estelionato,
extorsão e obtenção de vantagem indevidia
26, cumprirá pena do presídio de Tremembé,
no interior de São Paulo. Caso não se lembre
do caso, Souza pediu R$ 300 mil para a primeira-dama Marcela Temer como chantagem;
se o valor fosse entregue, ele não divulgaria
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fotos íntimas e áudios de Marcela. O homem foi condenado a cinco
anos e 10 meses de prisão.
De acordo com reportagem do G1, os crimes de Souza começaram nas ruas da Santa Ifigênia, local conhecido em São Paulo por
possuir inúmeras lojas de eletrônicos. Tudo começou há 8 anos,
quando Souza comprou um HD usado por R$ 250. Nesse disco rígido, estava presente um banco de dados de um provedor de internet,
não revelado, com informações sensíveis como email, CPF, telefones e números de contratos. É preciso notar um ponto: Souza não é
um hacker, mesmo que muitos veículos estejam tratando o homem
dessa forma. Caso seja necessário usar um termo, o mais próximo
seria "cracker", e mesmo assim Souza não possui a habilidade necessária para tal. A investigação encontrou o homem por meio do
endereço de IP, algo facilmente simulado por um cracker com conhecimento técnico.
Todos os detalhes relatados pelo G1 podem ser encontrados na
decisão da juíza Eliana Cassales Tosi de Mello, da 30° Vara Criminal.

Conheça a suposta nova namorada de
William Bonner'
Na última terça-feira (25), o assunto sobre a suposta namorada do William Bonner voltou a ganhar destaque na mídia. O
jornal Diário de São Paulo e o colunista
Leo Dias revelaram a identidade da moça.
A médica Natasha Dantas foi apontada
como a nova namorada de William Bonner
e também teria sido o pivô da separação
do jornalista do “Jornal Nacional” com a
apresentadora do “Encontro”, Fátima Bernardes.
Inclusive segundo o colunista, na internet afirmaram que a médica chegou ao apartamento onde William
Bonner mora na sexta-feira e só saiu de lá na segunda pela manhã.
Natasha é especialista em RPG (Reeducação Postural Global).
Segundo o site 'Famosos na Web', no ano de 2010 William Bonner
se ausentou do “Jornal Nacional” para tratar uma hérnia de disco e
teria sido justamente nessa ocasião que eles teriam se conhecido.
Vale lembrar que William Bonner e Fátima Bernardes anunciaram a
separação no final do mês de agosto desse ano.

Rússia estaria prestes a atacar o Brasil
Uma das autoras do processo
de impeachment de Dilma Rousseff, a advogada e professora da
USP Janaina Paschoal, está convicta de que a Rússia tem planos
de atacar o Brasil. Segundo ela,
em breve.
Janaina Paschoal @JanainaDoBrasil
Com a construção de uma base militar russa, na Venezuela, uma
posição firme do Brasil já não é só questão humanitária, mas de
defesa. 13: 40 - 25 out 2016.
Janaina Paschoal @JanainaDoBrasil
4) Com uma base militar na Venezuela, Putin estará a um passo de
atacar o Brasil. Estão rindo? Pois eu estou falando sério. 13: 44 - 25
out 2016.
Janaina Paschoal @JanainaDoBrasil
1) Em comentários, muitos me criticaram
por sugerir que o governo brasileiro apóie a
oposição na Venezuela. Alegam desrespeito à
soberania. 13: 38 - 25 out 2016.
As afirmações foram publicadas após Janaína comentar a relação entre Brasil e Venezuela.
Após os comentários, no entanto, a professora não comentou mais claramente suas oponiões sobre o possível
ataque russo ao Brasil.

Zezé ‘entrega’ Wanessa Camargo:
“Nunca vi fritar um ovo”
Wanessa Camargo pilotou o fogão e
cozinhou no “Estrelas”, da TV Globo,
de sábado (29). O pai da cantora, Zezé
Di Camargo, no entanto, revelou que
aquela era a primeira vez que via a filha
encarando a cozinha.
"Nunca vi fritar um ovo", entregou.
"Ela nunca entrou na cozinha na vida.
Ela está se achando a Ana Maria Braga", acrescentou Angélica.
O sertanejo disse que a cantora mudou bastante depois de dar à luz
José Marcus, de 5 anos, e João Francisco, de 2.
"A Wanessa me surpreendeu de uma maneira muito boa. Não esperava isso dela. A partir do momento em que foi mãe ela se trans-
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formou", avaliou. A popstar aproveitou para fazer uma promessa na
atração: "Eu estou ficando boa, vou aprender, vou virar cozinheira de
mão cheia".

Sonia Braga acha inútil alfinetada de Betty Faria
Outro dia, Betty Faria deu entrevista alfinetando Sonia Braga.
Ela disse que a atriz não pediu licença para fazer a personagem
Tieta no cinema. "Isso foi péssimo", afirmou Betty. E ainda completou: "Eu fazia turnê na época e, a cada cidade que chegava, as
pessoas comentavam que odiavam, ficaram indignadas".
Sonia comentou com gente próxima que achou inútil e desnecessária a alfinetada da colega. E ainda afirmou que Tieta é de Jorge
Amado e não de Betty Faria. Xiii... Betty fez Tieta numa novela na
TV e Sonia interpretou no cinema.

Mulher de
Safadão paga mico em
rede social
Thyane Dantas, que tem mais de
um perfil no Instagram (um oficial
e outro fake), se confundiu e fez
um autoelogio que está dando o que
falar. Em uma foto dela de biquíni,
a moça esqueceu de trocar a conta
e comentou com o perfil dela mesma. Imagine voc entrando em sua
rede social e se elogiando... Como
a Internet não perdoa, Thyane virou
motivo de piada.

Rita Cadillac deixa claro que não
está nem aí para a Globo e confessa
que mentiu para a emissora
Rita Cadillac não paga pau para ninguém,
muito menos para a Globo (como muitos artistas
fazem). Ela não precisa! E provou isso durante
entrevista para o Pânico, da Jovem Pan, onde disse que já mentiu para a emissora carioca.
Em 2013, ela entrou para a Fazenda, na Record. No mesmo ano, gravou participação especial na novela Amor à Vida. “Gravei com a
Globo, mas eles queriam mais, aí inventei que
iria para o exterior fazer shows”, confessou Rita. Ao ver a cantora/
atriz no reality show da Record, a Globo cortou parte das cenas dela.

Saiba os motivos do cancelamento dos
shows de Mariah Carey no Brasil
Mariah Carey cancelou os shows que faria agora em novembro
em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.
Duas produtoras responsáveis por trazê-la ao Brasil estão em pé
de guerra e trocando acusações por falta de pagamento.
Mas, tem um outro motivo que está sendo guardado a sete chaves. Segundo uma pessoa que está trabalhando na produção, não foi
vendida a quantidade de ingressos que se esperava. Teve convite
que chegou a R$ 2.500. Mariah está colocando a culpa no povo que
estava promovendo os shows: “Meus fãs merecem mais do que o
tratamento que recebem de alguns desses promotores”, disse ela em
sua rede social.

Xanddy diz que tentaram separá-lo de Carla Perez
Xanddy, Vocalista do Harmonia do Samba, escreveu texto em sua
rede social para falar dos 15 anos de casamento com Carla Perez.
O cantor contou que seu empresário e a gravadora tentaram separar os dois na época em que eram namorados:
"No começo do meu namoro com Carla, auge da minha carreira
com o Harmonia, empresário e gravadora me aconselharam a não
continuar meu relacionamento, alegando que ser solteiro 'vendia
mais' pois eu era um 'sexy símbolo'! E me envolver com alguém,
principalmente a Carla, ia acabar com minha carreira!
Obviamente não aceitei a intromissão deles numa questão tão pessoal, fui educado e continuei vivendo a minha vida. Mas os caras
foram tão ousados, que resolveram falar diretamente com a Carla,
pedindo a ela para se afastar de mim, porque ela estaria me prejudicando profissionalmente! De certa forma, foi bom eles terem sido
ousados, porque a ação deles provocou em mim uma reação, que
foi assumir dias depois, nacionalmente (publicamente), meu relacionamento, contrariando eles, é claro, e fazendo também todos eles
engolirem nossa alegria!".
Mas não foi só empresário e gravadora que quase separaram os
dois. Houve outros contratempos, momentos de crise, mas eles conseguiram contornar. O casal tem dois filhos
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Renzo Braz consegue credenciamento para
HSP e verba para HCL de Manhuaçu
O
Deputado Federal Renzo
Braz se reuniu com diretoria e parte do corpo clínico do Hospital São Paulo, na
terça-feira (27), para comunicar
o credenciamento da entidade,
junto ao Ministério da Saúde,
para realização de cirurgias do
coração pelo SUS. Atualmente,
o HSP já é referência na região
neste tipo de cirurgia, mas desde
o dia 19, está credenciado para
realizar tais procedimentos pelo
SUS.
Há pelo menos 10 anos, o
HSP vem lutando para conseguir esse credenciamento.
“Desde 2012, estamos trabalhando junto ao Governo Federal, para suspender uma portaria
do Ministério da Saúde, com
parâmetros que limitavam o
credenciamento. A nosso pedido, conseguimos suspender
essa portaria nacional em maio
de 2012, beneficiando não só
Muriaé como o Brasil todo”,
ressaltou Renzo Braz.
O novo serviço contempla
cerca de 1,5 milhão de habitantes da área de referência do
HSP e a partir de agora, qualquer
paciente que chegue ao Hospital
enfartando, por exemplo, será

prontamente atendido por um
cardiologista e se necessário,
encaminhado para os procedimentos cirúrgicos adequados,
sem necessitar de transferência
para outra entidade. “Até hoje,
Muriaé e região foram muito
bem atendidos pelo Prontocor.
Porém, a demanda aumentou
muito e por isso houve a necessidade de dividir o trabalho
com o Hospital São Paulo. A
partir de agora, toda a demanda
de doenças cardíacas da região
será completamente atendida no
município”, afirmou o Deputado
Renzo Braz.
O vice-Provedor do HSP
e coordenador do Serviço de
Cardiologista da instituição, o
médico cardiologista Edvard
Ferreira de Almeida, ressaltou
o quanto o credenciamento é
importante para a população e
para o próprio hospital: “Ganha
a população que passa a contar
com um serviço de grande
qualidade, realizado totalmente
pelo SUS, e ganha o hospital
São Paulo, que ao realizar estes
procedimentos de alta complexidade, é melhor remunerado
pelo SUS, contribuindo assim,
para o equilíbrio financeiro da

entidade, que vale ressaltar, é
filantrópica”.
O coordenador do Serviço
de Hemodinâmica do HSP, o
médico hemodinamicista Leonardo Mendonça, agradeceu
o apoio do poder público com
a entidade: “O Hospital, por
sua diretoria e corpo clínico,

agradece muito a viabilização
de recursos que contribuem
para a manutenção e o aumento
do atendimento da entidade.
A minha esposa, por exemplo,
optou por ter nossos gêmeos em
Muriaé, porque sabe que podemos contar com a UTI Neonatal,
outro importante serviço viabi-

lizado ao HSP”, argumentou.
Renzo Braz fez questão de
frisar que intercedeu junto ao
Ministro da Saúde, Ricardo
Barros, sobre outros pedidos
do Hospital São Paulo e que
os mesmos serão rapidamente
atendidos. “Solicitamos também
a implantação de leitos de reta-

guarda, inclusão nos serviços
Rede Cegonha e Gestante de
Alto Risco, inclusive, com instalação de banco de leite materno.
Estes serviços já foram aprovados pelo Ministério da Saúde e
aguardam apenas liberação de
recursos federais para serem
autorizados.

Deputado Renzo Braz destina 100 mil reais para HCL
MINISTÉRIO DA SAÚDE autorizou o Empenho
da Emenda Individual nº
27650007, de autoria do
deputado Renzo Braz,

indicada para o HOSPITAL CÉSAR LEITE
junto ao Orçamento Geral da União 2016, no
valor de R$ 100.000,00

(cem mil reais), conforme Nota de Empenho nº
2016NE802516 anexa,
emitida em 30/09/2016.
A Emenda em questão

tem como objetivo: Aquisição de equipamentos e
material permanente para
unidade de atenção especializada em saúde.

