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EDITORIAL

Fumaça só na chaminé,
dicas para evitar incêndios
nas festas de final de ano

CHARGE

As empresas Allianz Seguros, Copagaz e
Bonpet Brasil® ressaltam cuidados que devem ser
tomados nesta época do ano
Não sobrecarregue uma tomada
Liga uma luz aqui, um trenzinho ali e o Natal se torna a época nacional da improvisação e sobrecarga das tomadas. Em ambientes como
a sala ou quarto é comum usar uma tomada benjamim para conectar
vários cabos, entretanto, eles consomem
Fale com a redação
muita energia ao mesmo tempo em um
contato@jm1.com.br ponto que pode não ter capacidade para
(33)3331-8409
aguentar alta carga elétrica.
Cuidado ao decorar sua árvore de Natal
Use sempre luvas durante a instalação das lampadinhas. Caso alguma
estoure, você estará protegido e se, as luzinhas estiverem fora de casa,
evite colocá-las próxima à rede pública de energia, sem dúvida o risco
de acidentes graves é maior. Além disso, não as posicione em locais
inflamáveis, como móveis e objetos de decoração e nunca utilize fita
crepe ou plástica na fiação, pois favorecem a passagem de corrente
elétrica. Também evite usar spray de neve em pó ao decorar a árvore,
pois o seu uso ajuda a propagar o fogo em caso de incêndio.

EU LEIO O
JORNAL DAS
MONTANHAS

Cuidado redobrado com velas
As velas dão um charme para a decoração natalina, mas todo cuidado
é bem-vindo quando se está com velas acesas em casa. Além de colocar
em um lugar fixo, em que não há possibilidade da vela tombar, também
é necessário mantê-la longe de materiais com fácil combustão, como
papel, madeira e tecidos. Vale sempre lembrar que as velas devem ser
apagadas antes dos moradores dormirem.

Heron Hott da Autoescola
Popular - (33) 3331-1016
Rua Professor Juventino
Nunes, 279 Manhuaçu

Nunca se distraia com panela de óleo quente
Ajeita a casa, recepciona amigos, cuida do forno e é inevitável esquecer algumas tarefas, nem que seja uma panela no fogão. Entretanto,
todo cuidado é pouco na cozinha, pois ele é um dos cômodos em que
mais ocorrem incêndios. Um dos mais perigosos envolve a panela
de óleo quente que, quando superaquecida, pode pegar fogo. Dica
importante: Nunca use água para tentar conter o fogo, pois o choque
térmico pode ocasionar uma explosão.
Observe se há vazamento de gás na residência
A manutenção do gás deve ser realizada durante o ano inteiro, mas
devido o uso acima da média nessa época é recomendável verificar se
a mangueira e a braçadeira estão bem ajustadas, aliás, ambas devem
ser trocadas a cada cinco anos. Se sentir cheiro de gás, ande descalço
para evitar atrito, desligue a chave geral e abra portas e janelas. Nunca
tente acender uma lâmpada da residência, pois a faísca produzida pode
causar uma explosão. Dica importante: Sempre compre o produto em
locais confiáveis e faça a instalação correta do GLP.
Nem todos os materiais devem ir para o micro-ondas
Na hora do preparo de alimentos no micro-ondas, principalmente os
pré-prontos, certifique-se que retirou todo o papel alumínio ou qualquer outro tipo de metal. Esses materiais nunca devem ser colocados
dentro do aparelho.
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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
Um novo Supremo
Nesta data, a República Federativa do Brasil declara e dá fé de que
foi instituído um novo Supremo. É mais amplo e bem mais poderoso
do que o anterior, porque é multipoderoso e se sobrepõe ao Executivo,
ao Legislativo e, principalmente, ao Poder Judiciário.
Ele não se enquadra na tripartição dos poderes. Internamente tem
soberania absoluta. Seu poder não se expande pelo planeta e chega
a Marte porque alguns países, com democracia consolidada, teimam
em não obedecer a ordens de soberanos de outros países.
Aqui dentro, ele manda em todos da forma com quem e na hora em
que bem entender. E é prontamente obedecido. Determina as leis que
serão votadas, e somente se a matéria lhe interessar.
Por estar na Constituição, alguém legitimado formalmente apresenta
um projeto de lei para que a merenda das escolas públicas seja doce;
porém ele aprova apontando que deve ter sal e com doses acentuadas
de pimenta. Todos os seus pares aprovam candidamente. Os motivos
que os levam à obediência cega, todos têm noção, mas ninguém
pode apontar com certeza, devido ao risco de ser processado. Caso
seja de sua vontade, será processado e condenado na hora e por
quantos votos ele determinar.
Se fosse apenas a condenação, vamos lá. Mas, se a decisão vier de
uma “instancinhazeca”, o salto da ironia ao deboche será inevitável.
Mas só se o condenado estiver no patamar de seu foro privilegiado
e for merecedor de seu sarcasmo.
Caso o projeto venha do Poder Executivo, pode ser aprovado,
desde que seja para salvar o Brasil. Aí, acaba-se com o absurdo

da integralidade e tornam-se proporcionais as aposentadorias e
pensões de quem ganha um salário mínimo. Para não restar mais
nenhuma mordomia, essa aposentadoria não pode ser acumulada
com a pensão, mesmo que seja de um trabalhador rural. Tão óbvio:
decide quem pode. Mas os soldos dos militares ficam intactos. Eles
podem acumular. As peculiaridades de suas atividades justificam.
Nesse campo, o Brasil está bem servido. Só morrem 60 mil pessoas
assassinados por ano. Os carros furtados se calculam por segundo;
nas periferias, entra quem “as autoridades” locais permitem.
Então, que se recorra ao Poder Judiciário, à maior instância desse
Poder! Por medida liminar só vai servir para levá-lo às gargalhadas.
Não duvide: essa figura jurídica ri. Um “fantoche” de um servidor, na
tentativa de cumprir seu dever, vai lhe proporcionar diversão certa.
Vamos passar a régua: ele tem certeza de que haverá um recurso
ao Supremo, o de direito, mas isso só lhe serve para uma crise de
riso. Aí, para não restar dúvidas aos súditos, sua decisão se espalha
pela imprensa com antecipação. Traz todo o roteiro. Começa pelo
relator, depois, um veterano mudará o percurso do rio e o resultado
todos já conhecem, mas desse vazamento ninguém questionou ou
reclamou. Sobrou voto.
Com um sorriso amarelo, o brasileiro se manifesta com “memes”
nas redes sociais. E até se leva a sério! Faz a política que lhe ensinaram e ele se acha politizado de verdade: e sentadinho dana-se a
esbravejar e a dizer que o brasileiro não sabe votar, não vai para as
ruas e não levanta o traseiro do sofá... E a criatividade faz chegar ao
“manda quem pode, desobedece quem tem juízes”. E viva o Brasil!
Pedro Cardoso da Costa – Interlagos/SP
Bacharel em direito
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
VILANOVA - Moradores do Sítio da
Paixão clamam por limpeza de córrego,
reparo e manutenção de uma ponte.
Moradores do Sítio
da Paixão no distrito
de Vilanova disseram
que estão desapontados com as autoridades
municipais de Vilanova
e do município, eles
procuraram a redação
do Portalvilanova relatando que residem no
início da estrada que da
acesso ao Córrego São
Roque e que por várias vezes solicitaram aos vereadores e à
Secretaria de Obras do Município que olhassem com mais
atenção para a situação de uma ponte que vem afetando os
moradores daquele local.
A ponte fica localizada no início da estrada que da acesso
ao Córrego São Roque e segundo os moradores, uma de suas
manilhas está entupida há vários anos, fazendo com que as
águas das chuvas não escoem devidamente córrego abaixo,
provocando inundação de residências ao longo do córrego
próximo ao Sítio da Paixão.
De um um lado a Ponte apresenta duas manilhas de concreto grandes e distintas, do outro uma manilha de barro e muito
pequena, reduzindo exponencialmente a vazão das águas
das chuvas, sinalizando que uma das manilhas certamente
está entupida. Por isso a água inundou o quintal e invadiu a
residência de um dos moradores.
Moradores reclamam que as autoridades “competentes”
alegam que sem uma licença do meio ambiente, não podem
mexer na ponte, mas também não tomam nenhuma providência no sentido de conseguir a famigerada licença para
solucionar o problema.
“Aguardamos uma providência por parte do poder público
municipal e em breve caso nenhuma atitude seja tomada no
sentido de solucionar de vez este problema, vamos formar
uma Comissão de Moradores e acionar o Ministério Público
para exigir a devida manutenção do Córrego e o reparo da
ponte.” Disse revoltada uma moradora local.

Morre o engenheiro
sanitarista Jorge Espeschit
Faleceu, pela manhã, no domingo,
18/12, o ex-diretor do SAAE (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto) de Manhuaçu, o engenheiro sanitarista Dr. Jorge
Nogueira Espeschit.
Jorge Nogueira Espeschit nasceu em 8
de maio de 1927. No final dos anos 70,
visando melhorar a situação da água na
cidade foram firmados convênios, visando
a construção do sistema de tratamento de
água - obra realizada através de convênios
entre a Prefeitura Municipal e a FSESP (Fundação Serviços
de Saúde Pública - diretoria regional de Minas Gerais), órgão
vinculado ao Ministério da Saúde. A história da autarquia se
confunde com a própria trajetória do engenheiro sanitarista.
Entre suas passagens e trabalhos junto ao SAAE, Dr. Jorge
Espeschit foi diretor da autarquia no período de 2001 a 2004,
na gestão do ex-prefeito Mário Assad.
AMBIENTALISTA: No tratamento de água, Jorge Espeschit sempre esteve à frente de seu tempo. Foi responsável
por diversos avanços no setor que foram ampliados para
todo o país.
Mas existe outro lado significativo de sua trajetória. No Km
47 da BR 262, a rodovia é margeada por duas das mais belas
áreas naturais de Manhuaçu, o Sítio Graciema e o balneário
Recanto no Paraíso, ambos de propriedade do engenheiro
sanitarista Jorge Nogueira Espeschit.
Após aposentar-se seu Jorge havia resolvido dedicar o
tempo livre para cuidar das reservas que estão em suas terras.
Ambientalista, Jorge Espeschit procurou criar as estradas e
trilhas aproveitando o traçado natural do terreno, sem alterar
a natureza ou derrubar uma árvore sequer.

Nos últimos anos, passou a morar em Belo Horizonte. Em
2015, foi homenageado pela Câmara de Manhuaçu.
Neste domingo, nas redes sociais, foram diversas manifestações de solidariedade aos familiares pelos amigos e funcionários que trabalharam com Dr. Jorge Espeschit no SAAE.
Ficam a saudade e as lembranças de um homem de grandes
histórias e exemplos de sua dedicação ao próximo, à saúde
pública e ao meio ambiente.

cimento humano, os novos investigadores receberam treinamento na Academia de Polícia Civil de Minas Gerais onde
estiveram acesso aos mais novos métodos e tecnologias
empregados na investigação criminal.
A Polícia Civil ainda aguarda a disponibilidade de recursos
para contratação de mais mil investigadores já aprovados na
última seleção o que representará o maior investimento humano na segurança pública das últimas décadas em Minas Gerais.

Homem, que está morando na rua,
procura família em Carangola.

Cafeicultores participam de
encontro em Alto Caparaó

Um homem de nome Reginaldo
Rodrigues Lazarine, está procurando
a família em Carangola. Segundo
informou uma moradora da cidade, ele
é de Volta Redonda e tem procurado
pelos pais que vieram para Carangola
há um tempo atrás. Em demonstração
de cidadania, Elisete Tavares divulgou
recentemente no facebook uma nota a
fim de ajudar o homem a encontrar a
família. Ela disse que conversou com
ele perto da faculdade de Carangola. O homem relatou que
está morando na rua, mas já trabalhou nas Agencias dos
Correios de Volta Redonda. Disse ainda que o nome do
pai dele é José Lazarine e a mãe Irene Rodrigues Lazarine.

Cerca de cem
cafeicultores de
diversos municípios da região das
Matas de Minas
participaram do
2º Encontro de
Cafeicultores das
Redes de Referência, promovido
em Alto Caparaó, pelo Conselho das Entidades do Café das
Matas de Minas, na terça-feira, 13/12.
Durante todo o dia, palestras, painéis e depoimentos mostraram aos produtores, técnicos e os diretores das entidades
integrantes do conselho o trabalho desenvolvido em torno da
marca do café das Matas de Minas.
Logo após a abertura, realizada pelo Presidente Fernando
Romeiro, o vice-presidente Sebastião de Lourdes Lopes e a
técnica do Sebrae-MG EreniEmerick, houve a apresentação
dos resultados deste ano e a trajetória percorrida pelo projeto
até agora. O professor e pesquisador da Universidade Federal
de Viçosa (UFV), José Luís Rufino, demonstrou os objetivos
e importância das Redes de Referência. “Nós estamos aqui
para passar conhecimento. É com informação que vocês conseguem produzir mais e melhor e vão obter resultados mais
significativos para sua produção”, pontuou o professor Rufino.
A região das Matas de Minas é formada por 63 municípios
e produz, em média, cinco milhões de sacas de café por ano
– ou 25% da produção de Minas Gerais. Além disso, a cadeia
produtiva do café responde por 60% do Produto Interno Bruto
(PIB) de toda a região.
A segunda palestra demonstrou os resultados da gestão
de custo de produção e gerenciamento de uma propriedade
cafeeira. O palestrante convidado foi o engenheiro agrônomo e consultor técnico do Educampo Café, Flávio Borela
Pena. Ele mostrou como os produtores da região inseridos no
projeto conhecem suas fazendas, divididas por talhão. “Eles
aprenderam a mensurar todos os processos e gerenciam suas
propriedades. Tivemos ganhos significativos com a redução de
custos e o controle efetivo de tudo que é gasto. Atualmente, a
média é uma produção de 35 sacas por hectare com resultado
positivo de 189 reais por saca”, explicou.

Polícia Militar realiza Operação
Natalina e intensifica policiamento nos
distritos de Manhuaçu.
Com o objetivo de
trazer mais segurança e aumentar a presença policial dentro
das comunidades a
Polícia Militar através do Comandante
do 11º BPM Ten. Cel
Sérvio lança Operação Natalina Especial nos Distritos.
O objetivo é de fato trazer mais segurança durante o
período de festas e fim de ano, para isto a Polícia Militar
desencadeia Operações Natalinas em todo estado de Minas
Gerais e neste ano de maneira especial a 272ª Cia PM de Realeza está contanto com um reforço considerável de policiais
militares, graças ao apoio dos Sd em curso na 195º Cia de
Ensino e Treinamento do 11º BPM.
Segundo Cap. Cesar Freitas, comandante da 272ª Cia PM
de Realeza uma série de atividades de policiamento estão
previstas para os distritos, entre outras estão sendo desenvolvidas nos distritos blitz de trânsito, abordagens a veículos
e também a transeuntes.
Estas ações podem ser percebidas facilmente pela população, principalmente nos centros urbanos e áreas comerciais
dos distritos.
As comunidades receberam com alegria este reforço, que
além de chegar em boa hora transmite uma grande sensação
de segurança para todos, os reflexos da presença policial nas
ruas já podem ser sentido.
“O ambiente e até o ar parece estar mais leve de respirar.”
Relata com alívio uma comerciante do distrito de Vilanova.

Polícia Civil recebe novos
investigadores para região
As 24 cidades da área regional de Polícia Civil com sede
em Manhuaçu, composta ainda por seis comarcas, receberam
na sexta-feira, dia 02 de
dezembro, mais 20 novos
investigadores de Polícia
Civil. É a maior designação de investigadores
de polícia para a regional
desde 1996.
Todos com formação
em cursos superiores nas
diversas áreas do conhe-

O presente não agradou? Troca é obrigatória somente para produtos com defeito
Nos próximos dias começa a corrida dos consumidores as
lojas para a temporada de trocas de presentes. Blusas de uma
cor que você não gostou, sapatos apertados e acessórios de
gosto duvidoso. A prática de trocar presentes é muito comum
no comércio, embora os lojistas não sejam obrigados, por lei,
a trocar peças sem defeito.
Segundo Átila Alexandre Nunes, coordenador do serviço
Reclamar Adianta. com. br para evitar que o presenteado passe
pelo constrangimento de não conseguir fazer a troca, é importante verificar a política de troca do estabelecimento. “Se a
informação não constar na etiqueta do produto, solicite ao lojista,
informações sobre prazos e condições. Se for necessário, peça
para a atendente para anotá-las no cartão loja”.

Proteste, Reclame e Denuncie
No Programa Reclamar Adianta os consumidores podem
reclamar, protestar e denunciar livremente. Transmitido de
segunda a sexta-feira, de 10h ao meio dia, pela Rádio Bandeirantes AM 1360 o programa também pode ser acompanhado
pela internet: www.reclamaradianta. br ou pelo Facebook
Programa Reclamar Adianta. Whatsapp: 21-993289328.
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
"Não há clima para votar a proposta neste momento”.

No Senado, todos querem aprovar o projeto de abuso de autoridade - Diz Raimundo Lira (PMDB-PB)

COMBATENTES DA DITADURA
REPUDIAM MASCARADOS
Brasileiros que encararam a luta contra o regime militar
repudiam as manifestações violentas de criminosos mascarados, fantasiados de “ativistas”. Eles se escondem no
anonimato para cometer os crimes de incendiar ônibus e
carros particulares, depredar patrimônio público e atacar
pessoas a pauladas, como ocorreu em Brasília. Quem deu
a cara contra ditadura não respeita quem a esconde na
democracia.
ENCARAR NÃO É PARA OS FRACOS
Ao contrário dos mascarados covardes, quem enfrentou a
ditadura dava a cara orgulhosamente, no enfrentamento
do regime.
ANONIMATO VEDADO
O artigo 5 da Constituição, inciso IV, garante o direito à
livre manifestação do pensamento, “sendo vedado o anonimato”.
ATENTADO À DEMOCRACIA
“Esse tipo de ato contraria todo
princípio de democracia e a Constituição”, adverte o presidente da
OAB, Cláudio Lamacchia.
COISA DE CRIMINOSO
Ex-líder estudantil, Carlos Cadoca (PDT-PE) é categórico:
“Quem se esconde atrás de máscara não é o cidadão de
bem. É criminoso.”
DILMA E TEMER DEMITEM E
GASTAM DO MESMO MODO
O presidente Michel Temer e a antecessora Dilma Rousseff demitiram o mesmo número de ministros no início do
governo: média de um por mês. No fim do primeiro ano,
Dilma havia dispensado sete. Mas há ainda outras semelhanças: ambos têm idêntico o ritmo de gastos com cartões corporativos. Temer gastou R$2,1 milhões nos primeiros cinco meses, como Dilma, que torrou R$ 2,1 milhões
até cair, em 12 de maio.
DIÁRIAS IDEM
Os gastos com o pagamento de diárias atingiram R$665
milhões e a média é de R$60,4 milhões ao mês, com Dilma
ou Temer.
FALTA UM
Dilma encerrou 2011 com sete ministros demitidos. A saída
de Geddel Vieira Lima da Secretaria de Governo foi a sexta do governo Temer.
SEM VOCÊ SABER
Os gastos com cartões corporativos não passam por licitação. E cerca de 90% de tudo gasto é mantido sob sigilo,
sem detalhamentos.
GUERRA DE NERVOS
O presidente nacional do Solidariedade, deputado Paulinho da Força (SP), acusa os tucanos de tentarem atrapalhar o governo Temer. “O sucesso de Temer inviabiliza a
candidatura do PSDB para 2018”, diz.
A CONTA CHEGOU
As receitas do governo federal atingiram R$ 2,5 trilhões
duas semanas antes do fim do ano, confirmando crise na
atividade econômica. Neste ritmo, as receitas terão queda
de cerca de 6% em relação a 2015.
BARRIL DE PÓLVORA
O deputado Marcus Pestana (PSDB-MG)
alerta para o elevado grau de intolerância na
política. “Se a indignação da classe média
se misturar com a dos desempregados, vamos ter um barril de pólvora”, afirma.

COTA TURÍSTICA
O deputado Jean Wyllys (Psol) foi eleito
pelo Rio de Janeiro, mas usou a cota parlamentar para pagar várias viagens dele e dos
assessores para a Bahia, terra natal do parlamentar. Foi reembolsado por tudo.
BOLSA BILIONÁRIA
O valor do Bolsa Família aumentou 12%, mas vai custar R$
1,5 bilhão a menos este ano. É que foram bloqueadas ou
canceladas inscrições de mais de um milhão de bolsistas
“fantasmas” e outras maracutaias.
POLÍTICOS ASSUSTADOS
Impressiona os parlamentares o nível de acesso da força-tarefa da Lava Jato a informações da Receita Federal
sobre políticos envolvidos. Muitas multas são aplicadas a
cada pedido de esclarecimento.
OU DÁ OU DESCE
Taxistas estão furiosos com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo adiamento para março da votação de projeto
que tenta dificultar o Uber. “A categoria não vai esquecer”,
ameaça Edmilson Americano, presidente da Abracomtaxi,
de associações e cooperativas de táxi.
ORGULHO DA CAUSA
Marcus Pestana (PSDB-MG), ex-PCdoB e ex-presidente
do combativo DCE da Universidade de Juiz de Fora, explica por que manifestantes hoje se escondem em máscaras:
“Nossas bandeiras nos orgulhavam.”
PENSANDO BEM...
...pacote anticorrupção não basta. Precisamos mesmo é
de um container anticorrupção.

jsfonseca@pibrj.org.br

Time grande não cai?

Será que o rebaixamento de um clube de futebol para a
Série B só acontece com time pequeno? Sempre que um
dos chamados “times grandes” se aproxima perigosamente
da zona de rebaixamento, aparece alguém para filosofar:
“Time grande não cai”. Será verdadeira a máxima? A história recente do futebol parece desmentir esse arrazoado.
Caíram times experientes como o Fluminense (1996, 1997
e 1999 [foi para a Terceira Divisão]), o Botafogo (2002 e
2014), o Grêmio (1991 e 2004), o Atlético Mineiro (2005),
o Corinthians (2007), o Palmeiras (2002 e 2012) e o Vasco
(2008, 2013 e 2015). Dias atrás, outro gigante do esporte
bretão desceu a rampa humilhante da Segunda Divisão.
O Internacional, de Porto Alegre, também foi rebaixado,
ao lado do Figueirense, Santa Cruz e América Mineiro. É
cena comum ver os torcedores chorando como se tivessem
perdido um parente. Em entrevista, o jogador Alex admitia:
“Estamos com vergonha. O clube mais vitorioso do século,
um clube que viveu muitas glórias... Mostrou que só a camisa
não vence” (Veja.com em 11/12/16).
A dura lição do futebol de que não existe time “incaível”
tem o seu paralelo no cotidiano da carreira cristã. Paulo,
instruído pelo Espírito Santo, alertou os crentes de Corinto
com estas palavras: “Aquele, pois, que pensa estar em pé,
olhe não caia” (1 Coríntios 10:12). Infelizmente a possibilidade de queda está sempre diante de nós. O coração mais
piedoso, o evangelista mais arrojado, o crente mais fervoroso
e o discípulo mais dedicado estão sujeitos a pisar em falso
e ter um escorregão na vida cristã. Como escreveu George
Bernanos em Diário de Um Pároco de Aldeia, “o melhor cão
pode ficar danado”. Você já observou que os que morrem
afogados são geralmente os que nadavam muito bem? São vítimas do excesso de confiança! Como Pedro, estão prontos a
bradar a sua bravata: “Ainda que todos te abandonem, eu não
te abandonarei!” (Marcos 14:29, NVI). Mas... abandonou!

SE CONDENADO, LULA PODE PEGAR ATÉ 124 ANOS
Indiciado pela Polícia Federal, denunciado pelo Ministério
Público Federal ou já transformado em réu de um total de
cinco casos graves de corrupção, o ex-presidente Lula está
sujeito a sentenças condenatórias entre 31 e 124 anos de
cadeia. Há outras investigações em curso e Lula se queixa
de “perseguição”, mas tudo resulta de três operações, de
forças-tarefas distintas e três juízes federais diferentes.
OS CRIMES DE LULA
Lula é acusado de corrupção passiva, tráfico de influência,
lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, e obstrução da
Justiça etc.
PRIMEIRO CASO
Em julho, com base na delação
de Delcídio Amaral, Lula foi denunciado por obstruir a Justiça,
oferecendo vantagens para calar
Nestor Cerveró.
POR SER AINDA PIOR
Somadas, as eventuais penas de Lula ultrapassariam mais
de um século de cadeia, e o Código Penal ainda prevê
agravantes. E multas.
ISTO NÃO FAZ BEM À SAÚDE
Apesar da gravidade das acusações, Lula e seus advogados preferem desqualificar a Lava Jato e a Justiça, em vez
de se defender nos autos.
PARTIDOS NOS TOMARAM
R$738 MILHÕES ESTE ANO
Os partidos políticos compõem o único setor a não perceber que há uma crise econômica no Brasil: sem cerimônia,
tomaram este ano R$738 milhões do Tesouro Nacional,
por meio do “Fundo Partidário”. O Orçamento da União,
aprovado no ano passado, previa R$819 milhões para o
Fundo, mas havia multas a serem pagas e o Tribunal Superior Eleitoral acabou por fazer a retenção da quantia de
R$81 milhões.

Por que eu não consigo
emagrecer? O que pode estar
por trás do ganho de peso
Para emagrecer, muitas vezes, fechar a boca não é suficiente. É que nem sempre as calorias ingeridas a mais são a
única causa do ganho de peso ou da dificuldade em perdê-lo.
“A variação de peso normal durante um ano é em torno de 2
a 4 kg. Quando a pessoa começa a ganhar mais do que isso
e não consegue perder o excedente com seu próprio esforço,
deve procurar ajuda clínica”, alerta a coordenadora do Núcleo
de Obesidade e Transtornos Alimentares do Sírio-Libanês,
dra. Claudia Cozer.
Segundo ela, as pessoas, em geral, relacionam ganho de
peso apenas a erros alimentares. Dessa forma, subestimam a
importância de um exame clínico e acabam não consultando
um especialista para excluir outros fatores orgânicos que
podem favorecer o aumento de peso.
Vários problemas de saúde podem estar por trás da dificuldade em emagrecer, de acordo com a especialista. São eles:
Transtornos alimentares (compulsão);
Distúrbios do sono, como insônia e apneia;
Estresse;
Hipotireoidismo (deficiência do hormônio da tireoide
que leva à diminuição do metabolismo e ao ganho de peso);
Doenças que podem evoluir com retenção de líquido no
corpo (insuficiência cardíaca, hepática ou renal);
Síndrome dos ovários policísticos;
Deficiências de hormônio de crescimento ou dos hormônios sexuais;
Menopausa;
Hipercortisolismo (também conhecido como síndrome de
Cushing, doença causada pelo excesso do hormônio cortisol).
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Vereadores deixam Reunião da Câmara para
não Votar contas Rejeitadas de ex prefeito
A
pós a sessão ordinária, deu-se início a
sessão extraordinária
em especial com o objetivo
de deliberar sobre Prestação
de Contas 2004 referente ao
ex-Prefeito Mário Assad.
Aberta sessão extraordinária com o Presidente Jorge
Augusto Pereira, Paulo César
Altino, Jânio Garcia Mendes,
Rogério Filgueiras Gomes,
Anísio Gonçalves de Souza,
José Geraldo Damasceno,
Maurício de Oliveira Júnior,
Aponísia dos Reis, Gilson
César da Costa e Francisco
Coelho de Oliveira, totalizando o quorum necessário,
ou seja, dez vereadores.
Ao ser anunciado pelo
presidente o objeto da sessão,
qual seja, a de julgamento
das contas do chefe do Poder Executivo, exercício de
2004, que deu entrada na
Casa em 05/10/2016, com
Parecer Prévio do TCE-MG,
pela rejeição das contas,
antes de iniciada a votação,
retiraram-se do plenário
alguns vereadores.São eles
Mauricio Junior, José Geraldo Damasceno, Francisco
Coelho e Cabo Anísio.
Desta forma, sem quorum
mínimo de oito parlamentares para deliberação, o

presidente declarou prejudicada a sessão, encerrando-a
e declarando que designará
nova sessão extraordinária
para tal.
Relembrando o Caso

Tribunal de Contas de
MG decidiu pela emissão
de parecer pela rejeição das
Contas do Sr. Mário Assad,
(falecido) Prefeito Municipal
de Manhuaçu no exercício de
2004, em razão da abertura
de créditos sem a devida
cobertura legal, ou seja, sem
autorização dos Vereadores
e nem comprovação documental da aplicação deste
valor. Segundo ressaltou,
TCE na Lei Orçamentária
do Município de Manhuaçu, os créditos suplementares foram limitados em
40% da despesa fixada (R$
32,562. 371,24), ou seja,
R$13.024.948,68. Contudo
o ex-prefeito Mario Assad
promoveu a abertura de créditos suplementares no valor
total de R$18.764.657,83, o
que representa 57,63% da
despesa total fixada. Sendo
assim, foram abertos créditos suplementares no valor
de R$ 5.739,709, 15, sem
a devida cobertura legal,

contrariando o art. 42 da Lei
n°4.320/64. O Ex-prefeito
Mário Assad recorreu da
decisão e pediu o Reexame,
das contas pedindo que seja
revisto o parecer prévio pela
rejeição das contas, com
emissão de votos pela aprovação das contas.
Alegações
Para tanto, em suas razões
do recurso, o ex-prefeito
alegou que a Administração
acreditou que, durante a execução do orçamento de 2004,
as suplementações por anulação, ou seja, o remanejamento estava autorizado e não
onerava o limite estabelecido. Além disso, afirmou que
“a vontade do legislador” era
que houvesse uma autorização antecipada de créditos
suplementares, e ao mesmo
tempo a possibilidade de
remanejamento de rubricas
de pessoal e seus encargos
sociais dentro do limite estipulado na lei orçamentária, “Independentemente do
montante autorizado para os
créditos”. Alegou ainda que
o objetivo era proporcionar
agilidade para a Administração Municipal. A própria lei
autorizaria o percentual para

João Magalhães cobra
recursos para hospital
na região leste de Minas

N

o final dos trabalhos realizados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o
deputado João Magalhães (PMDB), usou
a tribuna do plenário para reivindicar recursos
para a finalização das obras do hospital regional
de Governador Valadares, cidade do leste mineiro.
Segundo o parlamentar, a unidade, que tem 85%
das obras concluídas, recebeu recursos insuficientes
do Estado para conclusão. “Fomos surpreendidos
com orçamento do estado para o próximo ano, que
contempla os hospitais de Teófilo Otoni e Montes
Claros, totalizando R$ 80 milhões, enquanto para
o hospital de Governador Valadares, que atende
toda região leste de Minas, apenas R$ 80 mil foram
destinados. Valor insuficiente para o término das
obras”, enfatizou o deputado.
João Magalhães destacou que está fazendo reivindicações junto aos parlamentares e ao governo
do Estado para que sejam sensíveis à causa. “Este
não é o pleito de um deputado ou de um partido, é
de uma região. Nós, que convivemos com rodovias
que ligam Belo Horizonte à região leste de Minas
estamos acostumados com carreatas de ambulâncias,
justamente por falta de um hospital regional”, disse.
Para o parlamentar, frente à crise financeira, é
mais viável concluir obras em andamento que iniciar
outras. Como as obras já estão 85% adiantadas, não
entendemos o motivo do governo não prover recursos para finalizá-la”, concluiu.

Ex prefeito Mario Assad teve as
contas Rejeitadas pelo TCE

Suplementação e a faculdade
de movimentar por anulação
ou Remanejamento.
TCE mantém Rejeição
Os argumentos do recorrente, a decisão no processo
não merece ser revista. As
justificativas trazidas pelo
réu não foram suficientes
para sanar as irregularidades
quanto à abertura de créditos suplementares no valor
de R$5.739,709, 15, sem a
devida cobertura legal. O
recorrente não mencionou
nem anexou outras leis que
porventura tenham autorizado os alegados remanejamentos. E não foram especificadas quais as dotações
teriam sido suplementadas/
remanejadas. Segundo o
art. 167, V, da Constituição
Federal de 1988, é vedada

a abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização dos vereadores. Além disso, a Lei
4.320/1964 prevê, em seus
art. 42 e art.43, a necessidade
de lei para a autorização de
referidos créditos, bem como
de decreto executivo para sua
abertura, a qual dependerá da
existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa
e será precedida de exposição justificativa. Dessa
forma o Ministério Público
de Contas manteve decisão
por unanimidade a emissão
de parecer pela rejeição das
contas do Prefeito Municipal
de Manhuaçu, Sr. Mário
Assad (falecido) relativa ao
exercício de 2004.
Herdeiros
Em 24/11/2015, foi proto-

colizada pela defesa, cópia
de Certidão de Óbito do
Senhor Mário Assad, ex-prefeito de Manhuaçu que
faleceu no dia 12 de setembro de 2015. O Tribunal de
Contas logo intimou seus
herdeiros através do EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
DECISÃO Nº12935/2016,
sendo assim o processo de
prestação de contas fica a
cargo de Mario Assad Junior
ex-deputado (filho do falecido). O caminho a seguir das
contas rejeitas é a Câmara
Municipal de Manhuaçu
onde os vereadores vão analisar e levar a plenário para
votação para manter a rejeição feita pelos conselheiros
e técnicos do Tribunal de
Contas ou aprovar mesmo
sendo rejeitada.
Com informações Câmara de Manhuaçu
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Vendo casa. 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro com 2 garagens R$130 mil, tratar - Romney
984454534
Vendo casa pequena com
2 quartos, sala,. Cozinha, banheiro R$ 70 mil tratar Romney
984454534
Vendo apart. Centro, R$150
mil, tratar Romney 984454534
Vendo Sítio em Matipo,
frente para BR 262, casa, água,
luz, 10.000 metros, R$ 300 mil..
tratar Romney 984454534
V endo casa pe q uena
com 2 quartos, sala,. Cozinha,
banheiro R$ 70 mil tratar Romney
984454534
Vendo Sítio em Matipó,
frente para BR 262, casa, água,
luz, 10.000 metros, R$ 300 mil..
tratar Romney 984454534
AUTO BOX Rua Professor Juventino Nunes, 148 (33) 33314291
CAPOTARIA DO SERGINHO
Rua do Triângulo (33) 3331-5035
AUTO ELÉTRICA UNIÃO Serviços e peças em geral Rua do
Triângulo, 108 (33) 8434-4437
CONSERTOS GERAIS DE MOTOS DE MOTOS TRATAR COM
O JEFERSON (33) 98416-8864
AUTO STILO MULTIMARCAS
Rua Professor Juventino Nunes,
264 (33) 3331-5921
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
RECALLRua Professor Juventino Nunes, 139 (33) 3331-3232
DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV LIGAR PARA (33)
3331-2033

ORANGO TANGO BOUTIQUE
Rua Amaral Franco, 161 (33)
3331-7045
SOCIAL Rua Amaral Franco, 279
(33) 3331-5091
ATELIER MM Rua Desembargador Alonso Starling, 210 (33)
3332-2333
DONA SCARP Av. Salime Nacif,
700 (33) 3331-8139

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

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

SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33) 3331-3863

MARVAN MODAS Rua Amaral
Franco (33) 3331-1195

GRÁFICA BRASIL Rua Coronel
Alberto Pinto Coelho, 643 (33)
98455-7975

OUSADIA Rua Amaral Franco
(33) 98411-8186

GRÁFICA DO JÚLIO Av. Felipe
Nacif, 220 (33) 3331-2065
PAPELARIA GRAFITE Av. Getúlio Vargas, 748 (33) 3331-5445
CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E ALUGAMOS CONTATO
(33) 3331-5028
MADEIRA E ARTE Móveis Rústicos Av. Getúlio Vargas, 663 (33)
3331-7288

VALORIZE CONFECÇÕES Av.
Salime Nacif, 574 (33) 8444-2252
AUDÁCIA FEMININA Av. Salime
Nacif, 623 (33) 8454-9688
EL MODAS Av. Salime Nacif, 438
(33) 98414-1768
JEITO ATUAL MODAS Rua
Amaral Franco, 180 (33) 33311787

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

MENINA VENENO Rua Amaral
Franco, 35 (33) 98838-3138
ROTA DO JEANS Av. Salime
Nacif, 554 (33) 9942-6084

SOLAR Rua Desembargador
Alonso Starling, 116 (33) 33311365

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

ANA PIRES Rua Monsenhor
Gonzalez (33) 3332-2362

EXCLUSIVY Av. Salime Nacif,
288 (33) 3331-7352
LOJA 20 Av. Salime Nacif (33)
99953-2442

DONA BELLA Av. Salime Nacif
(33) 98450-5525
GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835

MUNDIAL MODAS Rua Professor Juventino Nunes, 189 (33)
8432-9895

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

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

BABYLÂNDIA Rua Antônio Welerson197 (33) 3331-7798

Vargas 397 (33) 3331-3568

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

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

CIA DO KILO Av. Salime Nacif,
555 (33) 3331-6826

OPA OPORTUNIDADES Av.
Salime Nacif,328 (33) 3331-3828

CALCEBEM Rua Amaral Franco,
167 (33) 3331-1834

Vendo ponto comercial
no centro. Rua Alencar Soares Vargas 19, próximo a Masterclin. Especial para médicos,
dentistas, advogados. R$180
mil com escrit. Comercial. Tratar
Romney 33 984454534

MUNDO DOS CALÇADOS Av.
Salime Nacif, 552 (33) 3332-2959
SAPATARIA FERNANDA CONSERTOS EM GERAL TRATAR
COM (33) 98442-8179
CASA DO PINTOR Av. Felipe
Nacif, 150 (33) 3331-6260

Vendo lote no centro.
156 metros com escritura regis-

trada. R$ 160 mil. Tratar Romney
33 984454534
Vendo área 3 mil metros,
Ponte da Aldeia. 2 milhões.
Tratar 33 984454534 Romney
imoveis
Vendo lote 446 metros
na BR 262, quase em frente ao
novo prédio da receita federal.
Vai da BR até a rua Frederico
Dolabela. R$700 mil. Tratar 33
984454534 Romney imoveis
Vendo casa 45 mil. Quarto,
sala, cozinha. Banheiro, quintal.
Bairro Pouso alegre. Aceito carro.
Tratar Romney 33 984454534

IDEAL CONSTRUÇÃO Av. Salime Nacif, 715 (33) 98419-1902
CREME E AÇAÍ Av. Getúlio Vargas, 878 (33) 3331-4298
P rodutos N aturais a
granel, integrais, sem glúten
e outros ligar para (33)3332-2407
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
EMBALAGENS Av. Salime Nacif,236 (33) 9984-6834
LEGALMENTE LOIRA Peças
para Biojoias, Av. Salime Nacif,
543
LOJA DO TUIM Rua Olímpio

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Dr. Agreine Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin) sala
01 (33) 3331-5320

Dr. Marcelo Soares
Pires - Rua Alencar Soares Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-3244

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

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

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

Dra. Regina de Almeida - Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-3488

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

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

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

Dr. Rodrigo Ferreira - Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-5320
Dr. Sérgio Féres
Mansur Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-2026

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

Dr. Alex Nagem
(Neurologia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
305 (33)3331-4540
Dr. Fabrício Gantos
(Ortopedia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
301 (33) 3331-3925
Dra. Renata
Murad
(Ginecologia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
304 (33) 3331-5315

Dr. Eduardo Magnus
(Clínica dos Olhos)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
206 (33) 3331-2395
Dra. Erika Ferreira
(fonoaudióloga)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
407 (33) 3331-3770
Dr. Francisco E.
(Ortopedia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
202 (33) 3331-3492

Dr. Luiz Carlos
Leitão
(Otorrino)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
204 (33) 3331-1602
Dr. Marcelo Dutra
(Neuro-Psiquiatria)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
402 (33) 3331-5627
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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
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IPVA 2017 -Escala de pagamento começa no dia 9 de janeiro

A

escala de pagamento
do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)
2017 começa no dia 9 de
janeiro, em Minas Gerais,
para os finais de placa 1 e 2.
Os vencimentos da primeira
parcela ou da cota única
(com desconto de 3%) seguem nos dias 10 (finais de
placa 3 e 4), 11 (5 e 6), 12
(7 e 8) e 13 (9 e 0). A escala
se encerra em 15 de março.
O valor total do IPVA
emitido para 2017 é de R$
4,6 bilhões, um incremento
de R$ 240 milhões (5,46%),
em relação a 2016. A frota
também aumentou, no mesmo período, em 337 mil veículos (3,72%), totalizando
9,4 milhões – emplacados
até 14 de outubro de 2016.
Os contribuintes podem
consultar os valores a pagar
informando o número do
RENAVAM ou Marca/Modelo no site da Secretaria de
Estado de Fazenda de Minas
Gerais (SEF/MG), pelo telefone 155 do LIGMINAS
ou no aplicativo IPVA-MG,
para smartphones e tablets,
disponível para baixar gratuitamente nas versões IOS,
Android e Windows Phone.
Em comparação com
2016, houve redução média de 4,4% da base de
cálculo adotada (confira
tabela no Diário Eletrônico/
SEF-MG), elaborada por
técnicos da Secretaria de
Fazenda com referência no
valor venal da frota, subsidiada por pesquisa de mercado da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas
(Fipe/USP).
Pagamento
O pagamento do IPVA
2017 já poderá ser feito a
partir de 1º de dezembro
de 2016, diretamente nos

terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes
arrecadadores autorizados,
bastando informar o número
do RENAVAM do veículo.
Os agentes arrecadadores
autorizados a receber os
tributos são: Banco do Brasil, Mais BB, Banco Postal,
Bradesco, Itaú-Unibanco,
Mercantil do Brasil, Caixa
Econômica Federal, Casas
Lotéricas, Santander e SICOOB.
O contribuinte que preferir
emitir a guia de arrecadação
poderá retirá-la pelo site da
SEF/MG ou pessoalmente
nas Repartições Fazendárias
ou Unidades de Atendimento Integrado (UAI).
Quem adquiriu veículo
zero quilômetro ou transferido de outro estado depois
do dia 14 de outubro só
consegue quitar o imposto
antecipadamente, de hoje até
31 de dezembro, retirando a
guia de recolhimento. Isso
porque a base de dados foi
enviada aos bancos anteriormente ao dia 14 de outubro.
No entanto, a partir de 1º de
janeiro de 2017, o banco de
dados estará atualizado e o

pagamento poderá ser feito
normalmente nos caixas eletrônicos e agentes bancários,
sem a necessidade da guia.
O não pagamento do IPVA
2017 nos prazos estabelecidos gera multa de 0,3% ao
dia (até o 30º dia), e de 20%
após o 30º dia. Os juros são
calculados sobre o valor do
imposto ou das parcelas,
acrescido da multa, pela
taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e
Custodia (Selic).
O subsecretário da Receita
Estadual, João Alberto Vizzotto, ressalta a vantagem
de o cidadão quitar o imposto dentro do prazo, para evitar as multas e os juros, além
das consequências oriundas
da cobrança, podendo chegar a protesto cartorial. “O
Estado não deseja receber
tributos com multas e juros,
porque não é isso que faz
a sua receita. Sabemos das
dificuldades que o país está
passando, mas recomendamos o pagamento em dia
para evitar os transtornos
para o contribuinte e para
que o Estado possa cumprir os seus compromissos

e devolver à sociedade os
benefícios que ela merece”,
afirmou.

de participação e camisa
do evento, café da manhã e
almoço.
INCENTIVO: Jorge do
Ibéria prestigiou o evento,
que levou centenas de pessoas de toda à região a Vilanova, bem como mobilizou
os moradores do distrito.
“Esse foi o terceiro evento de
trilha realizado em Vilanova
e, com certeza, entrará para

o calendário de eventos. Já
está virando uma tradição.
Foi muito bem organizado
pelo pessoal dos trilheiros
e vamos seguir apoiando
momentos de esporte e lazer como esse. O evento foi
muito bacana, com uma boa
estrutura e sem problemas”,
disse os organizadores.
Graças ao trabalho do
Trail Clube VilaReal pode-se

afirmar que o encontro de
Vilanova foi muito bacana e
organizado.
“As trilhas foram excelentes e havia uma equipe de
profissionais para qualquer
tipo de incidente. A estrutura
montada ficou muito boa”,
destacou um dos organizadores do grupo de trilheiros
de VILA NOVA.
Fonte: Portal dos Distritos

Destinação da receita
Vizzotto destaca ainda
que os recursos do IPVA
não têm vinculação com a
aplicação em trânsito, como
muitos acreditam. Ele explica que o dinheiro arrecadado com o tributo vai para
o caixa único do Estado,
podendo ser investido em
saúde, educação, habitação, segurança e, inclusive,
trânsito e transporte, dentre
outras áreas.
Do total do valor apurado
com o IPVA, 20% são repassados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de
Educação (Fundeb); 40%
ao caixa único do Estado
e 40% para o município de
licenciamento do veículo.
Taxa de Licenciamento
A Taxa de Renovação do
Licenciamento Anual de
Veículo (TRLAV) é de R$
92,66, com vencimento em
31 de março de 2017. O va-

3ºEncontro de Trilheiros é sucesso em Vilanova

O

rganizado pelo Trail
Clube VilaReal e realizado com o apoio
do Comércio Local, e do
Vereador Jorge do Ibéria, o
3º Encontro de Trilheiros de
Vilanova recheou o domingo
(18/12) com muita adrenalina e animação. Mais de
300 participantes estiveram
presentes no evento.
O evento contou com a
estrutura de apoio na Escola
Municipal de Vila Nova, estandes expositores e sorteios
de brindes. O 3º Encontro de
Trilheiros contou com a benção antes da saída dos pilotos. Em seguida, foram pela
zona rural para o percurso em
uma trilha com vários obstáculos como pedras, lama,
subida e descida de morro,
matas e córregos. Para o
trilheiro, a dificuldade do
caminho é o maior atrativo.
Todos os participantes
inscritos receberam troféu

lor total emitido da TRLAV
é de R$ 881 milhões, um
aumento de R$ 94 milhões
(11,95%) em relação a 2016.
O vencimento da TRLAV
será no próximo dia 31 de
março e, assim como o
IPVA 2017, a taxa poderá
ser paga já a partir de 1º
de dezembro de 2016, diretamente nos terminais de
autoatendimento ou guichês
dos agentes arrecadadores
autorizados.
Para a TRLAV, a multa
por atraso é de 0,15% ao dia
(até o 30º dia), 9% do 31º até
o 60º e 12% a partir do 61º
dia. Os juros também são

calculados pela taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custodia
(SELIC).
Alerta
O subsecretário João Alberto Vizzotto alerta aos
cidadãos que a Secretaria de
Fazenda não envia para os
contribuintes nenhum tipo
de boleto do IPVA por Correios, e-mail, SMS ou redes
sociais, como Whatsapp.
“Se alguém receber esse tipo
de cobrança deve ignorar,
pois, caso pague, não estará
pagando à Secretaria de
Fazenda”, afirmou.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP
(GABINETE DO PREFEITO) - Decreto Municipal nº 471,
de 6/12/2016 - 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 SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene
e Saúde) e na SEMOS (Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos); considerando que no caso do cargo de
Agente Comunitário de Saúde houve pedido de exoneração liberando vaga para nomeação na localidade “centro”
e havendo clara e urgente necessidade; 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: I - na SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS conforme a seguir: a)
Para um cargo/emprego público de Operador de Máquina
Pesada: Felipe Ferreira Mendes. II – na SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e Saúde): a) Para um cargo/
emprego público de Agente Comunitário de Saúde para a
localidade “Centro”: Fernanda de Almeida Ferraz; b) Para
dois cargos/empregos públicos de Enfermeiro (a): Elisângela Rodrigues Peixoto e Gaciliane de Miranda Nantes
Kuhlmann. 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
06/12/2016 Willfried Saar, Prefeito Municipal. MARCELINO DO NASCIMENTO BRAW, SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, Alessandra Knaip,
SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e Saúde).
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Quatro pessoas morrem em acidente em Ibatiba
Quatro pessoas morreram
em um acidente na BR-262,
em Ibatiba (ES), na manhã
de domingo (18/12). Segundo informações da Polícia
Rodoviária Federal (PRF),
todas as vítimas estavam em
um Classic, que se chocou
contra uma Hilux.
Os ocupantes do Classic
eram Fabiano José da Silva,
35 anos, sua esposa Ana
Paula Valadão, 34, e um casal

de adolescentes, a filha deles
Keila Valadão da Silva e o
namorado Vinicius Biersack,
ambos de 16 anos.
Eles seguiam no sentido
Vitória - Belo Horizonte
quando o condutor perdeu
o controle, invadiu a contramão, e acabou colidindo com
a Hilux.
O motorista da Hilux, um
homem de 28 anos, sofreu lesões leves e foi encaminhado

ao Pronto Socorro de Ibatiba.
Já os corpos das quatro vítimas que estavam no Classic
foram levados ao IML de
Cachoeiro de Itapemirim.
Fabiano e a família eram
da região de Roseiral, zona
rural de Mutum, e moravam atualmente em Vitória (ES). Eles viajavam
para Minas Gerais, onde
passariam as festas de fim
de ano.

Motociclista morre em
acidente na BR-116

O motociclista João Batista Dutra, 45 anos, morreu
num acidente com motocicleta no início da semana no
km 609 da BR-116, em São
João do Manhuaçu.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi
no final da madrugada. Através de vestígios no veículo
e na pista, foi apurado que a
motocicleta Honda / CG 150
Titan KS, placa HDA-8215,
se encontrava tombada no
centro da pista.
O condutor foi encontrado a aproximadamente
75 metros de distância da
moto. A perícia da Polícia
Civil esteve no local e fez

Dois bandidos roubaram
95 mil reais na tarde de segunda-feira, 12/12, em Alto
Jequitibá. O funcionário de
uma farmácia, que realiza
serviços bancários do Bradesco, seguia em direção à
agência do Sicoob para fazer

o depósito do movimento.
Ao se aproximar do banco, ele foi abordado por um
homem armado com um
revólver. O ladrão pegou o
envelope com 95 mil reais
e fugiu em direção a uma
moto Honda XRE, preta,

com tanque de cor roxa,
300 cc, que o aguardava.
Ele subiu na garupa e os dois
ladrões saíram.
Apesar do rastreamento,
os bandidos não foram encontrados.
O Campeão

No dia 14/12, policiais
militares do 11º Batalhão
conduziram à delegacia o
menor infrator e o autor
que assaltaram um ônibus
coletivo, na rodovia BR 262,
próximo ao Distrito de Santo
Amaro de Minas, zona rural
de Manhuaçu.
A resposta precisa da PM
foi graças às informações
passadas pelas vítimas associadas ao conhecimento dos
policiais militares envolvidos na ação que rapidamente
identificaram três suspeitos,
sendo um deles reconhecidos
pelas vítimas como autor do
roubo.
De acordo com os relatos,
o condutor do ônibus parou

o veículo para o embarque
de dois supostos passageiros.
Assim que os indivíduos
entraram no veículo, um
deles anunciou o assalto
apontando uma arma de fogo
para as vítimas. Foram levados cerca de 150 reais em
dinheiro e alguns pertences
dos passageiros.
A Polícia Militar foi acionada e o trabalho de identificação e localização dos
assaltantes resultou na prisão
do primeiro envolvido, de 19
anos, que reside no distrito de
Bom Jesus do Realeza, zona
rural de Manhuaçu.
segundo envolvido no assalto foi identificado como
um adolescente de 17 anos,

que reside no mesmo distrito.
Os policiais militares ainda recuperaram o dinheiro
roubado e o aparelho celular de uma das vítimas
que havia sido levado pelos
bandidos. A arma de fogo
utilizada na ação criminosa
na realidade era uma réplica
e também foi encontrada e
apreendida.
O autor foi preso e o menor infrator apreendido e
ambos foram conduzidos à
delegacia, com os materiais
recolhidos pela PM.
Dois irmãos do infrator
conduzido foram detidos por
desacato aos policiais militares e também foram levados
à delegacia.

A tragédia aconteceu na
terça-feira (13/13) na fazenda Saracura, zona rural
de Miradouro.
Segundo informações o
jovem de apenas 20 anos de
idade morreu eletrocutado
ao encostar em fios de uma
bomba d’agua com energia
elétrica
A vítima, conhecida como

Bruno de Oliveira dos Santos, filho de Ailton Valentim
e Sueli foi socorrida, porem
não resistiu e faleceu.
Vários amigos de Bruno
se manifestaram oferecendo condolências nas redes
sociais. Bruno era muito
querido e membro do grupo
de jovens da igreja católica
de Miradouro.

Polícia Militar age rapidamente e
detém assaltantes de ônibus coletivo

levantamentos do fato.
Ainda de acordo com as
informações, devido a forte
chuva e falta de testemunha
do acidente, não foi possível

determinar as causas e nem
mesmo se havia outro veículo envolvido, que não parou
para socorrer o motociclista.
Carlos Henrique Cruz

Jovem suspeito de tráfico de
drogas é assassinado em Miradouro

Um jovem de 26 anos foi
morto com tiros na cabeça
na cidade de Miradouro,
na noite de quarta-feira
(14/12).
O corpo de Ricardo Luiz
dos Santos Filho de 26
anos foi encontrado na laje
do vestiário do campo de
futebol do AMA (Associação Miradourense de
Atletismo).
Policiais militares e a
perícia da Polícia Civil
(PC) estiveram no local e
ainda não há detalhe sobre
autoria e motivação do
crime, que será investigado
pela PC.
Após a perícia, o corpo
do rapaz foi levado para
exames no IML de Muriaé,
antes de ser liberado à família.
Procurado pelo jornalismo, o delegado titular
da 34ª delegacia da PC de
Miradouro, Dr. Tayrony
Spíndola, disse que Ricardo
Luiz dos Santos Filho era
conhecido como “Cardinho” e estava sendo inves-

Bandidos roubam malote com
95 mil reais em Alto Jequitibá

Jovem morre eletrocutado

tigado por
sua equipe por
suspeita
de tráfico
de entorpecentes,
bem como
tinha passagem por
roubo consumado.
Tayrony Spíndola destacou que a investigação está

em fase inicial, mas que
os trabalhos preliminares
apontam uma suposta dívida da vítima relativa à
negociação de drogas como
hipótese mais provável para
motivação do crime.
Para não prejudicar a apuração do caso, o delegado
não deu detalhes quanto
à possíveis suspeitos pela
autoria do homicídio.
Radio Muriaé
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ENTRETENIMENTO
caça-palavras

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - As ideias e o espírito de luta,
muito característicos nos arianos, tendem a dominar as
ações, sobretudo àqueles que conseguiram articular boas
ideias a serem executadas. Procure dar início em algo que
acredite, pelo menos antes do dia 20 deste mês, justamente quando Mercúrio ficará retrogrado e poderá dificultar algumas situações.
RELACIONAMENTOS: mesmo com várias prioridades voltadas ao mundo
do trabalho e a tentativa de conciliar agendas com as de seu amor, neste
período seria interessante dar vazão à criatividade e a literais momentos de
paz. O sexo, nesse contexto, estará estimulado e a alegria de estar a dois
tem tudo para aumentar a cumplicidade.

Visita surpresa da sogra
A sogra foi visitar a filha e o genro.
Quando ela chega na casa deles, o genro
atende: - Sogra querida, que surpresa!
- Por que a surpresa? Minha filha não
disse que eu viria passar uns tempos aqui
com vocês?
- Disse sim, mas eu achei que fosse só
para curar o meu soluço!

TOURO – DE 21/4 A 20/5 - O sentimento de inovação e de buscas por resultados expressivos no trabalho tendem a aparecer. No fundo há uma busca
por mais independência e libertação de situações antigas que ainda carrega no
coração. Mas a boa notícia é que resultados surpreendentes podem aparecer
e mexer com sua maneira de pensar sobre terceiros.
RELACIONAMENTOS: as pessoas passam a lhe ver de forma mais dinâmica e sua bondade e ações positivas podem lhe favorecer, inclusive nos negócios. No amor, as exigências mútuas, mas principalmente as suas, poderão
criar climas de discussões. Há necessidade de diálogo diante de radicalismos.

Visita de italiano
Una nonna italiana ao telefone indica
sua moradia ao neto, que quer visitá-la
com sua nova mulher: - Quando vocês
chegarem no prédio, na porta da frente
tem um grande painel. Io moro no apartamento 301. Apertem o botón do interfone
com o cotovelo, que io abro a porta. Entrem, o elevadore é à direita. Aperta o trê
com o cotovelo. Quando ocês saírem do
elevadore, mio apartamento é nas esquerda. Com o cotovelo, apertem a campainha. Tcherto?
- Vó, parece fácil, mas... por que tenho
que apertar todos esses botões com o cotovelo?
- Máaaaah que? Dio mio! Tão vindo de
mão vazia, enton?

GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - Sua maneira de pensar está mais solta e desprendida de amarras que antes forçavam a atitudes bem relevantes. Planos,
projetos e novas responsabilidades não faltam, ao mesmo tempo há alegria e
leveza no ar que mostram novos caminhos e formas de ser feliz. E o melhor,
você quer ser feliz, mesmo que precise se esforçar.
RELACIONAMENTOS: no amor essa leveza do espírito poderá proporcionar excelentes momentos se usar a criatividade e se colocar à disposição da
relação. A boa notícia, para quem está num relacionamento ou não, é que
surpresas poderão tornar o dia mais excitante e alegre.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - Com sua maturidade em desenvolvimento,
inevitavelmente há necessidade de trazer mais equilíbrio às necessidades
emocionais, até mesmo porque respostas a diversas indagações dão sustentação para a formação da base familiar e material. Mas o mais importante é
desenvolver e obter respostas com o que aprendeu nos últimos seis meses.
RELACIONAMENTOS: bons momentos para quem está amando ou começando a se apaixonar estão na pauta dos próximos dias. Sua capacidade de
demonstrar o que é ou o que não é, poderá servir para impressionar alguém
no jogo da sedução. Você quer ser feliz e o período poderá proporcionar
bons momentos.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - Não dá para controlar tudo e nem o que as pessoas podem pensar sobre suas ações. O mais importante é que a dinâmica
desse período aliado à força de vontade e determinação, podem contribuir
para conseguir efetivamente para atingir suas metas pessoais, sejam elas de
cunho financeiro ou social.
RELACIONAMENTOS: quanto aos aspectos sociais, ficará mais fácil e
político se adaptar a novas situações impostas pelos meios em que trafega. No
amor ou na paixão, fica a letra do Zeca Pagodinho: “Deixa a vida me levar…”.
Curta e viva as emoções positivas. O que vier de positivo é lucro.

Como era antes do casamento
A esposa estava lavando a louça, enquanto seu marido tomava uma cerveja
sentado no sofá. De repente o marido se
vira para esposa e pergunta: - Amor, o que
você fazia antes de casar comigo?
E a mulher, sem pensar duas vezes, responde:
- Eu vivia

sete erros

VIRGEM – DE 22/8 A 22/9 - Apesar de no fundo estar um pouco avessa
a compromissos sociais, será necessário ter jogo de cintura para equilibrar
esse processo com amigos e colegas de trabalho. O foco continua na família
e em questões do lar. A qualidade de vida está muito atrelada à relevância
da sólida base familiar.
RELACIONAMENTOS: instabilidade no humor pode atrair dificuldades com
a pessoa amada. É preciso paciência e diálogo para se chegar a um ponto
comum. A tendência é a situação equilibrar nesta semana. Para quem estiver
só, tem tudo para conquistar o coração de alguém de seu interesse, isto é,
se não houver impedimentos.

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

LIBRA – DE 23/9 A 22/10 - O período flui com maior naturalidade e as
energias proporcionadas pelo bom posicionamento de Saturno, Urano e Júpiter
poderão lhe ajudar a encontrar saídas ou soluções para situações do passado.
O bem-estar emocional será determinante nesse processo.
RELACIONAMENTOS: sua energia chama bastante atenção das pessoas.
Iniciar um relacionamento, praticamente, fica mais fácil. A dificuldade pode
ficar por conta da necessidade de mais liberdade, pois mesmo que deseje
se dedicar de alguma forma à pessoa amada, a vida e você precisam fluir.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - Sua forma de se comunicar poderá ser
definidora de planos e projetos em um futuro breve. Os escorpianos querem
objetividade e definições, precisam disso para acreditar e se fortalecer. Chegou
o momento de fazer render com seus esforços. Mudanças na área financeira
poderão mexer com o lado emocional.
RELACIONAMENTOS: as investidas para novas conquistas ganham força.
As formas serão as mais criativas, e para isso deverá usar sua capacidade
de entrar em simbiose com a outra pessoa. A química poderá prevalecer em
decisões futuras, mas não esqueça, o destino pode ou não ser uma conquista.

Esquerdo e direito

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 - O trânsito de Saturno em Sagitário traz
maior capacidade de realidade e amadurecimento em vários pontos da vida.
Agora há uma aceleração astral trazendo benefícios e responsabilidades,
sobretudo se o objetivo for criar diferenciais para se destacar.
RELACIONAMENTOS: a palavra mágica para este período é “paciência”.
Isso, em especial, com a pessoa amada e com familiares. Não dá para querer
controlar tudo a ferro e fogo e nem criar regras para limitar emoções. O momento é para se criar harmonia e condições favoráveis ao crescimento de todos.

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

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 - Na quarta-feira, dia 21 de dezembro, o
Sol passa a transitar no signo de Capricórnio inaugurando um período de maior
energia e favorecendo aspectos de sua vida. O carisma e a credibilidade dão
o tom do momento, ajudados em especial pelo otimismo de objetivos a serem
conquistados. Depois do dia 20, preste atenção no trânsito e em viagens.
RELACIONAMENTOS: caso não esteja envolvida pelos ares da paixão, os
interesses amorosos podem mudar de foco. Se estiver em um relacionamento
sério e duradouro, tem tudo para acontecerem excelentes momentos de alegria
e felicidade, pois a cumplicidade entre o casal tende a ser reforçada.

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

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

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

CURIOSIDADES
ÁGUA OXIGENADA - A água oxigenada,
comumente usada para descolorir cabelos
e possibilitar a aplicacação de tinturas, é um
anti-séptico poderoso de uso tópico. Foi obtida
pela primeira vez pelo químico francês Louis
Jacques Thenard em 1818. Desde então, é
fabricada da mesma maneira, segundo o processo descoberto por Thenard.
FOGO - O fogo pode irromper espontaneamente quando algodão embebido em óleo mineral é aquecido pelos raios do Sol. Da mesma maneira, a tinta de jornal nova também se
inflama, quando se espalha pelo papel e entra
em contato com uma fonte de vapor d´água. A
combustão espontânea é a origem de muitos

incêndios.
JÚPITER - Um homem de 100 anos, recordista de sobrevivência na Terra, se tivesse
nascido em Júpiter, teria apenas 9 anos de
idade. Explica-se: o planeta Júpiter leva exatamente 11 anos e 314 dias para completar
uma volta em redor do Sol. Ele fica, aproximadamente, a 800 milhões de quilômetros
do Sol.
LOCOMOTIVA - O inventor da locomotiva
foi o mineiro inglês George Stephen. A máquina a vapor substituiu os cavalos utilizados nas
minas de carvão. Stephen construiu, a primeira locomotiva, que desenvolvia velocidade de
13 quilômetros por hora.

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - Divulgações para “vender o peixe” estarão
incentivadas, sobretudo se conseguir usar bem as redes sociais e seu meio
social. É preciso, também, manter o equilíbrio da escolha das palavras,
principalmente quando estiver trabalhando com grupos ou necessitando de
ajuda de terceiros.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver só, será possível se atrair por
alguém que já conheça há algum tempo. Não que isso seja fundamental para
a relação dar certo, mas quando se conhece um pouco mais presume-se maior
segurança no encontro dos diálogos e pontos afins.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 - Será possível começar a colheita dos bons
frutos de seus esforços justamente em dezembro. O espírito de cooperação
e de solidariedade ao próximo contribuem positivamente com o momento. A
intuição continua a ser um diferencial diante do momento que passa o país.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver só e até para quem estiver num
relacionamento mais sério, o carisma e atração física estão fortes e poderá
redefinir caminhos. Os casais formados há certo tempo estarão em maior
cumplicidade e a química ditará bons momentos.
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Didi e Dedé se reúnem em trailer
de Os Saltimbancos Trapalhões:
Rumo a Hollywood
Foi divulgado o trailer de Os
Saltimbancos Trapalhões: Rumo a
Hollywood, filme que conta com Renato Aragão, o Didi, e Dedé Santana.
A dupla repete a parceria após 17
anos, quando atuaram juntos no filme de mesmo nome, de 1981. Rumo
a Hollywood pode ser considerado
uma espécie de continuação do filme
original.
Agora, Didi e Dedé terão que dar
um jeito para ajudar o circo onde
trabalham, que está sofrendo com uma crise financeira. Ao mesmo
tempo, piadas características, conversas com animais e muitas músicas de Os Saltimbancos, peça que serviu como inspiração, ilustram
a produção!
O filme ainda conta com um elenco de peso: Letícia Colin, Alinne Moraes, Rafael Vitti, Lívian Aragão, Emilio Dantas e Marcos
Vera e deve estrear no dia 19 de janeiro nos cinemas. Lembrando
que o eterno Didi já havia anunciado a volta de Os Trapalhões!

Pela 1ª vez, Igor Camargo comenta
polêmicas e defende Zilu
As polêmicas em torno da família Camargo ganharam um novo desdobramento. O filho caçula de Zezé, Igor, se manifestou pela
primeira vez a respeito das alfinetadas que o
cantor dá em sua ex-esposa, Zilu Camargo.
O DJ ressaltou que não se incomoda com
a separação dos pais, porém, deu a entender
que desaprova qualquer agressão direcionada
à mãe.
"Eu não tenho rancor. Eu não tenho mágoa nenhuma. Mas você
tem cuidado quando vê alguém que você ama sofrendo. Eu quero
alguém que faça ela [Zilu] feliz", disse ao “Programa do Gugu”, da
Record, que vai ao ar na noite desta quarta-feira (14).
Falando nisso, rumores dão conta de que Wanessa não cederá na
briga com o pai. Sem falar com o sertanejo desde novembro, a cantora não deve passar o Natal na fazenda “É o Amor”, em Goiás, e
não pretende se reconciliar com o famoso tão cedo.
Segundo o jornal “Agora S. Paulo”, Wanessa quer evitar a todo
custo conviver com Graciele Lacerda, atual namorada do pai.

Antonia Fontenelle chora por filha
de Flávia Alessandra
Antonia Fontenelle ficou bastante
emocionada ao relembrar sua relação
com Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo. A atriz lamentou não ter mais contato com a jovem e
chegou a chorar.
"No Carnaval, eu estive com a Giulia no camarote de uma revista e, quando eu estava chegando, a Giulia foi retirada de perto de mim. Eu cheguei e arrancaram a menina", relatou
ao "TV Fama", da RedeTV!.
E continuou: "Eu estava grávida, estava sensível, foi horrível.
Não vi as escolas passarem de tanta tristeza. Eu vi a Giulia trocando
os dentinhos. E não poder dizer um 'oi' para a Giulia, para mim, é
terrível".
A loira ainda comparou a situação com uma possível atitude do
atual marido, Jonathan Costa. "É como se hoje ou daqui a pouco eu
terminasse com o Jonathan e ele me proibisse de ver a Maitê [filha
dele]. Essas coisas me magoam. Minha relação com a Giulia não
existe mais."
Vale lembrar que a famosa perdeu o contato com a menina desde
a morte do diretor, com quem ela era casada, em novembro de 2012.
Recentemente, Fontenelle ganhou na Justiça o direito de ser reconhecida como herdeira do ex-marido.

Kate Middleton está
grávida do terceiro
filho, diz revista
Às vésperas do Natal, uma notícia estaria movimentado os corredores do Palácio de Kensington.
Por mais uma vez, só neste ano, tabloides britânicos têm apostado
que Kate Middleton está à espera do terceiro herdeiro do Príncipe
William.
“William, em particular, está na lua. Ele e Kate passaram por todos

os testes necessários para certificarem-se de que o bebê está saudável
e, depois de terem certeza, reuniram toda a família para informá-los.
Pouco depois que todos chegaram houve um barulho alto e o som de
rolhas de champanhe estourando”, contou uma fonte à revista “OK!”.
O casal já saberia até mesmo o sexo da criança: outro menino! Eles
já são pais de George, de 3 anos, e Charlotte, de quase 2.

Ator galã fica alterado em festa de hotel e
dá em cima até de comprometidos
Um ator bonitão, que recentemente foi destaque em uma novela
como mocinho, estava pra lá de Badgá em um hotel de Jericoacoara,
no Ceará.
Visivelmente alterado, ele ficou com vários rapazes e ainda deu
em cima de alguns comprometidos, inclusive foi parar nas dunas
com o namorado de uma moça que é bem conhecida na internet...
Em um determinado momento, estava com dois na praia!
Publicamente, esse galã finge que gosta de mulheres.
O assunto das estripulias dele em Jeri virou assunto entre os outros famosos na volta de viagem, no avião.

Bonner e Fátima se reaproximam
William Bonner e Fátima Bernardes,
para surpresa de muitos na Globo, voltaram a ficar mais próximos.
Há quem diga que tem alguma coisa no
ar...
Um episódio triste, a morte do pai do
apresentador, uniu novamente os dois. Ele
ficou comovido por Fátima faltar no trabalho e ir ao enterro para dar
uma força.
Muita gente nos bastidores da Globo não achava que seria fácil
uma reaproximação entre o ex-casal, pois a briga foi feia. Algo bem
grave aconteceu.
Vale lembrar que recentemente surgiram rumores de que Bonner
teria feito a fila andar. Será que um está preparando o coração (e o
terreno) do outro???
A seguir cenas dos próximos capítulos.

Famosos ganham cachês altos para shows
no Réveillon, em Fortaleza, e revoltam
médicos que estão com salários atrasados
O Sindicato dos Médicos do Ceará está indignado e lançou campanha contra o uso do dinheiro público para bancar shows de famosos como Claudia Leitte e as duplas Simone e Simaria e Jorge e
Mateus para o Réveillon de Fortaleza.
Eles dizem que estão com salários atrasados desde outubro e ficaram indignados ao saber do alto cachê que os artistas vão ganhar da
prefeitura da cidade.
Veja o que diz um comunicado oficial do sindicato:
"O Sindicato dos Médicos do Ceará reitera que as remunerações
continuam em atraso, muitas delas desde o último mês de outubro.
Vale destacar que tais atrasos são recorrentes. Portanto, não trata-se
se uma situação pontual e inédita.
A Campanha em nada se opõe ao trabalho dos artistas convidados
como atrações para o Réveillon de Fortaleza, nem ao próprio evento. Pelo contrário, a entidade é apreciadora de iniciativas de lazer e
entretenimento desde que estas, no âmbito público - diante da atual
crise pela qual passa a Saúde - sejam custeadas com recursos privados, como por exemplo na rede hoteleira, lojista e de restaurantes,
que estão entre os beneficiados com uma festa nas proporções que a
Prefeitura da Capital cearense realiza".
"Em Fortaleza, os médicos sofrem com atraso de pagamento.
Mas, para pagar cachês milionários no Réveillon, não falta dinheiro
na Prefeitura", diz a campanha que está sendo veiculada nas rádios
de lá. Em um outdoor colocaram: "Tenta marcar cirurgia com a
Claudia Leitte". Xiiiiiii...

Ator de "A Grande Família" pede
emprego: "Serei despejado"
Muito lembrado por ter interpretado o personagem Beiçola na série "A Grande Família", da
Globo, Marcos Oliveira utilizou o Facebook, na
sexta-feira (16), para pedir emprego. O ator passa
por dificuldades financeiras e quer trabalhar. "Oi,
gente, eu sou o Marcos Oliveira e estou na batalha.
Estou sem contrato e quero trabalhar. Beijos", publicou na rede social.
O veterano explicou à revista "Quem" que ficou
doente e perdeu o controle. "Estou para ser despejado, com dois empréstimos no banco, dívidas.
Estou pedindo uma ajuda. Não precisa de contrato,
o que eu não posso é ficar parado", disse.
E continuou: "Não preciso de chance, sou um
ator com mais de 40 anos de carreira. Estou ten-
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tando sobreviver, ve se consigo pagar minhas contas, paga o aluguel
e comer".
Longe das telinhas desde o fim de "Liberdade, Liberdade", antiga
novela das 23h da Globo, o artista confessou que não gosta de pedir
"esmola" e, por isso, precisa de um trabalho. "Fiquei doente, gastei
dinheiro, é minnha inteira responsabilidade algumas coisas."
"Sou sozinho, não tenho família, não tenho ninguém. Mas estou
batalhando", completou.

Claudia Leitte está abalada
por causa de dívida
Claudia Leitte terá de devolver R$ 1,2 milhão ao Ministério da Cultura e agora não tem
mais direito a recorrer desta decisão.
Ela pediu dinheiro aos cofres públicos, por meio da Lei Rouanet,
para fazer shows pelo Brasil em 2013.
Só que a prestação de contas do dinheiro que a cantora recebeu
para sua turnê foi reprovada.
Segundo uma pessoa que trabalha com Milk, ela está muito abalada, pois sua situação financeira não é das melhores, infelizmente.
Claudinha quase não faz mais shows por falta de convites. Ela
chegou a pedir ajuda até para Ivete Sangalo.

Atriz global arruma
confusão com vizinho
Um vizinho de Emanuelle Araújo (sabem
quem é???) está enfurecido reclamando no
Facebook do barulho que ele diz ouvir do
apartamento da moça, no Rio. Ela vive dando festinhas de arromba, incomodando quem precisa acordar cedo
no dia seguinte. Para piorar, a atriz rebateu a reclamação dizendo
que os filhos do vizinho fazem barulho e acordam ela às 9 horas da
manhã...

Sergio Marone vai substituir César Filho
no “Hoje em Dia”
Sergio Marone foi o escolhido pela
direção da Record para cobrir as férias de César Filho na apresentação
do “Hoje em Dia”, durante o mês de
janeiro. As informações são..
Sergio Marone foi o escolhido pela
direção da Record para cobrir as férias
de César Filho na apresentação do
“Hoje em Dia”, durante o mês de janeiro. As informações são do
colunista de TV Ricardo Feltrin, que ainda noticia que a decisão foi
tomada na noite desta quarta-feira (14) depois de uma reunião entre
Sergio Marone e o vice-presidente artístico do canal, Marcelo Silva.
A decisão é o cumprimento de uma promessa de Silva ao artista.
No ano passado o empresário garantiu a Marone que quando surgisse uma oportunidade, o testaria como apresentador. E tá ai, a tal
oportunidade! Ainda de acordo com o colunista, a decisão de não
chamar ninguém do jornalismo para cobrir Cesar Filho é com o intuito de manter a atração matinal diária com um formato puramente
de entretenimento.

Empresária pode ter sido a pivô do fim do
noivado de Paula Fernandes
O motivo do término do noivado de Paula Fernandes com Henrique do Valle tem
nome e sobrenome, segundo informações
do colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”.
A sertaneja teria descoberto mensagens
comprometedoras do noivo com uma empresária de Salvador. Ainda de acordo com
o colunista, Henrique e a moça teriam um
caso há três meses. Na madrugada do último domingo (12), a sertaneja anunciou em seu perfil do Instagram o
término do relacionamento, surpreendendo a todos: “Durante quatro
anos de relacionamento, Henrique e eu nos cuidamos e nos amamos
muito. Mas neste momento, decidimos seguir caminhos diferentes.
Espero que nos respeitem e desejem nossa felicidade. Estamos em
paz”.

Safadão faz vídeo para explicar confusão
com fã
a semana passada, circulou um vídeo em que a mãe de uma fã de
Wesley Safadão toma satisfações com ele pelo fato de o forrozeiro
ter ignorado sua filha em Manaus. Após o episódio, o cantor resolveu dar uma explicação sobre o que aconteceu. Disse que estava
cansado, queria dormir, e que fãs ficavam batendo na porta de seu
quarto no hotel.
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Bombeiros e policiais militares
protestam em BH contra PLP 257

A manifestação é em protesto contra o projeto de lei sobre a renegociação das dívidas dos
estados, que congela reajuste salarial, promoção e recrutamento de novos servidores.

P

oliciais e bombeiros militares de Minas Gerais se
reuniram na manhã desta
segunda-feira, no Clube dos
Oficiais, no Bairro Prado, na
Região Oeste de Belo Horizonte, para protestar contra o projeto de lei que prevê regras para
a renegociação da dívida dos
estados com a União. As duas
corporações protestam contra
os congelamentos de salários,

promoções e recrutamentos de
policiais, caso o projeto de lei
seja aprovado - o texto está
na pauta para votação hoje na
Câmara dos Deputados.
O chefe da Sala de Imprensa
da Polícia Militar, capitão Flávio Santiago, que conversou
com a imprensa. No Clube
dos Oficiais, cerca de mil manifestantes estiveram no local
para protestar contra o que

consideram "o engessamento
da profissão pelos próximos
anos". O Cabo Júlio foi vaiado
durante o protesto.
Segundo informações repassada a nossa reportagem
recebida através do Capitão
Santiago, deputados e senadores deveriam levar em
conta "a manutenção mínima
do que já existe" hoje para
o funcionamento da polícia
e dos bombeiros militares.
"Nós já não temos adicional
de periculosidade, nem FGTS
e estamos sempre excedendo
a carga horária prevista na
CLT. Imagina o que seria para
nós congelar salários, promoções e recrutamento", alertou
Santiago.
Segundo ele, a manifestação conta com o apoio não só
das entidades que representam
os policiais e bombeiros de
Minas, mas também do alto
comando no estado, que estiveram reunidos no domingo
(18) com o governador Fernando Pimentel. Ele teria
garantido estar atento às mudanças sugeridas pelo projeto
e pediu para que a tropa fosse
tranquilizada.

Dívida: Aprovado pelo
Senado na semana retrazada,
o projeto para renegociação
das dívidas do estados entrou
em pauta na segunda-feira, 19
para votação em plenário da
Câmara dos deputados. Alterado e cheio de emendas dos
senadores, o texto já foi criticado pela bancada de oposição
ao governo federal, e tachado
de “pacote de maldades”.
Se aprovado também pelos
deputados, os estados ficam
limitados a gastarem apenas
o teto do índice inflacionário
nos próximos dois anos. A
assinatura da renegociação
também adiciona penas aos
chefes do executivo caso
descumpram com o que assinaram no que se refere aos
gastos, com novas adições
à Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF).
Outra questão do projeto
que deve tencionar as discussões é a contribuição previdenciária. Os estados, além
de reduzir despesas com a
folha de pagamento, terão
que aumentar a contribuição
previdenciária dos servidores
ativos e inativos para até 14%.

Farmácia de Manipulação oferece soluções para o desenvolvimento
de filtros solares que protegem e adaptam as demandas da pele
Belo Horizonte, dezembro de 2016 - A primavera e o verão são as estações em que mais
ficamos ao ar livre. Com dias mais longos e ensolarados, a exposição ao Sol aumenta. Por isso,
é essencial usar protetor solar diariamente. Mas,
sempre surge aquela dúvida na hora da compra:
qual é o protetor ideal para o seu tipo de pele?
Escolher o filtro solar errado pode resultar
em diversos problemas, como vermelhidão,
queimaduras, oleosidade e acne. Além disso,
a exposição incorreta aos raios solares traz
perigos a longo prazo, como o envelhecimento
precoce e o melanoma, um tipo de câncer.

De acordo com a diretora da Associação
Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) – Regional Minas, Janete Grippa, nem
sempre escolher o produto adequado para cada
tipo de pele é uma tarefa fácil. “Devemos levar
em consideração diversos fatores importantes,
uma delas é sempre verificar no rótulo se o
produto bloqueia raios UVA e UVB. É muito
natural achar protetores eficazes somente para
raios UVB, geralmente são até mais baratos,
mas a falta de proteção contra raios UVA pode
acarretar sérios problemas. Além disso, os raios
UVA são irradiados durante todo o ano, em

Horários de voos no Aeroporto de
Santo Amaro de Minas Manhuaçu MG
Compre sua passagem pelo site www.voeminasgerais.com.br

qualquer estação, já os UVB são mais fortes no
verão. Por isso, é imprescindível que o protetor solar seja resistente contra os dois tipos de
radiação”, explica.
A maioria dos rótulos dos protetores solares
ainda não informa qual é o PPD (Persistant
Pigment Darkening) do produto, ou seja, não
informa qual a proteção contra os raios UVA.
Segundo um teste realizado pelo INMETRO, as
dez marcas mais vendidas no Brasil deixaram
claro a péssima proteção UVA oferecida pelos
protetores e sua curta duração. A maioria dos
produtos testados perdeu mais de 60% do seu
efeito após uma hora de aplicação sobre a pele.
Não basta comprar um protetor solar que tenha
alto PPD, esta proteção precisa ter boa duração. Daí a importância de se utilizar apenas
protetores fotoestáveis, bloqueadores que não
degradam em contato com a radiação e que
possuem a duração de até 12h.
No mercado nacional ainda é muito pequena a
oferta de protetores solares fotoestáveis, porém
nas farmácias de manipulação eles já são encon-

trados. Assim o protetor terá componentes que
reduzem a penetração dos raios UVB e UVA,
na nossa pele, além de atender as preferências
individuais como toque seco ou com cor de base.
A farmacêutica Janete Grippa reforça que a
principal vantagem dos filtros manipulados em
relação aos industrializados é a possibilidade de
individualização do produto. “Você pode optar
por FPS mais baixo para não atrapalhar a síntese
de Vitamina D (que é formada pelos raios UVB)
e um PPD alto para barrar a radiação UVA, que
causa manchas e envelhecimento precoce da
pele. Quando você opta pela manipulação, é
possível escolher o produto adequado a sua pele,
como creme ou gel, incorporar bases para cada
tom de pele, e ainda escolher o fator de proteção solar. Além disso, o cliente pode escolher
a quantidade que deseja”, conta.
A farmácia de manipulação oferece soluções
para o desenvolvimento de filtros para peles com
problemas de sensibilidade e oleosidade, que
tenha passado por algum procedimento estético
agressivo e até especiais para crianças.

