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EDITORIAL

Que mais esperam para
uma intervenção?

CHARGE

C

aos no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, falência total dos governantes, além dos graves problemas tem a insegurança. No Brasil se mata
mais do que em países em guerra. Agora se instala a maior insegurança
e desordem no Espírito Santo. Durante a paralisação, em apenas 9 dias foram
registrados saques, assaltos, arrastões e todo tipo de instabilidade e o pior, a
onda de violência no Espírito Santo deixou 144 mortos, segundo o Sindicato
dos Políciais Civis do Espírito Santo (Sindipol).
O Brasil inteiro está inseguro, falta credibilidade aos governantes, imagina
um país em que seus principais dirigentes desde o presidente da câmara até
o presidente da República foram citados nas delações. O presidente está indicando um ministro para o STF, um Ministro da Justiça e outros cargos em
que deixa muitas dúvidas devido a Lava Jato.
O presidente da Câmara, a presidente do
Fale com a redação
STF e o presidente da República se quisessem
contato@jm1.com.br poderia chamar as Forças Armadas para dar
tranquilidade e paz ao Brasil? Se as principais
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lideranças estivessem limpas não devendo
nada para a justiça, com certeza o país já teria
mudado. Veja os ministros dos últimos três presidentes Lula, Dilma e Temer.
Alguns já estão na cadeia e não se surpreendam se alguns ex-presidentes ir
também para a Papuda.
Você deve saber como atuavam os ministros do STF antes de serem indicados, vale dar uma pesquisada. Tudo parece se encaixar direitinho segundo
a vontade dos poderosos que temem a mão forte do juiz de Curitiba. Vejam
quem ocupou a vaga de Teori Zavascki, quem Temer escala para ser ministro
do STF, e quem ocupará o Ministério da Justiça? Diz Jorge Serrão www.alertatotal.net: O “Chefete de Polícia” (assim xingou o inimigo Renan Calheiros)
mandou avisar: que no STF tinha uma vaga para Temer lhe brindar. Foi assim
que, no Brasil da Piada Pronta (royalties para José Simão).
No distante ano 2000, Alexandre de Moraes pregava que era preciso diminuir a possibilidade de utilização dos cargos no STF como “instrumento de
política partidária”. Por ironia, tal pregação está escrita no livro “Jurisdição
Constitucional e Tribunais Constitucionais: garantia suprema da Constituição”.
A solução proposta pelo acadêmico Moraes era que as indicações supremas
fossem divididas entre o Presidente da República, O Congresso Nacional e o
Poder Judiciário. Eis a brecha na tese moralista para a indicação do Ministro
da Justiça para a vaga aberta pela morte de Teori Zavascki.
O presente para Moraes, que foi péssimo na gestão da crise penitenciária
longe de se encerrar, é um sinal de que a Lava Jato corre perigo. O livre
pensador Hélio Duque recorda que, nos últimos anos, oito operações de
combate à corrupção foram anuladas pelos tribunais superiores do judiciário
brasileiro – o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.
Foram detonadas: 1-Castelo de Areia; 2-Banestado; 3-Chacal; 4-Satiagraha;
5-Boi Barrica; 6-Dilúvio; 7-Poseidon; e, 8-Diamante. Será que a Lava Jato
corre risco de entrar nesta lista de sabotagem?
A Lava Jato não pode ser enterrada porque conta com o apoio da esmagadora maioria da sociedade brasileira. No entanto, nada na atual conjuntura e
estrutura estatal dominada pelo Crime Institucionalizado assegura que a Lava
Jato não possa ser “neutralizada” ou contida em seus efeitos punitivos contra
o “andar de cima” da corrupta politicagem brasileira. Sérgio Moro, Marcelo
Bretas e outros “pontos fora da curva” seguirão rigorosos com quem não tem
foro privilegiado. Será que o STF, com o relator Edson Fachin, fará o mesmo
com os “poderosos”? Sonhar não custa nada...
Apenas por mera coincidência que não existe, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deu um troco ao PMDB governista pela temerária decisão
de indicar Alexandre Moraes para o STF, enquanto se exige que o Ministério
da Justiça seja aparelhado pelo partido. Janot pediu ao STF a abertura de
inquérito para investigar os superpoderosos Renan Calheiros, José Sarney e
Romero Jucá por tentativa de obstrução da Lava Jato. É bomba atômica para
Edson Fachin detonar ou desarmar. Ano passado, Teori Zavascki não quis
punir o trio... A “República de Curitiba” – onde Fachin mora – exige apoio à
turma do Moro... Morou, Fachin?
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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

COBERTURA ESTRIDENTE
ESTIMULOU PROTESTOS NO RIO
O protesto de policiais militares do Rio, que era tímido, só
ganhou força com a cobertura desproporcional da imprensa,
com direito a transmissão ao vivo e helicópteros de emissoras
de TV disputando espaço aéreo para filmar pequenos grupos
na porta de quartéis. Ainda divulgaram entrevistas de mulheres
que disputavam no grito as atenções da telinha, além de insultar
quem tentava trabalhar.
No início da manhã, ontem, só havia um protesto com dez mulheres
na porta de um quartel. Mas a chance de aparecer na TV atraiu outras.
INVERSÃO DE VALORES
Policial que tentou honrar a farda foi impedido de trabalhar e xingado
de “vagabundo”. Pior: as agressoras não receberam voz de prisão.
JÁ É UM COMEÇO
É animadora a decisão do governo do Espírito Santo de indiciar
os primeiros 703 dos 10.500 policiais amotinados, agora sujeitos a
expulsão e a prisão por até 20 anos por crimes como de facilitação do
banditismo no Estado. Que não fique por aí.
SEM RESSENTIMENTOS
Para não perder a amizade que os une há décadas, o presidente da

Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Edison lobão (PMDB-MA), telefonou a Raimundo lira (PMDB-PB), que perdeu a disputa.
DEFESA DA ANEEL
A Aneel informou, por sua assessoria, que a decisão de devolver ou
não aos consumidores R$1,6 bilhão cobrados a mais na conta de luz
ainda será “validada”. E nega erros nos cálculos que resultaram nos
R$7 bilhões cobrados a mais de 2002 a 2009, também não devolvidos.
NOVOS ARES
Exausto, o delegado Márcio Anselmo pediu para deixar a chefia
do grupo da Polícia Federal que participa da lava Jato. Ele aceitou
convite para assumir o cargo de corregedor do DPF no Espírito Santo.
AMEAÇA CRIMINOSA
Notas apócrifas e postagens anônimas em redes sociais como Whatsapp, ameaçam motins como do Espírito Santo em vários estados. Tudo
mentira. Militares são proibidos de greve. Se fizerem, ficam sujeitos a
expulsão e a prisão de 4 a 20 anos.
PERGUNTA NO CAOS
Quem protege as casas e os bairros onde vivem as famílias dos
policiais no Espírito Santo?
Da coluna do Claudio Humberto
Fabyo de Oliveira
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Nome sujo pode ser motivo para
empresa não contratar funcionário
Estar com o nome sujo por causa das dívidas não é fácil. Se
a pessoa estiver desempregada, então, a situação fica ainda
mais complicada. Afinal, nome sujo impede contratação? Por
lei, a inclusão do nome nos cadastros de proteção ao crédito
não pode afetar a contratação, pois é considerado um tipo de
discriminação. É importante saber como agir nesses casos.
Se uma empresa discriminar alguém pelo fato de ter o nome
negativado, pode-se recorrer à Justiça, desde que se tenham
provas disso. Os bancos podem manter a consulta aos órgãos
de crédito como critério de contratação. Há uma cláusula na
CLT que afirma que bancários não podem ter o nome sujo.
Outra exceção é em relação aos concursos públicos. Cada um
coloca suas regras no edital e, em muitos casos, ter o nome
negativado pode ser uma restrição no momento da nomeação.
Portanto, o que vale é o que está no edital.

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.

A cidade estava precisando de limpeza
Manhuaçu, desde a posse da nova
prefeita Cici Magalhães, a cidade
entrou em uma
espécie de mutirão geral.
O acúmulo do
lixo está sendo
retirado, o SAMAL está fazendo a limpeza que precisa. A
cidade fica mais agradável e o povo agradece. Parabéns aos
trabalhadores do SAMAL

MPF-RJ pede pena superior a 40 anos de
prisão para Eike Batista e Sérgio Cabral
Denúncia cita dois pagamentos
do empresário – de US$ 16,5
milhões e de R$ 1 milhão – para
pessoas ligadas ao ex-governador.
Ministério Público Federal
(MPF) no Rio de Janeiro denunciou, nesta sexta-feira (10), o ex-governador do Rio Sérgio Cabral,
o empresário Eike Batista e mais
sete pessoas (veja abaixo a lista
completa). A denúncia é resultado
da Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato no Rio.
Segundo os procuradores, a
pena de Eike pode chegar a 44 anos e a de Cabral a 50, caso eles
sejam condenados por todos crimes denunciados. A legislação
brasileira, porém, limita o cumprimento de pena a 30 anos.
Eike é acusado de cometer dois crimes de corrupção ativa
e um de lavagem de dinheiro. Já Cabral foi denunciado por
dois atos de corrupção passiva, dois de lavagem de dinheiro,
além de um de evasão de divisas.
Agora, a Justiça vai decidir se os denunciados viram réus
por esses crimes. Eike já responde a processos por crimes
financeiros. Cabral já é réu pela Lava Jato.
Denunciados pelo MPF
•.Sérgio Cabral, ex-governador do Rio: corrupção passiva,
lavagem de dinheiro e evasão de divisas
•.Adriana Ancelmo, mulher de Cabral: corrupção passiva e
lavagem de dinheiro
•Wilson Carlos, ex-secretário de Governo: corrupção passiva
e lavagem de dinheiro
•Carlos Miranda, suspeito de ser operador do esquema:
corrupção passiva e lavagem de dinheiro

•.. Eike Batista, empresário: corrupção ativa e lavagem de
dinheiro
•Flávio Godinho, ex-sócio de Eike: corrupção ativa e lavagem de dinheiro
•Luiz Arthur Andrade Correia: lavagem de dinheiro
•.Renato Chebar, operador financeiro: lavagem de dinheiro
e evasão de divisas
•.Marcelo Chebar, operador financeiro: lavagem de dinheiro
e evasão de divisas

Aníbal cobra
punição de PMs do
Espírito Santo
Tanto o Ministério Público
Federal quanto a Polícia Federal
devem atuar para investigar e
punir policiais militares envolvidos na greve que a corporação
está promovendo no Espírito
Santo. É o que defendeu José
Aníbal (PSDB-SP), em Plenário. Ele afirmou que ação da PF se
justifica diante de transgressão dos policiais militares à própria
Constituição federal. — É uma postura de desafio ao Estado,
não ao estado do Espírito Santo, mas ao Estado brasileiro, o
poder legitimamente constituído — afirmou.

Este representa
bem o povo
Você já imaginou se nossa
região não tivesse um representante, ainda bem que temos um
deputado que trabalha intensamente por todos os municípios
da região.
É muito simples é só conferir
para saber que mais de 70% dos
benefícios que chega a nossa
região tem a indicação do deputado João Magalhães.
Parabéns João Magalhães por tudo, aproveitando a
oportunidade pela passagem de seu aniversário, que Deus
continue abençoando sua vida para você lutar em prol da
nossa região.

FHC e Lula, farinhas do mesmo saco, ou
a mesma farinha em sacos diferentes?
FHC depõe a favor de Lula:
Àqueles que ainda acreditam em
posição e oposição, informo que
FCH foi testemunha de DEFESA
de Lula. Somos nós por nós mesmo, disse Janaina Pascoal.
FHC e Lula - Rodrigo Fialho
Foi o próprio FHC quem disse:
“Entre o PT e o PSDB não existe
divergência, o que existe é disputa
por cargo”.
FHC: O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tem
feito campanha em favor da descriminalização das drogas.
Ok, Vindo de FHC, isso não me surpreende. Mas, vamos
pensar um pouco? Com a descriminalização das drogas e a
legalização do tráfico, quem passa a ter o monopólio desse
comércio? Obviamente, quem já tem a produção, a rede de
distribuição e o controle do mercado. E, no Brasil, quem tem
tudo isso? A resposta certa é as Farc.
Alguns “pró-drogas”, como FHC, argumentam que a
descriminalização acaba com o tráfico ilegal, por estabelecer
um comércio legal. Mas quem disse que a existência de um
comércio legal, impede a existência de um comércio ilegal?
Pelo menos no Brasil, isso não acontece. Por exemplo, a
comercialização de cigarro ainda não é ilegal no país, mas os
comércios estão cheios de cigarros contrabandeados. Isso quer
dizer que, mesmo com a descriminalização, as Farc continuarão comandando o narcotráfico no Brasil.
O ex-presidente parece não ter a noção exata da pior conseqüência da descriminalização. Legalizar o tráfico é legalizar a matança
de milhares de pessoas que morrem todos os anos por causa das

drogas (no Brasil são quase cinqüenta mil homicídios por ano).
Portanto, a tese de que a descriminalização acaba com o comércio
ilegal é falsa, e não passa de mais uma maluquice de FHC.
LULA: O presidente Lula, assinou, em 2001, um compromisso de apoio total ás Farc. No Brasil, não se combate as Farc
porque, para Lula, só a transformação das Farc num partido
político legal pode fazer com que a facção terrorista deixe de
ser violenta, ou seja, deixe de ser terrorista. Tese tão maluca
quanto à de FHC. Talvez, esse tenha sido o motivo que levou o
próprio governo brasileiro a destruir os pequenos concorrentes
locais das Farc e é justamente por isso, que as Farc comandam,
sem concorrência, o narcotráfico no país. Existem provas
de que são as Farc que estão fornecendo armamento para o
Comando Vermelho, o PCC e outras organizações terroristas.
Resumindo: a guerrilha colombiana está promovendo a matança de milhares de brasileiros, e bem debaixo do nariz do
presidente Lula que, como no caso de Orlando Zapata, prefere
fingir que não tem nada a ver com o assunto.
Lula e FHC estão levantando a mesma bandeira, e ambos
são cúmplices de criminosos, de narcotraficantes e de comunistas selvagens. Foi o próprio FHC quem disse: “Entre o PT
e o PSDB não existem divergência, o que existe é disputa por
cargo”. Fica a pergunta: FHC e Lula são farinas do mesmo
saco, ou a mesma farinha em sacos diferentes?

Brasileiros estão em busca de seu próprio
Donald Trump para 2018
(Bloomberg) -- Se os brasileiros ficaram chocados quando
os EUA decidiram colocar um
ex-apresentador do reality
show "The Apprentice" na Casa
Branca, eles já superaram isso.
Dois possíveis candidatos
para a disputa das eleições
presidenciais do Brasil em
2018 são ex-apresentadores de
"O Aprendiz", a versão local
do programa que consagrou
Trump. Outro com um séquito entusiástico é um parlamentar assíduo no Twitter que disse que a ditadura militar
nos anos 1970 errou ao torturar, em vez de matar, os dissidentes. E tem também o cirurgião plástico conhecido
como Dr. Hollywood que,
apesar de falar português
com sotaque americano,
acha que tem chances.
Tiririca, originalmente
um palhaço de circo, foi
eleito para o Congresso
com mais votos do que
qualquer outro parlamentar
após fazer campanha com o slogan "pior que tá, não fica".
É Tiririca e agora como será sua campanha em 2018, já
que ficou muito pior.
O Brasil está cansado da maneira de governar dos políticos. Veja o que acontece no Espírito Santo. Duvido que
isso acontecesse se tivéssemos um Presidente da República, um congresso representativo e um STF independente.
Jair Bolsonaro se tornou conhecido no Brasil, exatamente pelas suas respostas polemicas, ou você acha que
o Trump teria sido eleito nos Estados Unidos se não fosse
polêmico, o povo gosta de ouvir a verdade e assuntos
polêmicos, até mesmo para conhecer a personalidade do
candidato. O contraditório dá Ibope e te faz conhecido.

Arrecadação do IPVA 2017 atinge em
janeiro 45% do total esperado para o ano
A arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) 2017 atingiu, até 31 de janeiro, R$
2.132.526.559,61, o equivalente a 44,87% do total emitido
para o ano, que é R$ 4.752.660.309,20. O valor é 8% superior ao contabilizado no mesmo período de 2016, quando a
arrecadação foi de R$ 1.968.155.533,04. Do montante arrecadado pelo Estado em 2017, R$ 1.365.039.668,23 (28,72%)
foram pagos em cota única, com desconto de 3%, e R$
767.486.891,38 (16,15%) de forma parcelada.
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CANTINHO DE FÉ
Um Deus que escreve cartas
"Plagiar é crime”.

‘FICHA LIMPA’ NÃO AFETOU
SENADORES ENROLADOS

Sobre a acusação contra o ministro Alexandre de Moraes, que teria publicado,
como de sua autoria, trechos do livro de um jurista espanhol

A Lei da Ficha Limpa ainda não surtiu efeito no Senado.
Em quase sete anos de vigência da lei, e apesar das dezenas de parlamentares enrolados na Justiça, apenas Ivo
Cassol (PP-RO), do “baixíssimo clero”, foi condenado pelo
Supremo Tribunal Federal. A pouco mais de um ano e meio
para a eleição de 2018, há a chance concreta de a Lei da
Ficha Limpa não conseguir barrar sequer um candidato a
senador.
ESCAPANDO
O ex-presidente do Senado Renan Calheiros é o maior
símbolo da falta de eficácia da Lei Ficha Limpa. Até agora,
nada afeta sua elegibilidade.
‘FICHAS LIMPAS’
Se a eleição fosse este ano, o ex-presidente do Senado e
Gleisi Hoffmann (PT), também investigada e ré, poderiam
até se candidatar.
FOI E NÃO FOI
Ivo Cassol foi condenado no STF a 4 anos e 8 meses de
prisão por infração criminal grave, mas continua solto e
exercendo o mandato.
ALÔ, STF
Entre os 81 senadores, 26 são alvos de inquérito ou ação
penal, mas apenas dois são réus, incluindo o ex-presidente do Senado.
CAIXA GASTA FORTUNA EM
EVENTO PARA POLÍTICOS
A Caixa enrolou, mas não informou, o custo de megaevento, exclusivo para autoridades do governo e “gestores”
de todo o país, realizado no hotel Royal Tulip, de Brasília.
Participaram mais de 1.100 pessoas do evento no hotel,
onde a menor diária custa R$ 330. Além do presidente Michel Temer, estiveram lá os ministros Henrique Meirelles,
Eliseu Padilha, Dyogo Oliveira e também, claro, diretores
da Caixa.
BANCO PÚBLICO
Eventos no luxuoso Royal Tulip Brasília custam até R$
1.000 por pessoa. Instada, a Caixa não informou o custo
de tanta mordomia.
PROIBIDO, VÍRGULA
A Caixa está proibida de muitas coisas, por lei ou sentenças judiciais, mas se sente à vontade para gastar em eventos com políticos.
ESCONDER É MANTRA
Longe da transparência, a Caixa faz lobby contra qualquer
iniciativa para obrigá-la a divulgar os ganhadores de loterias, alguns misteriosos.
PLACAR APERTADO
No primeiro ano como presidente, Dilma demitiu sete ministros por envolvimento em escândalos. O presidente Michel Temer completa um ano em maio e já demitiu quatro
pelos mesmos motivos.
KÁTIA SE FINGE DE MORTA
Oito meses depois da destituição de Dilma, de quem foi
defensora radical e ministra, a senadora Kátia Abreu (TO)
continua escapando, inclusive, da expulsão do PMDB, prometida pela cúpula do partido.
ROTINA DO DELATOR
Cumprindo prisão domiciliar em Fortaleza, o ex-senador e
delator Sérgio Machado só sai de casa para se exercitar
em uma academia de ginástica, três vezes por semana, e
ir expiar os pecados em missas às segundas, quartas e
sextas. Acompanhado de cinco seguranças.

TRABALHAR, QUE É BOM...

Eram tantos os policiais (“10 mil”, dizem eles) protestando
em Brasília contra a reforma da Previdência, esta semana,
que teve deputado questionando se eles realmente fazem
falta em suas corporações.
ENCOLHERAM
A derrota dupla do deputado Lúcio Vieira Lima, na disputa pela vice-presidência da Câmara, arrasou o irmão, ex-ministro Geddel Vieira. Os irmãos políticos diminuíram de
tamanho, no governo Temer e na Bahia.
DEM INDEFINIDO
O DEM ainda não definiu sua bancada na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ). O partido negocia com o
PSDB a composição das comissões, e até terça (14) poderá ceder uma das vagas aos tucanos.
VAI SER DEMORADA

Você sabia que Deus também escreve cartas? A Bíblia registra 7 cartas que Ele escreveu às igrejas da Ásia. Numa delas, à igreja de Éfeso,
ficaram registradas estas consoladoras palavras: "Conheço as tuas obras,
o teu trabalho e a tua paciência... e sofreste e tens paciência" (Ap 2.2-3).
Nem sempre estamos preparados para enfrentar as durezas da vida. E
por não estarmos preparados, somos tentados a acrescentar à nossa dor
a ideia um tanto quanto neurótica de que ninguém está se importando
com o nosso calvário pessoal. Somos tentados a nos colocar na posição
de vítimas solitárias e injustiçadas, achando que todos nos abandonaram
na hora mais escura da vida.
Esta percepção, porém, não é verdadeira. O Senhor diz: "Conheço as
tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência... e sofreste e tens paciência".
Mesmo que os homens ignorem a nossa tribulação, Deus diz: "Conheço...". Como nada pode passar despercebido aos seus olhos onividentes,
Ele se apresenta a nós em nossa provação e nos garante a solidariedade
de sua presença.
A vida difícil numa família complicada, Deus conhece! A enfermidade
inexplicável junto com o remédio intragável, Deus conhece! O relacionamento difícil com um patrão injusto, Deus conhece! O salário baixo,
o orçamento de renda minguada, Deus conhece! Os sonhos adiados ou
os projetos destruídos, Deus conhece! A dor de perdas profundas, Deus
conhece! As cicatrizes evidentes que arrastamos conosco pela vida, Ele
as vê agora do mesmo modo que as viu quando elas eram feridas abertas
deitando sangue. Foi por isso que o escritor francês Vitor Hugo disse:
"Ó vós, os que chorais, vinde a esse Deus, porque Ele chora". Ele não é
Deus distante e frio, habitando nas nuvens da indiferença, mas um que
se identificou com as nossas limitações, à exceção do pecado. Já que em
nenhum outro lugar achamos refúgio, corramos para Cristo, porque Nele
encontraremos proteção verdadeira!
Pr. João Soares da Fonseca

Indicado de Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes andou perguntando se ele corre o
risco de enfrentar sabatina muito demorada. A do ministro
Luiz Edson Fachin durou 11 horas.
ESCONDE-ESCONDE
Apesar de o ano de 2017 ter começado há 45 dias, o governo continua sem divulgar os bilhões gastos com Bolsa
Família, cartões corporativos e pagamento de diárias a servidores.
PERGUNTA NA ESPLANADA
Ainda merece sua denominação um Ministério da Transparência que não informa as despesas do governo no Portal
da Transparência?
GOVERNO GASTA MAIS EM
SALÁRIOS QUE EM SAÚDE
Apesar da crise financeira e do déficit de R$139 bilhões
previsto para as contas públicas em 2017, os reajustes
sancionados pelo presidente Michel Temer no ano passado, para diversas carreiras do serviço público, terão impacto médio de R$ 17,6 bilhões por ano nas contas públicas
até 2019. O valor é 76% maior que o aumento de só R$
10 bilhões no Orçamento previsto para os investimentos
em Saúde.
SAÚDE FAZ FALTA
Os salários dos servidores federais custarão ao País R$
306,9 bilhões, em 2017, quase três vezes o orçamento do
Ministério da Saúde.
QUARTETO FANTÁSTICO
Só aumentos concedidos a servidores do Judiciário, MPU,
PF e DPU já superam os R$ 10 bilhões de impacto nas
contas deste ano.
TETO AMPLIADO
Com aumento de 40%, o chefe da Defensoria Pública da
União passará a ganhar o teto constitucional de R$ 33.763.
NA NOSSA CONTA
Apesar de parcelados em até oito vezes, os reajustes de
Michel Temer nos custarão R$ 52,9 bilhões nos próximos
três anos.
COBERTURA ESTRIDENTE
ESTIMULOU PROTESTOS NO RIO
O protesto de policiais militares do Rio, que era tímido,
só ganhou força com a cobertura desproporcional da imprensa, com direito a transmissão ao vivo e helicópteros
de emissoras de TV disputando espaço aéreo para filmar
pequenos grupos na porta de quartéis. Ainda divulgaram
entrevistas de mulheres que disputavam no grito as atenções da telinha, além de insultar quem tentava trabalhar.

Há muitos sinais que seu corpo
está muito ácido, e há formas de
alcalinizá-lo rapidamente!
O nosso corpo precisa ter o pH ligeiramente alcalino, uma vez que
a acidez é prejudicial à saúde, porque a acidez é propícia para o desenvolvimento de bactérias, fungos, leveduras, que são o agente causal de
muitas doenças.
Para evitar essa situação, o próprio organismo se encarrega de retirar
os minerais dos órgãos vitais e dos ossos para neutralizar o pH, numa
tentativa de diminuir a acidez.
Assim, nessas condições, podemos ficar carentes de cálcio, sódio,
potássio e magnésio.
Qualquer pessoa pode contribuir com o bom funcionamento de
seu corpo, evitando o consumo de alguns alimentos ácidos, como:
- Carne (principalmente em excesso) - Laticínios - Açúcar
A acidose de seu organismo pode causar:
- Gengivas sensíveis que inflamam com facilidade. - Deficiência
imunológica. - Ciática, lombalgia e rigidez do pescoço. - Problemas
respiratórios, com falta de ar e tosse. - Doenças por fungos (como
cândida). - Fadiga crônica, falta de disposição para tudo. - Problemas
cardiovasculares, má circulação sanguínea e redução de oxigênio no
organismo. (Hipoxia) - Problemas cardíacos, arritmia, taquicardia.
- Obesidade e diabetes. - Infecção na bexiga e nos rins. (A salsa é
fantástica para curar) - Envelhecimento precoce. - Náuseas, vômitos
e diarreia nos casos mais extremos de acidose. - Osteoporose, ossos
frágeis. - Dores de cabeça, e sonolência. - Dores nas articulações, dores
musculares e acúmulo de ácido láctico causando câibras frequentes. Alergias diversas.
O pH normal para todos os fluidos do corpo é alcalino, exceto o do
estômago. Nosso organismo é capaz de neutralizar a acidez do sangue,
porém, esta não é uma alternativa saudável, porque prejudica outros
sistemas do corpo, levando a problemas graves.
O seu pH sanguíneo, pode variar de 6,75 a 7,25, mantendo-se num
estado saudável. A melhor forma de equilibrar o pH do sangue é pela
alimentação. Nós não conseguimos reconhecer os alimentos alcalinos
apenas pelo sabor, o limão, por exemplo, embora muita gente pense
que ele é ácido, quando o digerimos, torna-se alcalino.
O cálcio, o ferro, o magnésio, o potássio e o sódio são os principais
minerais alcalinizantes, assim, os alimentos que são ricos nestes minerais são excelentes para a saúde porque elevarão o pH sanguineo.
No entanto, é bom saber que a maioria dos alimentos são compostos
por minerais ácidos e alcalinos simultaneamente, e o que precisamos
saber é o que predomina mais.
Nosso corpo é perfeito porém, qualquer desequilíbrio é prejudicial.
O excesso de alcalinidade também é muito ruim.
Como equilibrar o pH do sangue?
1. Verifique o seu pH regularmente (exame de sangue)
2. Se sua alimentação for muito acidificante, beba muita água.
3. Diminua o consumo de alimentos ácidos
4. Substitua, de vez em quando, um almoço tradicional por salada
com folhas verdes, cebola e temperada com limão.
5. Consuma folhas de acelga, alface, repolho, couve e aipo/salsão
6. Evite consumir alimentos processados.
7. Evite refrigerante, açúcar e café.
8. Adicione sucos caseiros com frutas da estação, em sua dieta.
O alimento que consumimos tem impacto direto sobre a nossa saúde. Portanto, cuide-se! A vida é um dom maravilhoso e pessoas que
se cuidam poderão viver acima de cem anos. Talvez, bem mais que
isso... UHUH!
João Antonio Pagliosa
www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br
Curitiba, 06 de fevereiro de 2017.
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Nova diretoria e conselhos são empossados na APAE

m cerimônia realizada
na noite de sexta-feira,
03/02, foram empossadas a nova diretoria, conselho
fiscal, conselho consultivo e
conselho de administração da
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) de
Manhuaçu.
A primeira parte da noite
festiva, foi dedicada ao descerramento das fotografias na
Galeria de Ex-Presidentes da
APAE. Foram inaugurados
os quadros com as fotos do
ex-presidente José Antônio
Nascimento (abril a outubro
de 2008) e Luís Carlos de
Carvalho (Janeiro de 2011 a
Dezembro de 2016).
A solenidade de posse aconteceu no salão de eventos
com a presença de familiares, amigos, colaboradores e
jovens atendidos pela APAE
de Manhuaçu. Membros da
Maçonaria de Manhuaçu, que

participa ativamente da entidade, também prestigiaram o
evento.
POSSE: A cerimônia teve
a presença do vice-prefeito
de Manhuaçu e presidente de
honra da APAE, Renato Cezar
Von Randow, os vereadores
Rodrigo Júlio dos Santos,
José Ferreira (Cabo Ferreira)
e Giovanni Mageste Hott, o
comandante do 11º Batalhão
de Polícia Militar Tenente-coronel Sérvio Túlio Mariano
Salazar, o comandante do Corpo de Bombeiros Tenente Flávio Mota, o representante da
Maçonaria em Manhuaçu José
Guilherme Simão, a diretora
da APAE Escola Pearl White
Slaib Fadlala Tânia Maria Alves e a Conselheira Regional
das APAEs Zona da Mata II
Jussara Araújo Mendes.
Na primeira parte, houve a
mensagem do Presidente da
Federação das APAEs Eduardo

Barbosa, em vídeo, agradecendo a diretoria que está
deixando o cargo e desejando
sucesso a nova gestão.
Em seguida, o novo presidente Xérxes Alves Albéfaro
Farini entregou uma placa de
agradecimento ao presidente
Luís Carlos de Carvalho.
Toda a diretoria e os conselheiros foi empossada em
seguida. O mandato é de três
anos.
PRONUNCIAMENTOS:
O ex-presidente Luís Carlos
agradeceu o apoio das famílias, amigos e dos colaboradores da APAE de Manhuaçu.
Ele ressaltou o carinho que tem
com a entidade e a importância
do trabalho que é desenvolvido
com crianças e jovens da cidade e região.
Representando o Poder Executivo, o vice-prefeito Renato
Cezar, garantiu o apoio para o
trabalho da APAE. No mesmo

sentido, representando o Poder
Legislativo, o vereador Administrador Rodrigo destacou o
desejo de sucesso para a nova
gestão.
A conselheira regional Jussara Araújo aproveitou para
reforçar a boa escolha do nome
do presidente Xerxes Alves,
que começou sua trajetória
justamente na APAE em que
ela atua, em Mutum.
O novo dirigente é Capitão
da reserva da Polícia Militar,
foi membro do Conselho Fiscal da APAE de Mutum entre
2001 e 2002. Xerxes Alves foi
eleito vice-presidente nos anos
de 2003 e 2004 e depois foi
presidente da APAE de Mutum
entre 2005 e 2008, por dois
mandatos.
Ao discursar, o presidente
da APAE Manhuaçu ressaltou que espera e precisa “do
apoio de todos os associados,
dos valorosos funcionários,
dos municípios, dos órgãos
governamentais e não governamentais, dos voluntários,
das famílias, enfim, de todos
comprometidos com o bem,
para fazer uma boa gestão, sabendo que os desafios sempre
vão existir e que, a todo momento, uma decisão acertada
deve ser tomada. A APAE é de
todos nós, zelemos por ela”.

Vigilância
epidemiológica realiza o
controle ambiental
diariamente, que é o trabalho de Combate a Dengue,
Chikungunya e Zika vírus,
contamos com 13 agentes
de endemias, 1 supervisor,
1 técnico em laboratório e
1 auxiliar de laboratório,
locados por localidades que
determinam as áreas que
devem ser trabalhadas e
identificando o imóvel com
o número do SUS na frente

do mesmo.
Primeiro é realizado o
‘Li’ levantamento de índice onde o agente realiza
um trabalho de campo por
amostragem, identificando
pontos de risco e coletando
larvas do mosquito Aedes
Aegypti e albopictus para
análise.
É realizado com um intervalo de 5 imóveis, ou
seja, não é realizado em todos os imóveis. O resultado
é avaliado e informamos o

morador.
Depois damos início ao
‘TF’ tratamento focal, esse
é realizado em todos os
imóveis, lotes, construções,
comércio, Hospitais, Postos
de Saúde da Família, consultórios… o agente usa o
larvicida disponibilizado
pelo ‘DRS’ Diretoria Regional de Saúde, lembrando
que somente o agente de
endemias pode utilizar o
larvicida, pois ele foi devidamente treinado.
Trabalhamos com suspeitas de dengue, pois para o
resultado do exame ser positivo a paciente deve estar
entre o 5º e 7º dia de sintoma, assim não temos como
realizar o bloqueio com a
pulverização no local, pois
o mosquito após as primeiras 24:00 horas já não estará próximo a paciente.
Por isso precisamos que
o paciente procure sua unidade de saúde no primeiro
dia de sintoma, ele será notificado e a equipe da epidemiologia terá como trabalhar.
Devido à situação de ris-

co foi implantada a
integração entre os
‘ACE’ agentes de
endemias com os
‘ACS’ agente comunitário de saúde no
combate a Dengue,
Chikungunya e Zika
para maior cobertura e efetividade nos
trabalhos de retirada dos criadouros e
orientações a cerca
da procura a unidade
de saúde.
Integração entre
Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica
Devido à situação
de risco foi implantada a integração entre os ‘ACE’ agentes
de endemias com os
‘ACS’ agente comunitário de saúde no
combate a Dengue,
Chikungunya e Zika
para maior cobertura
e efetividade nos trabalhos
de retirada dos criadouros e
orientação aos moradores e
donos de imóveis, espera-se
que dessa forma a popula-

E

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente............................ Xerxes Alves Albéfaro Farini
Vice- Presidente...................... Osmar Miguel de Azevedo
1º Diretor Secretário..........................Charbel Felipe Silva
2º Diretor Secretário.......................... Gilvane Batista Hott
1º Diretor Financeiro....................... José Geraldo Moreira
2º Diretor Financeiro..................... Jesus Marcos de Assis
Diretor de Patrimônio...................Luiz Carlos de Carvalho
Diretor Social................................ José Gonçalves Cunha
PROCURADORIA JURÍDICA
Procurador Jurídico...................... Jeremias José Mayrink
Procurador Adjunto..........................Luiz Antônio de Assis
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

- Sebastião Onofre de Carvalho
- Luiz Lázaro Rufato
- Terezinha Pimentel Rhodes Gonçalves
- Ricardo Alves Costa Soares
- Adelaide Pereira de Oliveira
- João Pessoa Cunha
- Expedito Bertolace de Barros
- Sander Resende Pereira
- Fernando José de Lima

CONSELHO FISCAL
1
2
3
4
5
6

- Titular - Paulo César de Assis Pires
- Titular - Geraldo de Souza
- Titular - Carlos Henrique Cruz
- Suplente - Afonso Celso do R. Gandra
- Suplente - José Dornelas de Abreu
- Suplente - José Narciso Barbosa

CONSELHO CONSULTIVO
1 - Luiz Carlos de Carvalho
2 - Renato César Von Randow
3 - José Antônio do Nascimento

Controle Ambiental: Matipó contra a dengue
A

HCL informa número de
pacientes com suspeita
de febre amarela

O

Hospital César Leite,
em Manhuaçu, informa o número de
pacientes internados com
suspeita de febre amarela.
Desde a semana passada, a
unidade de saúde tem registrado a queda no número de
internações. Os números foram atualizados pelo Hospital César Leite na manhã de

quarta-feira, 08/02, quarenta
pacientes já receberam alta.
Quatorze continuam internados. Desde o início do surto,
o HCL atendeu 69 pacientes
com suspeita da doença. Treze pessoas faleceram, uma
foi transferida a pedido da
família para Belo Horizonte
e uma foi transferida para
UTI Neonatal.

ção entenda e nos ajude a
acabar com esse mosquito
que tanto nos causa dano.
Trabalho de conscientização sobre os cuidados no
combate a dengue

Para maiores informações Policlínica: 38732147
SUCAM: 3873-1267
Falar com Shélida, Vilma
ou Gustavo.
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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
Vendo casa pequena 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) 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
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
CENTER CÓPIAS Av. Getúlio Vargas, 574
(33) 98436-5268
SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33)
3331-3863

MULTIMAC LTDA Av. Salime Nacif, 740
(33) 3331-1676
SOLAR Rua Desembargador Alonso Starling, 116 (33) 3331-1365
ANA PIRES Rua Monsenhor Gonzalez
(33) 3332-2362

GERMANO’S MODAS Rua Alonso Starling
421 (33) 3332-1388
MARVAN MODAS Rua Amaral Franco
(33) 3331-1195
OUSADIA Rua Amaral Franco (33) 98411-8186

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

VALORIZE CONFECÇÕES Av. Salime
Nacif, 574 (33) 8444-2252

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

GUANABARA Av. Salime Nacif (33)
3331-1835

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

GRÁFICA DO JÚLIO Av. Felipe Nacif, 220
(33) 3331-2065

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

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

PAPELARIA GRAFITE Av. Getúlio Vargas,
748 (33) 3331-5445

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

JEITO ATUAL MODAS Rua Amaral Franco,
180 (33) 3331-1787

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

SOCIAL RuaAmaral Franco, 279 (33) 3331-5091

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

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

ATELIER MM Rua Desembargador Alonso
Starling, 210 (33) 3332-2333
DONA SCARP Av. Salime Nacif, 700 (33)
3331-8139

ROTA DO JEANS Av. Salime Nacif, 554
(33) 9942-6084
CAFÉ BOUTIQUE Rua Professor Juventino

Nunes, 179 (33) 3331-6305
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
SELMA CONFECÇÕES Av. Salime Nacif,
444 (33) 3331-3412
BABYLÂNDIA Rua Antônio Welerson197
(33) 3331-7798
BARATINHO BABY Av. Salime Nacif, 222
(33) 3331-8497
CIA DO KILO Av. Salime Nacif, 555 (33)
3331-6826
CALCEBEM Rua Amaral Franco, 167 (33)
3331-1834
MUNDO DOS CALÇADOS Av. Salime
Nacif, 552 (33) 3332-2959

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

7

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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Prefeitura Municipal Conceição de Ipanema – MG
CNJP: 18.334.300/0001-72

ADM. 2017/2020

Av. G e r a l d o d e B a r r o s , n º . 1 9 2 , C e n t r o , C E P : 3 6 . 9 4 7 - 0 0 0 T E L : ( 3 3 ) 3 3 1 7 - 1 2 11

DECRETO MUNICIPAL Nº 17 DE 06 DE
FEVEREIRO DE 2017.
				
Regulamenta a Lei Municipal nº 744 de
6.3.2013, que dispõe sobre a contratação
por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos do inciso IX
do art. 37 da Constituição da República,
abertura de edital de contratação temporária nº 01/2017 e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Conceição de
Ipanema – Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a lei
orgânica do município de Conceição de
Ipanema, em seu artigo 55, §2º, bem como
o disposto na Lei Municipal nº 744, de 06
de março de 2017, DECRETA:
Art. 1º As contratações de pessoal por
tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse
público, serão formalizadas de acordo com
as normas estabelecidas neste Decreto.
Art. 2º O recrutamento do pessoal a ser
contratado nos termos deste Decreto será
feito, mediante processo seletivo simplificado, sujeito a prévia divulgação na imprensa
oficial de maior abrangência territorial.
§ 1º O processo de contratação se dará
por processo seletivo simplificado que será
realizado através de análise de currículo e
entrevista, nos termos do edital de contratação temporária.
§ 2º A partir da análise de documentação quanto à formação, capacitação e ou
experiência profissional e posterior entrevista, os candidatos serão classificados em
ordem crescente, devendo a convocação
obedecer rigorosamente a classificação
final.
Art. 3º As contratações de que trata este
Decreto serão feitas por tempo determinado, com observância ao disposto na Lei
Municipal 744 de 06 de março de 2013.
Art. 4º As contratações serão realizadas mediante contrato administrativo,
especificando-se:
I – As partes;
II – O objeto;
III – o fundamento legal;
IV – O prazo;
V – O regime de execução;
VI – A remuneração, condições de
pagamento e critério de reajuste, quando
for o caso;
VII – a dotação orçamentária; e
VIII – foro.
§ 1º As contratações somente serão
feitas com observância à existência de
dotação orçamentária específica e pelos
limites dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 5º Fica autorizada a contratação
temporária das vagas descritas no anexo
I deste decreto e previstas no edital de
contratação temporária.
Art. 6º Compete à Secretaria Municipal

de Educação Desporto Lazer e Cultura a
coordenação do processo de recrutamento, seleção, convocação e admissão de
candidatos para fins de contratação por
tempo determinado para as vagas dispostas neste decreto.
Parágrafo único. São obrigações da
Secretaria Municipal de Educação:
I – Realizar o Processo Seletivo Simplificado;
II – Realizar controle de contratos e
aditamento; e
III – Manter à disposição da fiscalização
documentos que comprovem a relação de
contratados.
Art. 7º A remuneração do pessoal contratado será fixada tomando como referência
o vencimento do servidor público de início
de carreira cujas atribuições correspondam
às funções do pessoal contratado.
§ 1º A remuneração do pessoal contratado não poderá ser superior à remuneração
do servidor efetivo ocupante do cargo
público tomado como referência, excluídas
as vantagens pessoais.
§ 2º Aplicam-se aos servidores contratados na forma desta Lei, as normas e deveres, aplicáveis aos servidores ocupantes de
cargos efetivos, excetuando-se os que não
se compatibilizem com o caráter transitório
da contratação, em especial:
I – promoção;
II – afastamento para tratar de interesses
particulares;
III – afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro;
IV – progressão horizontal;
V – estabilidade e efetividade;
VI – férias-prêmio;
VII – adicional de extensão universitária;
VIII – adicional universitário; e
IX – disponibilidade.
Art. 9º A jornada de trabalho do contratado será estabelecida nos termos do
contrato, observada a compatibilidade de
carga horária e o estabelecido no edital do
processo seletivo.
Art. 10. O contrato firmado nos termos
deste Decreto extinguir-se-á sem direito a
indenizações:
I – pelo término do prazo contratual;
II – por iniciativa do contratante;
III – por iniciativa do contratado;
IV – pela prática comprovada de ilícito
funcional; ou
V – pela extinção da causa transitória
justificadora da contratação.
Parágrafo único. A extinção do contrato,
no caso dos incisos II e III, deverá ser comunicada com antecedência mínima de
30 (trinta) dias.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Prefeitura de Conceição de Ipanema, 06
de fevereiro de 2017.
GROSMANE HERMSDORFF
Prefeito

ANEXO I
DAS VAGAS
Cargo.................................................... Quantidade de vagas................Carga Horária
Professor nível II classe A - Informática................................1........18 horas semanais
Professor nível II classe A - Artes..........................................1........18 horas semanais
Professor nível II classe A – Educação Física.......................1........24 horas semanais
Assistente de turma...............................................................1....... 06 Horas semanais

Secretaria de Agricultura
faz a primeira entrega de
alimentos de 2017

A

Secretaria de Agricultura de Manhuaçu e as associações
das comunidades da Serra
do Ouro e Vila de Fátima
fizeram a primeira entrega de alimentos deste ano
dentro do PAA (Programa
de Aquisição de Alimentos)
para sete entidades.
O PAA é uma ação que
visa colaborar com o enfrentamento da fome e da
pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar. Para isso, o
programa utiliza mecanismos de comercialização que
favorecem a aquisição direta
de produtos de agricultores
familiares ou de suas organizações, estimulando os
processos de agregação de
valor à produção.
Em Manhuaçu, a prefeitura é parceira do programa
por meio do apoio dado pela
Secretaria e diversos outros
órgãos – como Emater-MG,
sindicatos e Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural Sustentável (CMDRS)
- com a realização de ações
de fomento à agricultura
familiar, orientação técnica,
recuperação de estradas para
o escoamento da produção e
transporte dos produtos até
a cidade.
Segundo o secretário de
agricultura de Manhuaçu,
Flânio Alves, o objetivo é
reforçar esse programa. “A
Prefeitura disponibilizou
o caminhão para buscar os
produtos e fazer as entregas. Oferecemos também a
assessoria para ajudar nas
entregas e temos agora o
Banco de Alimentos. Isso
vai ajudar os agricultores,
quem está recebendo o produto e a economia do município, gerando emprego e
renda”, conta.
PREÇO GARANTIDO

O dinheiro vem para as
associações para que produzam e vendam com preço já
garantido. Em geral são frutas, como a manga e a acerola, e legumes que produtores
já têm na propriedade, mas
que muitas vezes se perdem.
Esse alimento é doado nas
entidades da cidade.
“A Associação elabora um
projeto com apoio técnico
da Emater-MG, sindicatos,
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) e outras
entidades e apresenta na
Conab (Companhia Nacio-

nal de Abastecimento). Ela
aprova o projeto e autoriza
um depósito na conta da
associação do valor total.
À medida que a entrega é
feita, a prestação de contas é
encaminhada para a Conab e
ela libera o valor correspondente ao que foi entregue”,
detalha a sistemática do
programa.
Em muitos casos, de
acordo com Flânio Alves,
os produtores não davam
atenção para legumes e
frutas que tinham em seus
quintais. “Com o PAA, os
produtos são vendidos com
bons preços. Isso motivou
os produtores para ter mais
frutas e legumes em suas roças. Além de ter disponível
para a família, acaba tendo a
opção de vender. E no final,
beneficiam essas entidades e
o alimento chega às pessoas
que precisam”, completa.
EXPANSÃO
A Prefeita Cici Magalhães
garantiu apoio ao programa
e ao CMDRS, Emater-MG
e sindicatos para que esse
trabalho seja expandido.

Mais duas associações estão
elaborando projetos para
esse ano. A ideia é ampliar
a variedade de produtos
e atender mais entidades,
oferecendo uma diversidade
maior de alimentos.
A implementação do Banco de Alimentos no município vai centralizar as
ações do PAA e ampliar a
distribuição dos produtos,
beneficiando famílias e as
entidades.
Atualmente, o programa
beneficia 59 famílias em
Manhuaçu e, entre 150 a 200
pessoas das comunidades de
Serra do Ouro, Vila de Fátima, São Geraldo (Gavião) e
dos Diniz.
“Estamos à disposição na
secretaria para mostrar aos
produtores como funciona
o projeto e até para alavancarmos o programa. Isso vai
abrindo mercado para outras
coisas, criando novas opções para o produtor vender.
E outra vantagem é que essa
renda circula no município”,
ressalta Flânio Alves.
Secretaria de
Comunicação Social /
Prefeitura de Manhuaçu
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Prefeito de Ibatiba é ameaçado
em vídeo no Whatsapp
Ibatiba/ES. Um vídeo
postado na terça-feira (7/02)
no aplicativo WhastApp com
ameaças ao Prefeito de Ibatiba – Luciano Pingo, está
deixando a população do
município ainda mais insegura. Sobre isso medidas
estão sendo tomadas junto às
Polícias Civil e Militar e Secretaria de Segurança Pública
do Espírito Santo.
O Prefeito Municipal
considera a ameaça uma
situação preocupante, mas
continua reafirmando sua
luta pela segurança da população e esclarece que medidas preventivas estão sendo
tomadas. As informações já
foram remetidas aos órgãos
de Segurança e o Prefeito
espera apurações e punições
dos responsáveis. “Não podemos deixar que atitudes
irresponsáveis dificultem
as ações administrativas em
Ibatiba, estamos cautelosos,
mas vamos continuar a nossa luta em defesa do povo.
Não vamos nos intimidar”,

destacou o Prefeito.
De acordo com Luciano,
as ações que a Prefeitura
está tomando no momento
de paralisação da Polícia
Militar podem ter motivado a
ameaça. ”Estamos buscando
executar ações que evitem
aglomerações e algazarras
no município, tudo como
forma de garantir segurança a
população até a retomada dos
trabalhos da PM. Reafirmo,
não iremos nos intimidar”.

Salgado ainda destacou
a importância do Batalhão
da Polícia Militar em Ibatiba e citou a parceria que
a Prefeitura mantém com a
instituição. “A chegada do
14º Batalhão representou
segurança ao povo e os índices de criminalidade foram
reduzidos. Parabéns a Polícia
Militar pelo trabalho realizado em Ibatiba e região”,
finalizou.
Carlos Henrique Cruz

Homem é assassinado e companheira
dele baleada em Rio Casca

RIO CASCA (MG) - Claudio Luiz Amato
Cunha, 42 anos, foi morto com três tiros
no bairro Cruzeiro, em Rio Casca, na noite
de sábado, 11/02. A companheira dele,
Elizangela Martins de Araújo, 36 anos,
foi socorrida baleada para um hospital em
Ponte Nova.
Testemunhas ligaram para a Polícia
Militar relatando a briga entre Cláudio e
algumas pessoas. Quando a equipe chegou
ao local, a vítima estava morta no interior de seu Fusca, enquanto a mulher foi

socorrida para o hospital local e depois
transferida, com ferimento a bala no tórax.
Ela continua internada e não corre risco
de perder a vida.
Um homem e os dois filhos dele são
apontados como autores. Um dos rapazes
teria feito os disparos depois que Cláudio,
visivelmente embriagado, estava desafiando
e provocando os demais de que não “havia
homem ali para atirar nele”.
Os suspeitos não foram localizados.
Carlos Henrique Cruz

Pássaros em cativeiro são localizados
pela PM Ambiental em Lajinha
Lajinha/MG. Fiscalização
da Polícia Militar de Meio
Ambiente encontrou pássaros
da fauna silvestre mantidos
em cativeiro irregularmente
em duas casas na cidade de
Lajinha, na tarde de terça-feira, 07/02.
Os militares faziam a fiscalização de combate a pesca no período da piracema
(reprodução dos peixes) e
notaram duas gaiolas numa
casa às margens do rio São
Domingos.Foram verificados
numa residência dois coleiros
em gaiolas. Não havia registro dos pássaros. Eles foram
apreendidos.
Os passarinhos pertencem
a um garoto de 14 anos, que
não foi encontrado.

Em outra residência, os
militares fiscalizaram vários
pássaros em gaiolas. O proprietário apresentou relação
de pássaros registrados e
seis estavam com anilhas e
constavam do documento.
Já outros onze pássaros

apresentavam problemas
nas anilhas (sinais de adulteração) ou não constavam na
relação registrada.
Todo material foi encaminhado para a delegacia de
Polícia Civil.
Carlos Henrique Cruz
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Jovem morre em acidente
na rodovia de Mutum

MUTUM (MG) - O jovem
João Gabriel Onório da Costa morreu num acidente na
saída de Mutum para Lajinha, na tarde deste domingo,
12/02.
O veículo que ele dirigia,
uma picape Strada, placa
ORA4040, saiu da pista e capotou num terreno íngreme.
João Gabriel foi socorrido
ao hospital em Mutum e não
resistiu.
A Polícia Militar Rodoviária registrou o acidente.
Carlos Henrique Cruz

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2017
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com
base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a arrecadação
da Contribuição Sindical Rural – CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao
espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores
rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou
“Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado
Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição
Sindical Rural, referente ao exercício de 2017, devida por força do Decreto-lei 1.166/71 e
dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2017, em qualquer estabelecimento integrante do sistema
nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical
Rural – CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2017), constituirá o produtor rural
em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no
artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos
contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR,
repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por
via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com amparo no
que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º Termo
Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio
ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde
tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br.
Eventual impugnação administrativa contra o lançamento e a cobrança da Contribuição
Sindical Rural - CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601,
Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação
da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA:
cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e
pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, 14 de fevereiro de 2017.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação
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Câmara Municipal de Lajinha
Transa de Turco
Salim e Samira chegam ao consultório
de um terapeuta sexual.
O médico pergunta:O que posso fazer por vocês?
O Salim responde:O senior, bur vavor, bode ver nois transando?
O médico olha espantado, mas concorda.
Quando a transa termina, o médico diz:
-Não há nada de errado na maneira como
vocês fazem sexo.
E então o médico cobra R$ 70,00 pela
consulta. Isto se repete por várias semanas!
O casal marca horário, faz sexo sem nenhum problema, paga o médico e deixa o
consultório.
Finalmente o médico resolve perguntar:
- O que vocês estão tentando descobrir?
E Salim responde:
- Nada.
A broblema é que Zamira é casada e Salim não bode ir no casa dela.
Eu também sou casado e Zamira não
bode ir casa de Salim.
Na Play Love Motel, um quarto custa R$
140,00.
Na Fujiama Motel custa R$ 120,00.
Aqui nós transa por R$ 70,00, com
acompanhamento médico, tem um atestado e recibo, Salim reembolsa R$ 42,00
bêla UNIMED e ainda tem uma restituição
da IR de R$ 19,20.
Tudo calculado, eu só gasta R$ 8,80

Projeto altera
valores de Diárias
03/02/2017
10:08
Na 1ª Sessão
Ordinária do dia
1° de fevereiro
a Mesa Diretora
trouxe um projeto para alterar os
valores das diárias
concedidas aos vereadores quando em
uso em favor da Câmara e interesses do
Município.
“Projeto de Resolução 006/2017 – “
Disciplina o pagamento de diárias com
adiantamento ou ressarcimento de despesas em situações que define e dá outras
providências. ”
Como explicado por Paulo César, praticamente todos os Presidentes alteram esses
valores em cada nova Mesa Diretora. E pelo
fato da Presidente Neura ter passado o carro
da Câmara para a Prefeitura, viu-se maior
necessidade ainda desse aumento, já que
terão que colocar seus carros nas estradas.
O valor começa com R$ 100,00 e vai até
R$ 800,00 que é o teto, distância máxima
até a Capital Federal, e vai decrescendo a
medida que a distância diminui. O mais
utilizado que é até Belo Horizonte ficou no
valor de R$ 580,00, podendo também ter
adicional por conta de passagem de avião
quando necessário.
O Vereador Mustarda disse que não era a
favor, pois o valor antigo já dava para uso e
que muitas vezes essas diárias viram uma
‘farra’, segundo ele cada vereador deve

cobrir suas necessidades do seu bolso, e
quando possível que peguem carona com
os carros da Prefeitura.
Vereadora Neura respondeu que o
vereador pode ir por conta própria, mas a
legislação oferece esse benefício das diárias
quando comprovado que foi em uso da câmara e não em uso do próprio vereador, caso
eles peguem carona com o carro, as demais
despesas como alimentação e hospedagem
não podem sair por conta do Executivo, tem
que ser do Legislativo. Então ela não vê
problema de usarem esse direito de forma
correta, e mostrou que o projeto pede documentos comprovando que a viagem não
foi em benefício próprio e sim da Câmara.
Se por algum motivo não for comprovado
o dinheiro deverá ser devolvido.
Os vereadores Flávio e Renato, mostraram que são a favor e que as diárias são
muito úteis para os vereadores irem em
busca de conhecimento e recursos para
a cidade.
Colocado em votação o Projeto foi
aprovado por todos.
Leia mais: http://www.cmlajinha.
mg.gov.br/news/projeto-altera-valores-de-diarias/

sete erros

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

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG

CNJP: 18.334.300/0001-72
ADM. 2017/2020
Av. G e r a l d o d e B a r r o s , n º . 1 9 2 ,
C e n t r o , C E P : 3 6 . 9 4 7 - 0 0 0 - T E L : ( 3 3 ) 3 3 1 7 - 1 2 11

DECRETO MUNICIPAL Nº 18 DE 08
DE FEVEREIRO DE 2017.
Institui o horário de funcionamento dos órgãos administrativos da Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema
e dá outras providências.

CONSIDERANDO a conveniência de padronização do horário de expediente e de atendimento ao público e, por fim;
CONSIDERANDO o interesse público em questão,
O Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema – Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais que lhe confere
a lei orgânica do município de Conceição de Ipanema, em
seu artigo 42, inciso IV, DECRETA:
CAPÍTULO I
DO EXPEDIENTE
Artigo 1º - O horário de expediente dos órgãos administrativos da Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema
passará a funcionar, a partir do dia 1º de janeiro deste ano,
de segunda-feira à sexta-feira obedecendo ao expediente
de 7h00min às 16h00min.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se
aplica, no entanto, aos serviços essenciais, de educação
e saúde, outros determinados por situação de emergência, e, especificamente, às Unidades Básicas de Saúde,
Escolas Municipais, Creches, Conselho Tutelar, Unidades
do CREAS e CRAS, que continuarão funcionando em seu
expediente normal.

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

O capiau, muito do pão-duro, recebe
a visita de um amigo. A certa altura da
conversa o amigo pergunta: Se você tivesse seis fazendas, você me dava uma?
- Claro, uai! - respondeu o mineiro. - Se
você tivesse seis automóveis, você me
dava um? - Claro que sim! - E se você
tivesse seis camisas, você me dava uma?
- Não! – Por que não? - Porque eu tenho
seis camisas!

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura
do Processo Licitatório no 20/2017, na modalidade Pregão no 06/2017, na forma presencial, do tipo menor por
Item, regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002,
Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, e
demais condições fixadas no instrumento convocatório.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil para fazer as prestações de contas do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, Secretaria do Tesouro
Nacional, Fundo Nacional de Educação, Fundo Nacional
de Saúde do Município de São João do Manhuaçu/MG.
Credenciamento e abertura dos Licitantes: 02/03/2017 até
09:00 horas. Local: Rua Vereador Geraldo Malcate nº 100,
Centro, CEP: 36.916-000, São João do Manhuaçu/MG.
Informações pelo telefone (33) 3377-1200, das 13:00 às
16:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. - Pregoeira- ANA APARECIDA
DOMICIANO.

CONSIDERANDO que uma nova adequação do horário
de funcionamento das repartições públicas municipais
proporcionará significativa redução nos gastos operacionais, inclusive nos gastos com energia elétrica, telefone,
água e outros;

Futebol no céu

Caipira pão-duro

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°20/2017
PREGÃO Nº 06/2017

CAPÍTULO II
DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Artigo 2º - O horário de atendimento ao público nos órgãos
administrativos da Prefeitura Municipal de Conceição de
Ipanema será de 7h00min às 11h00min e de 12h00min
às 16h00min.

CURIOSIDADES
FERTILIZANTES SINTÉTICOS – No início do século XX, uma demanda crescente
por fertilizantes nitrogenados excedia grandemente o que era produzido e que vinha
principalmente do nitrato comercializado pelo
Chile. O aproveitamento do nitrogênio da atmosfera para esse propósito era assunto de
interesse mundial e Fritz Haber desenvolveu,
em 1909, um método para sintetizar a amônia, principal produto na produção industrial
de compostos nitrogenados, o que lhe rendeu
o Prêmio Nobel de Química, em 1918.
VELCRO – Por centenas de anos, os
homens que caminhavam pelos campos

traziam suas roupas repletas de carrapichos, em se darem conta de que ali estava
a semente de um dispositivo extremamente
prático. George de Mestral percebeu isso
em 1948, quando examinou os carrapichos
no microscópio e resolveu aplicar industrialmente o mesmo princípio de fixação que observara. Ele deu o nome de “velcro” a seu
produto, que demorou oito anos para ser
aperfeiçoado.
MOUSE – O dispositivo mais popular de
interação do homem com o computador, o
mouse (rato, em inglês) foi inventado por
Douglas Engelbart, em 1968.

Parágrafo único - Fica estabelecido o intervalo de descanso dos servidores públicos entre 11h00min às 12h00min.
Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura de Conceição de Ipanema, 08 de fevereiro de
2017.
Grosmane Hermsdorff
Prefeito Municipal
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Paula Fernandes está namorando o irmão de Lala Rudge
No semestre passado, Paula Fernandes descobriu a pulada de cerca do ex-noivo, Henrique do Valle, por meio de serviços de detetive
particular.
Agora, ela encontrou consolo no ombro do
paulistano Bruno Rudge. Empresário e irmão
mais velho da blogueira Lala, ele tem circulado com a cantora sertaneja em bares e restaurantes da cidade.
Rudge toca violão e canta em festas de amigos. Ambos são católicos fervorosos. Procurados por VEJA SÃO PAULO, não quiseram comentar o romance.

Kaká se aproximou de nova namorada, Carol Dias, através de religião: 'Humildade'
O jogadorKaká assumiu, há cerca de mês
o relacionamento com Carol Dias. Os dois se
conheceram através de amigo em comum e
a religião foi um ponto de conexão essencial
para o novo casal.
"As pessoas se curtem pelo que têm em comum", disse a goiana de 21 anos em entrevista à revista "Veja". A modelo foi batizada na
Igreja Católica, mas, aos 16 anos, se converteu para Igreja Batista. "Foi como estar com
sede e beber um copo d'água", comparou a jovem, que já conheceu os filhos do namorado.
Vista pela primeira vez com o jogador no
casamento de Lucas Moura, Carol disse que o relacionamento afligiu os pais em um primeiro momento. "Eles ficaram preocupados
com a proporção que minha vida iria ganhar", lembrou.
E, apesar de Kaká ser considerado um dos galãs brasileiros
dentro de campo, a modelo afirmou que não foi só a beleza que
despertou seu interesse. "Kaká me conquistou pela humildade. E
acho que gostou da minha simplicidade. Sou uma bobona", brincou Carol.
Carol Celico já apresentou herdeiros a Eduardo Scarpa
Em vídeo publicado no Snapchat, Carol Celico mostrou que os
dois filhos, Luca, de 8 anos, e Isabella, de 5, também conhecem
Eduardo Scarpa, com quem ela assumiu o namoro em novembro
do ano passado. Os três foram filmados pela empresária durante
um dia de esqui na cidade de Saint Martin de Belleville, na França.

Gisele pediu que Tom Brady
se aposentasse após título
Aos 39 anos, em plena forma e depois de uma vitória épica no Super Bowl, Tom Brady
nem pensa em aposentadoria
– para tristeza da esposa Gisele Bündchen. O quarterback do
New England Patriots, que no
domingo conquistou seu quinto
título da NFL, a principal liga de
futebol americano, contou que a
modelo brasileiro pediu – três vezes – que ele parasse de jogar.
Mas não foi atendida.
“Se dependesse da minha esposa, eu me aposentaria hoje. Ela
me pediu isso naquela noite, três vezes. E eu disse ‘lamento, amor,
estou me divertindo demais neste momento'”, afirmou Brady à rádio SiriusXM. “Sinto que ainda sou capaz de jogar e, se você ama
o que faz, ficaria muito entediado em não jogar sabendo que ainda
consegue. Vou seguir trabalhando duro e planejo jogar ainda por
um longo tempo.”
Brady, porém, dividiu seus méritos com a família. “Sempre tento estar focado e, ser mais experiente, e ter uma família estruturada
ajuda bastante”, afirmou o astro, que mantém uma rotina muito
regrada, como mostrou reportagem de VEJA no último fim de semana.
No domingo, Brady quebrou uma série de recordes do Super
Bowl, incluindo número de títulos (cinco, empatado com Chris
Haley), aparições (sete) e prêmios de jogador mais valioso (MVP,
na sigla em inglês) da final (quatro). Brady não disputou os quatro primeiros jogos da temporada de 2016 por causa de uma suspensão envolvendo o escândalo “Deflategate”, mas mesmo assim
encerrou o campeonato com um total de 3.554 jardas lançadas, 28
touchdowns e duas interceptações.

Andressa Urach puxa briga com ex do marido
De alfinetadas a revelações sobre a vida íntima, as celebridades
colocaram a Boca no Trombone durante a última semana. Andressa Urach, por exemplo, repreendeu a ex de Tiago Costa, seu marido, por criar fakes na internet para acompanhar a vida do casal.
"Juliana, para de procurar meu marido. Você não tem vergonha?

acesse: www.jm1.com.br

Isso você não conta na imprensa, que está
mandando mensagem para o celular do meu
marido e fica criando fake. Você pode inventar mentiras, criar conversas falsas, mas
não vai destruir meu casamento", disparou.
Assim como a ex-Fazenda, outros famosos também soltaram o verbo nos últimos
dias. Confira as melhores declarações nas
próximas páginas!

Em desabafo, Ronald reclama do preço de
ser filho de Ronaldo Fenômeno
Ser filho de um ídolo pode significar não apenas estar no centro
da história, mas à sombra dela. Em desabafo feito no Instagram, o
filho mais velho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, Ronald Lima,
se queixou do preço de ser filho de um ídolo do futebol. “Eu entendo o fanatismo, o cara é f***, tanto dentro quanto fora das quadras,
mas eu sou incapaz de entender a necessidade de me lembrar disso
a cada 10, 15, 20 passos”, escreveu no Instagram.
Ronald postou o desabafo na tentativa de frear os que acessam
seu perfil apenas para falar de
seu pai – ou tentar alcançá-lo.
O próprio Ronaldo foi marcado
na publicação. “Boa noite, pessoal, esse daqui é um daqueles
posts chatos que ninguém gosta
de ver aqui no Instagram, porém,
acho necessário já que certas coisas têm de ter limite”, escreveu.
“Meu pai, @ronaldo, sim é um
dos melhores jogadores de futebol da história, eu sei disso, não
porque tive que pesquisar ou procurar em museu ou site de estatística de futebol e sim porque sempre me dizem isso logo após
estranhos e pessoas que nunca vi na minha vida me contarem o
quão fãs do meu pai são.”
Na sequência, Ronald pede que parem de tentar transformá-lo
em mensageiro do pai. “Não me tomem a mal, tenho orgulho da
minha família, de ser filho de quem sou, aliás sou grato a isso, mas
lhes peço que parem e pensem um pouco antes de me enviarem
uma mensagem dizendo o quão ‘f*** seu pai é’ ou pedindo para
que lhe repasse uma mensagem ou qualquer coisa do tipo.”
Ronald, de 16 anos, é fruto do primeiro casamento de Ronaldo,
com Milene Domingues.
Leia o textão de Ronald na íntegra: “Boa noite, pessoal, esse
daqui é um daqueles posts chatos que ninguém gosta de ver aqui
no Instagram, porém, acho necessário, já que certas coisas têm de
ter limite. Meu pai, @ronaldo, sim é um dos melhores jogadores
de futebol da história, eu sei disso, não porque tive que pesquisar
ou procurar em museu ou site de estatística de futebol e sim porque
sempre me dizem isso logo após estranhos e pessoas que nunca vi
na minha vida me contarem o quão fãs do meu pai são. Eu entendo
o fanatismo, o cara é f***, tanto dentro quanto fora das quadras,
mas eu sou incapaz de entender a necessidade de me lembrar disso
a cada 10, 15, 20 passos quando ando na rua ou vou dar um passeio
com a minha família ou até mesmo amigos. Não me tomem a mal,
tenho orgulho da minha família, de ser filho de quem sou, aliás sou
grato a isso, mas lhes peço que parem e pensem um pouco antes
de me enviarem uma mensagem dizendo o quão ‘f*** seu pai é’
ou pedindo para que lhe repasse uma mensagem ou qualquer coisa
do tipo. Desculpa pelo post entediante e espero que todos tenham
uma ótima noite. x”

Eike recebe primeira visita após passar 11
dias em Bangu
O empresário Eike Batista recebeu visita da esposa, a advogada
Flávia Sampaio, na manhã desta
sexta-feira (10) no em Bangu 9,
no Complexo Penitenciário de
Gericinó, no Rio.
As informações são da coluna
de Lauro Jardim, do site do jornal
O Globo.
Flávia é a primeira pessoa a visitar Eike desde que o milionário
foi preso, há 11 dias. Ainda de acordo com o jornal, ela esteve no
presídio na condição de advogada, fora do dia de visitação.
O casal não terá momento íntimo, e deve apenas conversar no
parlatório da prisão, separados por um vidro.

Padre Fábio de Melo conta que foi alvo de
apresentador gay
Padre Fábio de Melo passou por uma situação inusitada no passado. A história, que tem surpreendido fãs, foi relatada na biografia do
religioso, "Humano Demais", escrita por Rodrigo Alvarez, e indica a
perseguição de um apresentador.
"Mas a pior de todas as invasões veio de uma personalidade brasi-

11

leira, um apresentador de televisão assumidamente homossexual, que viajou algumas
vezes a Taubaté na expectativa de encontrá-lo. Dizia ao porteiro que esperava que
seu rosto conhecido servisse para abrir as
portas", contou o jornalista.
Contudo, o porteiro do condomínio onde
o padre morava tinha ordens para não indicar nenhuma informação sobre sua rotina.
Mesmo assim, o tal famoso costumava deixar presentes. "Um dia, resolveu ir a um show do padre, usou suas credenciais de pessoa famosa para entrar no camarim e fez a reclamação:
'O porteiro do seu prédio é grosso demais!'. Entregou-lhe um presente e
como jamais seria correspondido em suas expectativas, resolveu desistir", acrescentou o escritor.

Fernanda Paes Leme desabafa na web
sobre doença, entenda!
Fernanda Paes Leme definitivamente é
gente como a gente e fala sobre tudo sem o
menor problema. E dessa vez não foi diferente, já que a apresentadora usou seu Instagram, na noite da última segunda-feira,
dia 6, para desabafar sobre um problema
de saúde pelo qual está passando.
A atriz, que já tem um programa garantido, fez uma publicação contando sobre o
distúrbio de Cólon Epástico, mais conhecido como Síndrome do Intestino Irritável,
que acabou adquirindo com o tempo. Segundo ela, o ano começou de uma forma ótima, mas que trouxe uma surpresa desagradável, que a fez mudar completamente
a rotina de exercícios e alimentação. 2017 começou lindo, mas
logo veio uma pequena complicação chamada 'Síndrome do Intestino Irritável'. Fui ao médico (gastrologista) fiz exames, tudo como
deve ser. Por conta dessa síndrome algumas coisas na minha rotina
precisaram se transformar. Principalmente na alimentação e também exercícios. Ioga foi super recomendado e comecei as aulas,
escreveu ela em seu relato. Fernanda, que já falou muito sobre a
nova fase que está vivendo, aproveitou para pontuar que é sempre
importante prestar atenção aos sinais enviados pelo corpo, relevando que por um tempo ignorou as dores que sentia, o que não valeu
a pena. Vou dividir com vocês tudo aos poucos. O bom é que com
a alimentação e disciplina eu já estou ótima e não tive mais dores.
É muito importante não deixar passar nenhum sinal estranho do
nosso corpo... Eu sentia dores fortes, cólicas e deixava pra lá...
até realmente ter uma crise bem séria. Procurem profissionais e se
cuidem sempre, finalizou ela.

Tatá Werneck está sendo
processada pelos seus vizinhos
Na terça-feira (7), Tatá Werneck concedeu
uma entrevista para o 'Na cama com Gio Ewbank', no YouTube, no qual revelou que está sendo processada pelos seus vizinhos por causa dos
seus gatos.
“Eu tenho 12 gatos e meus gatos vivem soltos.
Então, uma vez um moço disse ‘olha, seu gato
fez cocô na minha sala’ e eu falei ‘fui eu’, pra assumir a responsabilidade. ‘Você deixa a porta da sua casa aberta, um cocô desavisado entra, você tem que fechar”, disparou.
“A outra falou que o gato estava entrando na casa dela e que ela
ia mandar o cachorro comer o gato, eu falei ‘pois eu como você'”,
contou a atriz, ao revelar que é apaixonada por animais.
A atriz global também contou uma saia justa que teve com Sonia Abrão. Tatá revelou que passou um trote para a apresentado e
acabou dando confusão: "Ela ficou chateada comigo, pois liguei
para ela as 3h da manhã e passei um trote dizendo que a Xuxa e o
Pelé tinham voltado (a namorar)", contou arrancando gargalhadas
de Giovanna Ewbank.

Ex-Tiazinha avalia passado: 'Ia enlouquecer'
Apesar de não se arrepender de ter dado
vida à personagem Tiazinha, no fim dos
anos 90, Suzana Alves avaliou que não
estaria bem caso continuasse se apresentando com máscara e chicote nas telinhas.
"Como eu poderia viver sendo uma personagem para o resto da vida? Aquilo ia
me enlouquecer. Ou então ia morrer, me
suicidar, me afundar nas drogas. Quando mais distante você está
de você mesmo, mais louco fica", disse à revista "Circuito".
Dona de um estúdio de pilates, a esposa do ex-tenista Flávio
Saretta se sente preparada para voltar aos holofotes, mas não faz
disso seu plano principal: "Quero trabalhar e viver normalmente,
sem ser escrava da TV e da mídia. Não quero perder tudo o que
conquistei".
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Governo de Minas entrega dois
ônibus escolares para Manhuaçu

O

governador de Minas
Gerais, Fernando
Pimentel, entregou
dois ônibus para a Prefeita
de Manhuaçu Cici Magalhães, durante cerimônia
nesta sexta-feira (10/2) no
Expominas, em Belo Horizonte. Os novos veículos
serão utilizados no transporte escolar e foram indicados pelo deputado estadual João Magalhães.
Ao fazer a entrega de
novos veículos, a intenção
do Governador Fernando
Pimentel é garantir maior
qualidade, conforto e segurança no transporte dos
estudantes residentes em
zonas rurais. Cada ônibus é equipado com plataforma veicular elevatória
e pode transportar até 44
passageiros assentados.
Estão sendo beneficiados
mais de 201 mil alunos das
redes estadual e municipais
de ensino.
O governador lembrou
que em Minas Gerais a
administração estadual está
funcionando, apesar da
crise político-econômica

do país. “Isso não é pouca
coisa no Brasil de hoje,
que atravessa a maior crise
política, econômica e institucional da sua história. Nós
estamos assistindo estados
importantes se dissolvendo
à luz do dia. É o caso do Rio
de Janeiro, do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul,
onde os serviços públicos
entraram em colapso. Nada
disso está acontecendo em
Minas Gerais. Isso se deve
ao compromisso que nós
temos com o povo, independentemente de partidos
políticos”.
A secretária de Estado de
Educação, Macaé Evaristo,
explicou que os veículos
são destinados aos municípios que têm um grande
número de estudantes que
residem na área rural e de
grande extensão territorial.
“O objetivo é garantir o
acesso à educação para todos. A política do transporte
escolar é para garantir que
aqueles jovens e crianças
que estão na área rural tenham acesso à educação. O
foco é o transporte escolar

de crianças da área rural no
campo e, em alguns casos,
do campo para a cidade”,
afirmou.
A Prefeita Cici Magalhães, que foi convidada
a receber as chaves dos
dois ônibus do município
das mãos do Governador
Fernando Pimentel e da
Secretária Macaé Evaristo,
pontuou a importância do
apoio do Governo do Estado. "Manhuaçu tem uma
extensa área rural e depende bastante das linhas
de transporte escolar. Os
dois novos veículos vão
contribuir bastante para o
atendimento dos estudantes
do nosso município", afirmou.
A melhoria do transporte
escolar nos municípios é
uma das demandas apresentadas pela população durante a realização dos Fóruns
Regionais de Governo em
cada um dos 17 Territórios
de Desenvolvimento.
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