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EDITORIAL

E

Animais na mira

m uma clara demonstração de retrocesso e de falta de responsabilidade, a Câmara Federal coloca em discussão um projeto
que pode trazer graves consequencias para a biodiversidade
brasileira. Trata-se de um projeto de lei que pretende legalizar a caça
de animais silvestres e exóticos no país. Esse tipo de prática nefasta
e que coloca em risco a sobrevivência de inúmeras espécies está
proibida desde 1967. Para conter essa proposta avassaladora e altamente destrutiva, representantes de dezenas de entidades se reuniram
recentemente em ato público na Faculdade de Direito da USP, em
São Paulo, para dizer não ao PL 6268/2016, que tramita na Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos
Deputados. Essas ações receberam, também, o apoio de órgãos do
Governo, de parlamentares e do Ministério Público.
Na realidade o projeto que está em tramitação na Câmara Federal
libera o abate de animais silvestres ameaçados de extinção e legaliza o comércio de animais silvestres e
Fale com a redação
exóticos. Além disso, a proposta autocontato@jm1.com.br riza a erradicação de espécies exóticas
consideradas nocivas à saúde pública, às
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atividades agropecuárias e correlatas e à
integridade e diversidade biológica dos
ecossistemas. Nessa mesma direção, ela a nova legislação também
permite o estabelecimento de campos de caça em propriedades privadas e a criação e manutenção de animais silvestres em criadouros
comerciais. Os animais recebidos em centros de triagem também
poderão ser destinados a cativeiros e a campos de caça.
Outro aspecto negativo, é que os zoológicos poderão vender animais silvestres a criadouros. Por outro lado, os animais silvestres
provenientes de resgates em áreas de empreendimentos sujeitos a
licenciamento ambiental poderão ser abatidos. A selvageria contra
a biodiversidade segue adiante, considerando que nem mesmo as
unidades e conservação serão poupadas, uma vez que o abate de
animais também poderá ser feito nessas áreas.
No entendimento de especialistas, o projeto reúne uma série de
retrocessos e lacunas. Segundo eles, o que também está em jogo é a
discussão em torno de situações que não tem nenhuma convergência
com a cultura da sustentabilidade que vem sendo espalhada no mundo.
Na realidade, a proposta está totalmente fora da rota. Ao invés aparelhar os órgãos encarregados da fiscalização dos crimes praticados
contra o meio ambiente, o que se pretende é legalizar ações que podem
acelerar ainda mais de extinção de algumas espécies.
Estudos recentes mostram que a causa de redução de populações de
animais em 70% dos casos no mundo é a caça. É um mercado rentável,
mas que cobra um preço muito alto. Autoridades ligadas ao Ministério
Público consideram a proposta revoltante. Na avaliação de promotores
e ambientalistas, é inadmissível pensar que um país como o Brasil, com
uma Constituição avançada, possa permitir que alguns gananciosos
ponham dinheiro no bolso à custa dos animais e da biodiversidade.
Na realidade, segundo as vozes dissonantes, o projeto de lei que
libera a caça faz parte de um pacote de maldades contra o meio ambiente. Esse tipo de proposta, na realidade, está ligado a uma linha
política contrária ao licenciamento ambiental e que prega o fim do
licenciamento ambiental e defende o desmatamento. Além disso, essa
nova legislação segue no sentido oposto à jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, que desde 1990 vem tomando decisões que afirmam
o princípio da vedação à crueldade contra os animais.
Nesse sentido, é importante lembrar que a Suprema Corte proibiu as
brigas de galo, a farra do boi, as vaquejadas, sempre com o argumento
de que a Constituição veda o tratamento cruel para com os animais
e deu aval à Constituição do Estado de São Paulo no ponto em que
proíbe todos os tipos de caça. Como se não bastassem os atropelamentos nas rodovias brasileiras, os animais silvestres também entram
diretamente na mira das armas de caça e se tornam presas fáceis para
a satisfação pessoal de cada.
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Nossas Esperanças
*Prof. Gilson Alberto Novaes
“Brasileiro vive de esperança”. Já ouviu essa frase?
Desde criança vejo nosso povo acreditando em dias melhores para o
nosso país. Eu também acredito.
Confesso que tem sido muito difícil ultimamente, mas como somos
perseverantes... continuo acreditando!
Ao longo do tempo tenho visto o povo brasileiro colocar esperanças em
homens. A Bíblia nos diz claramente em Jeremias 17:5-6 que é “maldito
o homem que confia no homem”.
Trata-se de um aviso, aos que creem, sobre o perigo de colocar pessoas
no lugar de Deus. É claro que podemos confiar nas pessoas, mas precisamos saber que todos somos falhos e que somente Deus nunca falha! Não
podemos substituir Deus por outras pessoas. A história é repleta de fatos
em que Deus foi desafiado e sabemos bem o que aconteceu.
O brasileiro costuma colocar suas esperanças em “salvadores da pátria”. A história recente nos mostra como foi com Jânio Quadros, com Collor,
com Lula... para ficarmos só com os mais populares. Hoje o povo está à
procura de um salvador da pátria! Incrível, mas a história pode se repetir.
Lamentável.Lembro-me da campanha de Jânio para presidente em 1960.
Num de seus comícios, ganhei uma ampola, dessas de injeção. Dentro, ao
invés de líquido com o remédio, havia uma vassourinha de metal, escrito
por fora: “remédio para o Brasil”. Eu achava lindo. Até pouco tempo eu a
tinha guardada. Criança ainda, foi meu pai quem me explicou: “é que o
Jânio diz ter o remédio para o Brasil e diz que é uma vassoura, para varrer
a sujeira do país”. Talvez tenha sido aí o início do meu gosto pela política.
Tinha até uma musiquinha: “Varre, varre vassourinha – varre, varre a
bandalheira. O povo está cansado, de sofrer desta maneira. Jânio Quadros
é a esperança, desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza, de um
Brasil moralizado. Vá nessa meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos
vencer com Jânio! ”A esperança durou oito meses. Jânio renunciou em
agosto de 1961.
Tivemos a pausa democrática pela ditadura militar, embora não faltasse

os que confiavam nos generais.
Em 1989 chegamos pela primeira vez de volta às urnas com o povo para
eleger um presidente. De novo o povo acreditou num homem, sem lembrar
dos ensinos bíblicos. Fernando Collor de Mello, um jovem de boa fala,
postura altiva, falava o que o povo queria ouvir. Dizia que iria acabar com
os “marajás” e de um futuro sem os riscos de experiências esquerdistas
fracassadas na Europa. Contrapunha o PT de Lula na época. Foi eleito.
Governou dois anos (90 a 92) e, para não sofrer “impeachment”, renunciou antes. Foi sucedido pelo seu vice, Itamar Franco (1992-95) que
lançou seu ministro Fernando Henrique Cardoso como candidato. Eleito,
governou por oito anos (1995-2002), sem ser essa figura de salvador da
pátria, embora seja no reino tucano, o de maior bico.
Depois de três derrotas, reaparece o novo salvador da pátria: Luiz Inácio
Lula da Silva. Sua musiquinha dizia: “É a gente junto, Lulalá...” Lembram?
A confiança do povo, de novo colocada num homem. Governou por dois
mandatos, de 2003 a 2010 e é tido até hoje, como essa figura que salvou
a pátria. Salvou? Em 2010 elegeu sua sucessora Dilma Roussef que
governou o país de 2011 a 2016,quando foi cassada. Também era tida
como salvadora da pátria, ou pelo menos continuadora do trabalho do
salvador. Não deu certo. Afastada do cargo, deu origem a que seu vice,
eleito junto com ela, pudesse assumir a presidência. Assumiu. Estamos
vendo no que dá confiarmos em homens (ou mulheres).
A confiança do brasileiro não pode estar numa pessoa que não seja
Deus.Há 57 anos – para ficar historicamente mais próximo, já tínhamos
um candidato que queria “varrer a bandalheira” e ser a “esperança do povo
abandonado”. Depois veio outro que queria acabar com os “marajás” (funcionários públicos que ganhavam muito...). Parece piada se compararmos
com o que vemos hoje. Depois, aquele que dizia que “é a gente junto...”.
E o povo acredita! E vota! E sofre. E vota de novo!
O especialista está disponível para comentar o assunto. Para acioná-lo
basta encaminhar a solicitação para o e-mail: imprensa@mackenzie.br.
*Gilson Alberto Novaes é Professor de Direito Eleitoral na
Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie-campus Campinas e Coordenador Acadêmico do Centro de
Ciências e Tecnologia.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
A Escola Monsenhor,
não é mais uma referencia.

A Escola Monsenhor Gonzalez de Manhuaçu, foi criada pelo
decreto lei Nº 6573 de 17/05/1920 e depois de um clamor do povo e
por meio de uma grande insistência e dedicação do então Presidente
da Câmara, Dr. Cordovil Pinto Coelho, o projeto entra em execução
e em 25 de maio de 1925 vira realidade o primeiro Grupo Escolar de
Manhuaçu. O fato foi tão marcante que estava prevista a presencia
do presidente da República Dr. Artur da Silva Bernardes, mas no dia
não pode comparecer sendo representado por sua esposa Dona Cléia,
primeira Dama de nossa Pátria, juntamente com a famosa Banda de
Música dos Fuzileiros Navais.
É verdade que a educação nas escolas públicas do Brasil foi modelo
e era melhor que as escolas particulares. A escola Monsenhor Gonzalez fez história em Manhuaçu, muitos alunos que passaram por lá
viraram escritores, jornalistas prefeitos médicos e outras profissões
que por muitos anos foi orgulho de Manhuaçu.
A escola foi avaliada em 2006, por uma equipe da Secretaria de
Estado da Educação, como uma entre as dez melhores do estado de
Minas Gerais e a primeira da Superintendência Regional de Ensino
de Manhuaçu, ambas as avaliações em Referência de Gestão Escolar,
isto, graças ao empenho do seu TIME.
É com tristeza que muitas pessoas dizem que a escola não é mais
aquela escola em que todos os pais queriam matricular seus filhos, hoje
não é mais referencia de aprendizado, não é a melhor escola pública
de Manhuaçu e alguns pais reclamam de professores que não estão
ensinando como deveriam e alguns alunos estão marcando passo,
dizem alguns pais que o ensino está fraco, se fizerem uma pesquisa
nos cadernos dos alunos irão encontrar deficiência no programa de
ensino, tem até lições repetidas. Alguns reclamam até da merenda que
é pior que outras escolas, “se o dinheiro é igual para todas as escolas,
porque a escola Joaquim Kunpp tem uma excelente merenda escolar a
melhor da região, alguma coisa está errada nisso aí” questionou uma
mãe de aluno. A desmotivação dos professores, não deveriam afetar
os alunos, mas infelizmente é o que acontecem.

Sistema On-Demand da Delphix traz
benefícios para virtualização de dados
Dizem que o volume de dados comerciais e empresariais cresce
a cada ano através de repositórios como bancos de dados, data
warehouses e com os grandes repositórios de dados conhecido
como Big Data.
Essa avalanche de informações está em todos os centros
corporativos armazenados em Data Center, escritórios remotos,
clouds privados e em clouds públicos. Como esta expansão de
dados não pode ser contida, a solução para as empresas é buscar
soluções de TI - e a segurança destas informações passou a ser
atividade de segurança máxima.
O grande problema é: o mercado entrega soluções que nem
sempre são adequadas seja pelo valor a ser investido, seja pelo
risco de invasão de privacidade e na segurança das informações.
A preocupação é real pois, é necessário ter uma forma centralizada para administrar e gerir todo este volume de dados em
múltiplos locais e arquiteturas.
Foi pensando em apresentar soluções para problemas comuns
de grandes empresas, que a multinacional norte-americana
Delphix, expert em Data as a Service (DaaS), desenvolveu uma
tecnologia que possibilita criação de aplicativos até dez vezes
mais rápidos para virtualização de dados de maneira seguros
durante o ciclo de vida da aplicação - no local ou na nuvem.
O conceito criado é o de soluções que se adaptem às necessidades de cada empresa com a possibilidade de adquirir apenas o
necessário tal qual comprar sob demanda na Netflix, por exemplo. Como a maioria das empresas gerencia a entrega de dados
pelo sistema de “passa ou repassa”, quando os desenvolvedores
precisam de um novo ambiente:
"Quando o software da Delphix conecta BDs origens e destinos, a entrega de dados automaticamente fica bem mais rápida,
eficiente e automática. Por isso o sistema é eficiente, pois é fornecido aos desenvolvedores recursos de dados que não existem
no mundo físico como Self Service de atualização de dados,

derivação de dados, integração de bases de dados e marcadores."
explica Raphael Jacinto, Vice-Presidente Sul da Ewave , primeira
empresa de tecnologia a implantar o sistema Delphix no Brasil.
Rafael reforça que este sistema ajuda as empresas em projetos
de aplicativos que são entregues completos com uma rapidez
assombrosa, menos da metade do tempo previsto: “A tecnologia
foi criada para a entrega de dados corretos para a equipe certa,
no momento certo, a um custo menor do que é feito hoje pela
maioria das empresas”.

Marcio compartilhou com todos um pouco de sua experiência
como ex-prefeito de Belo Horizonte, vários assuntos foram abordados durante a visita. Na oportunidade o prefeito João Rosendo
agradeceu a visita dizendo estar aberto a parceiros políticos que
visem recursos para os municípios. Logo após Marcio Lacerda
encerrou sua visita ao lado do prefeito João Rosendo numa
entrevista na rádio 98,5 FM.
.

Marcio Lacerda visita Manhuaçu

Perguntei para uma menina o que ela queria ser quando crescer.
Ela disse que queria ser presidente. Os pais, de esquerda, estavam em volta e perguntei "se você fosse presidente o que você
faria primeiro? " Ela respondeu "Eu daria comida e casas para
todos os moradores de rua". Os pais dela sorriram de orgulho e
disseram: "bem vinda à esquerda!"
"Uau, que ideia ótima!", eu lhe disse. E continuei, "você não
precisa esperar ser presidente para fazer isso. Você pode vir à
minha casa, podar o jardim, varrer o quintal e eu te pago R$100.
Depois te levo ao mercadinho onde ficam uns moradores de rua
e você pode lhes dar o dinheiro".
Ela pensou um pouco, me olhou e perguntou: "porque o morador de rua não pode ir na sua casa, fazer o trabalho e você paga
os cem reais para ele?"
Eu sorri e disse: "Bem vinda à direita".

O pré-candidato ao governo de
Minas segue visitando os municípios
de MG, levando seu nome como
opção ao governo do estado.
No dia 18 de abril, a comitiva visitou Manhuaçu, vindo de
Manhumirim e outras cidades da
região, encontrou-se com lideranças
políticas, e quinta-feira 19, dá prosseguimento nas visitas passando por
Espera Feliz, Carangola, São Pedro
dos Ferros, Raul Soares e Muriaé.

Pré-campanha

O médico e pré-candidato a deputado estadual Marcelo
Heringer, Marcio Lacerda e a ex-vereadora Maria Imaculada.

Os políticos não perdem tempo, tomando o cuidado de dizer
sempre que é apenas um pré-candidato. O ex-prefeito da capital,
que já foi apoiado pelo Senador Aécio Neves e o atual governador Fernando Pimentel. Fez uma boa administração em BH,
agora tenta chegar ao cargo de governador fazendo oposição
ao seu antigo padrinho político Pimentel. Em sua entrevista
coletiva destacou a importância de visitar todas as regiões para
conhecer de perto os problemas de cada região e cada cidade.
“Eu não imagino alguém pensar em se candidatar ao governo
de Minas sem fazer o que estou fazendo. Percorro o estado para
aprender e convidar todos os mineiros a construirmos juntos,
as soluções que Minas Gerais precisa para voltar a crescer”,
afirmou o pré-candidato
Márcio Lacerda é um crítico da administração do atual governador petista Fernando Pimentel, Marcio tem condenado a
situação de abandono e descaso em que o governo do estado
tem deixado os municípios. “Esse governo do PT está levando
Minas Gerais à uma situação de verdadeira calamidade. Não
respeitam os servidores públicos, não pagam os salários em dia
e não repassam recursos obrigatórios para as cidades em áreas
fundamentais como Saúde e Educação”, afirmou.
Com uma experiência de 15 anos como gestor público, Marcio
Lacerda acredita que é possível tirar Minas Gerais dessa que é
a pior crise da história do estado. “Diminuindo a burocracia e
melhorando a qualidade da gestão pública teremos condições de
atrair novos investimentos, gerar empregos e assim retomar o
crescimento econômico”, concluiu Marcio Lacerda.

Lajinha

Em Lajinha o pré-candidato ao governo de Minas Gerais foi
recepcionado pelo prefeito João Rosendo e várias autoridades
que marcaram presença na sala de reunião do Paço Municipal.

Entenda a diferença de esquerda e direita

Caso não se elejam neste ano, 23
senadores perderão foro privilegiado
Parlamentares perderiam prerrogativa de serem julgados somente no Supremo Tribunal Federal. Levantamento divulgado
mostra que 23 senadores alvos da operação Lava Jato – ou de
desdobramentos da investigação – ficarão sem o chamado foro
privilegiado se não se elegerem em 2018. O número de parlamentares nessas condições é quase metade dos 54 senadores
cujos mandatos terminam neste ano.
O foro por prerrogativa de função, o chamado “foro privilegiado”, é o direito que têm, entre outras autoridades, presidente,
ministros, senadores e deputados federais de serem julgados
somente pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Sem isso, os senadores passariam a responder judicialmente
a instâncias inferiores. Como alguns são alvos da Lava Jato,
poderiam ser julgados pelo juiz Sergio Moro, responsável pela
operação em Curitiba (PR).
Nas eleições gerais de outubro, dois terços (54) das 81 cadeiras
do Senado serão disputadas pelos candidatos. Os mandatos de
senadores são de oito anos – para os demais parlamentares, são
quatro. A cada eleição, uma parcela do Senado é renovada. Em
2014, houve a substituição de um terço das vagas (27). Cada
unidade federativa elegeu um senador. Neste ano, duas das três
cadeiras de cada Estado e do Distrito Federal terão ocupantes
novos ou reeleitos.
Entre os investigados que podem ficar sem mandato – e consequentemente sem foro privilegiado – a partir de 2019, estão
integrantes da cúpula do Senado. São os casos do presidente da
Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE); do líder do governo e presidente do PMDB, Romero Jucá (RR); do líder do PT, Lindbergh
Farias (RJ) e do líder da minoria; Humberto Costa (PT-RJ). Os
quatro são alvos da Lava Jato.
Ex-presidentes da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL), Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), Jader Barbalho (PMDB-PA) e
Edison Lobão (PMDB-MA) também são investigados na Lava
Jato e terão de enfrentar as urnas neste ano.
Lobão é o atual presidente da Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) do Senado, um dos colegiados mais importantes
da Casa. Dois senadores que presidem partidos são réus no STF:
Gleisi Hoffmann (PT-PR), em ação penal da Lava Jato, e José
Agripino Maia (DEM-RN), em desdobramento da operação. Os
dois também estão com mandatos a expirar.
O presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), é outro senador investigado na Lava Jato que pode ficar sem mandato. Na mesma
situação está Benedito de Lira (AL), líder do PP no Senado.
O atual vice-presidente da Casa, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), é alvo de inquérito em desdobramento da Lava Jato. Seu
correligionário, Aécio Neves (PSDB-MG) – ex-presidente tucano
e segundo colocado nas eleições presidenciais de 2014 – também
é investigado no STF.
Ministro. Alvo de inquérito em operação derivada da Lava
Jato, Aloysio Nunes (SP) – ministro das Relações Exteriores
– é outro tucano detentor de mandato que pode ficar sem foro
privilegiado. Ele foi candidato a vice-presidente da República
em 2014, na chapa encabeçada por Aécio.
As líderes do PSB, Lídice da Mata (BA), e do PCdoB, Vanessa
Grazziotin (AM) – ambas investigadas em desdobramentos da
Lava Jato – também estão na lista, divulgada pelo portal G1.
Vice-líder do PMDB, Valdir Raupp (RO) é réu no STF após
investigações da operação.
STF. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que, de
janeiro de 2011 a março de 2016, somente 5,8% das decisões
em inquéritos no STF foram desfavoráveis aos investigados.
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OPINIÃO

"preconceito e xenofobia com os árabes’"

Para a Ana Amélia conteúdo poderia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional ; Gleisi rebate e diz...

APOSTANDO QUE CUMPRIRÁ
7 ANOS, DIRCEU LANÇA LIVRO
Ex-ministro da Casa Civil do primeiro governo Lula, José
Dirceu dá os últimos retoques no livro de memórias que fez
no cárcere. Escreveu de próprio punho 680 páginas de letras miúdas, que devem render um “tijolo” de cerca de 500
páginas, a ser lançado até junho. Zé Dirceu tem dito a pessoas próximas que deve cumprir pena de prisão talvez por
uns sete anos, em regime fechado. Espera sair da cadeia
aos 80 anos.
VOLUME UM
No livro, Dirceu conta histórias desde os tempos de criança,
passando pelo movimento estudantil, PT, governo e o julgamento do mensalão.
VOLUME DOIS
Petista considerado “o chefe da quadrilha” do mensalão, ele
já alinhava o segundo volume de sua história, dedicado à
Operação Lava Jato.
PRISÃO NA CERTA
Dirceu prevê cadeia com a certeza quem, dois anos antes,
previu para esta coluna que seria preso no mensalão – na
época, algo impensável.
‘MINHA VIDA’
O livro de Dirceu, publicado pela editora Geração, SP, vem
sendo chamado de “Minha vida”, sem o objetivo de virar elemento auxiliar de defesa. “São apenas memórias”, tem dito.
ANS TRAMA ‘FRANQUIA’ E
PLANOS DE SAÚDE CELEBRAM
Fiel ao impressionante histórico que garante lucros siderais
aos planos de saúde e prejuízos aos usuários, a “agência
reguladora” ANS está tramando mais uma medida contra
os cidadãos: a adoção de “franquia” nos planos de saúde,
semelhante ao de seguro de carros. Segundo o mecanismo, celebrado pelas operadoras, além das mensalidades
os clientes também terão de pagar por consultas e demais
procedimentos.
ROBÔS SEM PAI NEM MÃE
Para a ANS, que parece composta de robôs a serviço das
operadoras, a cobrança vai “melhorar” os planos. E aumentar os lucros, faltou dizer.
ABUSOS NA CONTRATAÇÃO
Entidades de defesa dos consumidores acham que o novo
sistema de exploração dos clientes, em gestação na ANS,
abre caminho a abusos.
CLIENTE QUE SE EXPLODA
A “agência reguladora” parece inconformada porque somente 1% dos contratos dos planos adota o sistema de
franquia. Quer ampliar.
MARINA AJUDA BOLSONARO
Marina Silva não deve ir ao cinema ou não viu “Guerra nas
Estrelas”. Ela comparou o rival Jair Bolsonaro a Darth Vader, sem saber que, apesar de vilão, é um dos personagens
mais queridos da saga.
REINO DA ESPERTEZA
Não admira que a pelegada sindicalista tente inviabilizar o
modelo de gestão privada de entidades sociais sem fins lucrativos em hospitais públicos. Auditoria do Tribunal de Contas do DF na administração direta aponta fraude no ponto e
servidores abonando as próprias faltas.
DECADÊNCIA DOS CORREIOS
Morador de Brasília importou cinco lâmpadas LED, que, liberadas de impostos, chegaram ao centro de distribuição
dos Correios em 14 de fevereiro. A mercadoria foi entregue
em 17 de abril, 63 dias depois.

CAPITALISMO À BRASILEIRA
O laboratório EMS deve estar mudando de ramo: há 9 meses ignora encomendas da Secretaria de Saúde do DF do
remédio Entacapona 200mg, para doença de Parkinson, em
falta na Farmácia de Alto Custo.
COMENDADOR EMMANOEL
O ministro Emmanoel Pereira, dos mais queridos no Tribunal Superior do Trabalho, será distinguido nesta sexta (20),
ao meio-dia, com a Ordem de Rio Branco, grau de grande
oficial, por relevantes serviços prestados na área de conciliação, quando foi vice-presidente do TST.
SENADOR QUEBRADO
Se não era propina, Aécio Neves teria que se desfazer de
todo o patrimônio declarado à Justiça Eleitoral em 2014 para
devolver os R$2 milhões que ele teria pedido emprestados
a Joesley Batista.
OLHA O NÍVEL DO DEBATE
Enquanto o ministro Carlos Marun (Governo) chamava Randolfe Rodrigues (Rede-AP) de “vassalo do Ministério Público”, o senador replicava com “pitbull amestrado”.
IDEIAS DO ALVARO
O senador Álvaro Dias (PR), pré-candidato do Podemos à
Presidência da República, será o convidado do portal Money
Report para um talk show da “Série Eleições 2018”, quarta-feira (25).
PENSANDO BEM...
...se Maluf tivesse sido preso quando cometeu o crime, a
pena já teria sido cumprida e nem haveria necessidade de
habeas corpus.
SUSPEITA É QUE PASSAPORTE
SERVIRIA À FUGA DE LULA
A suspeita de investigadores é que o passaporte e outros
pertences de Lula, furtados em Curitiba, estariam em poder
de auxiliar petista com papel central em um provável plano
de fuga para outro país. Na data do julgamento do seu habeas corpus no Supremo Tribunal federal, 22 de março, Lula
estava com sua “caravana” no sul gaúcho, bem próximo à
fronteira com o Uruguai. “Costeando o alambrado”, como se
diz no sul.
ADIOU, ABORTOU
O adiamento do julgamento do habeas corpus, provocado
por uma viagem do ministro Marco Aurélio, teria abortado a
operação de fuga.
ACENOS PARA FUGA
Em discurso no sindicato de São Bernardo, antes de entregar-se, Lula citou os acenos à fuga enquanto estava na fronteira com o Uruguai.
MONITORAMENTO

O DECLINIO
DE UM
PRESIDENTE!

V

ivemos um momento delicado e ímpar
na história do Brasil que é o do assistir o
recolhimento, ao sistema prisional, de um
ex-presidente da República. E por que isso está
acontecendo? Será que foi pura maldade com
uma pessoa que diz ter dedicado a vida aos mais
carecidos da sociedade? Não! Isto aconteceu por
uma razão muito simples: Sua Excelência não
soube dedicar os seus esforços aos mais carentes
como ele assim o queria! Ajudar os mais necessitados é uma atitude nobre, necessária e muito
importante para quem precisa de ajuda. Se não
receber uma mão impulsionadora não tem onde
apoiar as suas carências.
Estar na Presidência da República não é atuar
de qualquer modo para resolver problemas, de
alguma natureza. Agir executivamente é operar
tendo como parâmetros, especialmente, os limites impostos pelas legislações específicas a
cada segmento da sociedade que está sobre suas
responsabilidades.
Curiosamente quem o levou ao momento atual
não foram os pobres que ele tanto diz defender,
mas sim, os ricos a quem ele oficiosamente
atacava, mas que oficialmente se envolveu de
forma intensa e fatal. Sua Excelência passou a
considerar a Instituição Presidência da República
como se fosse uma extensão de sua propriedade
e passou a tomar atitudes que comprometeram a
sua atuação como Presidente da República.
Passou a tomar atitudes desmedidas como a
fazer doação de patrimônio nacional e doar recursos financeiros, tão caros à sociedade brasileira,
e que foram levados a outros países como os que
foram destinados a Cuba, Venezuela, Angola,
Bolívia dentre outros países!
Os descontentamentos foram se acumulando, o
descompasso entre o que era dito e o que era feito
era substancialmente gritante. A sua manutenção,
no mais alto cargo público do país, foi mantida
à custa de somas financeiras milionárias vindas
de recursos monetários de contratos fraudados,
como é do conhecimento de todos.
Quem só vê as cenas do ocaso do Presidente,
sem conhecer os detalhes da sua trajetória até o
momento atual, seguramente, se enche de tristeza pela apresentação no presente momento.
Entretanto, tristeza mesmo, é a falta que todos
os recursos financeiros levados a outros países
fizeram aos mais carecidos brasileiros em todos
os rincões nacionais.
Como sabemos tudo na vida tem preço, agora a
conta chegou e é preciso pagá-la! Se pudéssemos
voltar no tempo muita coisa não seria como foi.
artigosbsb@gmail.com - 09042018.

Viaturas da Polícia Rodoviária Federal escoltando a “caravana” de Lula, também teriam o papel de mantê-lo sob monitoramento.
CASO PENSADO
O julgamento do habeas corpus, duas semanas depois, deu
tempo a Lula para planejar a “resistência”, entocando-se na
sede do sindicato.
ALCKMIN ‘TUCANOU’ A PRETENDIDA
EXPULSÃO DE AÉCIO
O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, presidente do PSDB, está tentando “tucanar” a pretendida expulsão
do senador Aécio Neves, revelada com exclusividade nesta
coluna. Em vez de uma exclusão, Alckmin prefere tentar convencê-lo a desistir da sua candidatura em outubro, a senador
ou a deputado. A pressão se intensificou após Aécio tornar-se
réu por corrupção e obstrução à Justiça, no Supremo.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Pocrane terá novas eleições
para prefeito no dia 03 de Junho

N

a sessão de julgamentos desta quarta-feira
(18), o TRE marcou
para o dia 3 de junho as
eleições suplementares para
prefeito e vice no município
de Pocrane. As eleições foram marcadas após aprovação pela Corte daResolução
contendo o calendário e as
demais instruções que vão
reger o pleito no município.
A resolução será publicada
no Diário de Justiça Eletrônico do TRE nos próximos
dias.
As novas eleições ocorrerão em razão da dupla
vacância no Executivo municipal. A vice-prefeita Nadir
Domingos Dionis faleceu em
2017 e o prefeito, Álvaro
de Oliveira Pinto Júnior,
renunciou ao mandato em
10 de abril de 2018. Em

razão desses fatos, ocorridos nos dois primeiros anos
do mandato, o juiz eleitoral
responsável pelo município
requereu ao Tribunal que
fossem realizadas novas
eleições de forma direta (art.
81 da Constituição Federal).
Prazos: De acordo com
a resolução, de 24 a 29 de
abril, os órgãos partidários
poderão se reunir em convenções para deliberar sobre
a escolha dos candidatos.
Após a escolha em convenção, o candidato que será
registrado, caso ocupe cargo
gerador de inelegibilidade,
deve afastar-se no prazo de
24 horas. No dia 3 de maio,
às 19h, será encerrado o prazo para entrega dos pedidos
de registros dos candidatos à
Justiça Eleitoral. A partir do
dia 4 de maio, os candidatos

podem iniciar a propaganda
eleitoral, regulamentada pela
Resolução 23.457/2015, que
cuidou das regras relativas
à propaganda nas Eleições
2016, e pela Lei 9.504/1997.
Estão aptos para votar os
eleitores inscritos no município até o dia 2 de janeiro de
2018. As eleições serão das
8h às 17h, com as mesmas
Mesas Receptoras de votos
constituídas para as eleições
que aconteceram em outubro de 2016. A diplomação
dos candidatos eleitos deve
ocorrer até o dia 22 de junho.
A partir de 3 de maio até a
proclamação dos candidatos
eleitos, o Cartório Eleitoral
de Ipanema, que abrange
o município de Pocrane,
funcionará das 12h às 19h
nos dias úteis, e das 13h às
19h aos sábados, domingos

e feriados.
Enquanto não há candidatos eleitos no novo pleito,
o presidente da Câmara de

Vereadores responde pelo
Executivo municipal.
É a primeira eleição suplementar, relativa ao pleito

de 2016, que o Tribunal faz
em razão de uma causa não
eleitoral.
TRE-MG

tratado é saúde”, afirmou o instrutor Nestor Jorge Andrade.
A fossa biodigestora se diferencia de outros tipos pela
simplicidade de execução.
“A vantagem deste modelo é
que o efluente (esgoto tratado
que sobra do sistema) ser um
adubo orgânico com todas as
propriedades que o solo preci-

sa para enriquecimento da capacidade produtiva. Com isto
o produtor pode economizar,
evitando a compra de adubo
químico”, destacou.
Isso chamou a atenção do
produtor rural Mateus de
Abreu Hoth, que tem um sítio
no Córrego Carvalho. “O curso
foi muito bacana. Meu interes-

se em fazer foi porque eu tenho
uma casinha na roça e agora
com certeza vou implantar a
fossa no meu sítio. Eu não conhecia esse tipo de fossa, que
transforma o esgoto em adubo.
Cuida do meio ambiente e ainda ajuda o produtor”, contou.
O curso foi resultado de
uma parceria com o Sindicato

de Produtores rurais de Lajinha e o Serviço Autônomo
de Água e Esgoto (Saae).
“Estávamos com uma expectativa muito grande devido
à importância para manter a
qualidade da água”, explicou
a mobilizadora do sindicato,
Paula Fernanda Abreu da
Mata.

arbitrada por um delegado de polícia. Com as
alterações previstas pela
lei 13.456/2017, aprovada pelo congresso nacional e sancionada pelo
presidente Michel Temer,
essa opção no âmbito da
polícia deixa de existir,
e só quem poderá liberar
por fiança será um juiz
em análise posterior à

prisão.
Cresce número de pessoas que dirigem após
consumir álcool, diz governo. A nova lei não
faz mudanças quanto aos
procedimentos adotados
durante as fiscalizações
policiais e também não
altera a tolerância de álcool no sangue ou o valor
da multa.

Lajinha recebe curso de Fossa Biodigestora

L

ajinha recebeu, pela
primeira vez, o curso
de Fossa Biodigestora
do Senar Minas. Além da
parte teórica, os participantes
ajudaram na construção de
uma fossa, por isso, a capacitação foi realizada em uma
área na localidade de Córrego
Carvalhinho, próximo de onde
ocorre a captação da água que
abastece o município.
Os participantes aprenderam sobre normas de se-

gurança, saúde no trabalho,
tipos de fossas, destinação de
efluentes e volume da fossa
para eficiência no tratamento e
manutenção. Entre os benefícios a qualidade de vida ao ter
o esgoto tratado, diminuindo
a incidência de doenças causadas pela água contaminada.
“Com esse sistema, o esgoto
deixa de contaminar o solo, o
lençol freático, córregos e rios,
contribuindo para a proteção
do meio ambiente. Esgoto

Lei Seca fica mais rigorosa

A

partir de quinta-feira, 19, passam
a valer as novas
regras da Lei Seca no
país, com punições mais
rigorosas destinadas aos
motoristas que praticarem os crimes de homicídio culposo (não
intencional) ou de lesão corporal de natureza
grave ou gravíssima,

sob efeito de álcool ou
de outras substâncias
psicoativas que causem
dependência. A pena para
lesão corporal passa a ser
de 2 anos a 5 anos. Em
caso de morte, chega a 8
anos de reclusão.*
As mudanças na nova
lei seca: Atualmente, as
penas para esses crimes
permitem a fiança, a ser
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Campanha de vacinação contra
gripe começa na próxima segunda

C

om o tema “Pra enfrentar a gripe, vacine-se”, a Secretaria de
Estado de Saúde de Minas
Gerais ( SES-MG) lança,
nesta segunda-feira (23/04),
a campanha de vacinação
contra a Influenza que vai
até 1º de junho. O dia da
mobilização nacional está
previsto para 12 de maio
(sábado). O objetivo da
campanha é imunizar 90%
das mais de 5,5 milhões de
pessoas que fazem parte do
público alvo, ou seja, cerca
de 5.034.284 pessoas.
Para a Diretora de Vigilância Epidemiológica da
SES-MG, Janaína Fonseca
Almeida, a vacinação é uma
das principais estratégias
de prevenção da Gripe. “A
vacina é muito importante,
pois ela tem contribuído,
ao longo dos anos, para a
redução de complicações,
internações e óbitos, especialmente na população de
risco, que são as crianças
de 6 meses a menores de 5
anos, idosos maiores de 60
anos, portadores de doenças
crônicas não transmissíveis,
entre outros.”, disse.
Segundo ela, estudos demonstram que a vacinação
pode reduzir entre 32% a
45% o número de hospitalizações por pneumonias, de
39% a 75% a mortalidade
global e em, aproximadamente, 50% nas doenças
relacionadas à influenza.
Além da vacina, as ações de
prevenção da transmissão da
influenza incluem a etiqueta
respiratória e a lavagem correta e frequente das mãos.
Para reforçar a campanha no Estado, a SES-MG

promoverá ações de divulgação que serão realizadas
em rádios, redes sociais
(Instagram e Facebook) e
distribuição de cartazes sobre a gripe, além do hotsite
da SES www.saude.mg.gov.
br/gripe, com informações
sobre a doença, prevenção,
dados e notícias. As ações
buscam sensibilizar as pessoas sobre a importância da
vacinação e prevenção da
gripe.
Segurança da Vacina:
Janaína Almeida reforça que
as vacinas utilizadas pelo
Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério
da Saúde contra o vírus da
influenza são seguras e eficazes. Elas são constituídas
por vírus inativados, fracionados e purificados, portanto, não contêm vírus vivos e
não causam a doença.
Segundo Janaína, quem
tomar a vacina não ficará
gripado, como muitos pensam. O que pode ocorrer,
em alguns casos, são “manifestações, como dor no
local da injeção, eritema e
enduração, que ocorrem em
15% a 20% dos pacientes,
geralmente resolvidas em 48
horas. Pode ocorrer também
febre, mal estar e dor no
corpo de 6 a 12 horas após
a vacinação e persistir por
um a dois dias, sendo notificadas em menos de 1% dos
vacinados. Estas reações são
benignas e autolimitadas”,
explicou.
A cobertura vacinal no Estado em 2017 foi de 91,2%.
Mesmo tendo alcançado a
meta geral, grupos como
crianças e gestantes, alcançaram pouco mais de 80%.

Tripla proteção: A vacina trivalente, distribuída
gratuitamente pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), protege contra os três principais
tipos do vírus da gripe que
mais circulam no Estado e
no país, o Influenza A H1N1
e H3N2 e o Influenza B.
Segundo Janaína Almeida,
os grupos prioritários devem
se vacinar todos os anos, já
que a imunidade contra o

feitas pela comunidade e
pelo Vereador Vantuil Martins. Os trabalhos prosseguem em ritmo dinâmico,
e, assim que for concluída,
possibilitará maior disponibilidade de água para as
famílias que ali residem.
De acordo com o Diretor
do SAAE, Luiz Carlos de
Carvalho, o reservatório
construído na comunidade,
em gestões passadas, não
estava em funcionamento,
justamente por não estar
interligado com a estação
de bombeamento. Agora,

com os novos serviços realizados, o sistema funcionará em sua plenitude, com
as devidas conexões, assegurando um abastecimento
digno para a população.
Mais obras: Ainda em
Dom Corrêa, o SAAE também construiu novas redes
de esgoto, com extensão de
240 metros, em duas ruas
que estão sendo calçadas
pela Secretaria de Obras da
Prefeitura de Manhuaçu.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

Belo Horizonte (5 casos
Influenza A/ H3 Sazonal);
Contagem, Uberlândia e
Varginha ( 1 caso cada cidade de Influenza A/ H3
Sazonal); Araguari e Juatuba
( 1 caso cada cidade de Influenza A ( H1NI) pdm09);
Juiz de Fora e Lagoa Santa (
1 caso cada de Influenza B).
Outras informações no
boletim epidemiológico

vírus cai progressivamente e
o vírus passa por frequentes
mutações.
Gripe em Minas: Em
2017, houve 300 casos confirmados de síndrome respiratória aguda grave (SRAG)
por influenza em Minas,
destes, 50 evoluíram para
óbito. Do total de mortes
confirmadas, a maioria (33)
foi por influenza A/H3.
Em 2018, de janeiro até

o dia 9/04, dos casos associados a Influenza, 83,3%
(10/ 12) eram Influenza A
e 16,7% (2/ 12 ) Influenza
B. Naqueles em que foi
identificado o vírus A, o
subtipo A/H3 sazonal é o de
maior proporção com 80,0%
(8 /10 ).
Os municípios que tiveram casos registrados de
SRAG causados pelo vírus
da Influenza foram:

Quem pode receber a vacina pelo SUS
- Crianças de 6 meses a
menores de 5 anos (4 anos,
11 meses e 29 dias);
- Adolescentes e jovens de
12 a 21 anos de idade sob
medidas socioeducativas;
- Gestantes;
- Puérperas (mulheres que
estão no período de até 45
dias após o parto);
- Mulheres e homens com
60 anos ou mais;
- Trabalhadores de saúde
- Povos indígenas
- Pessoas privadas de liberdade
- Portadores de doenças
crônicas e outras condições
clínicas especiais que comprometam a imunidade
- Professores de escolas
públicas ou privadas
Mais informações estão
disponíveis em: www.saude.
mg.gov.br/gripe
Crédito (fotos): Divulgação/SES-MG
Mais informações: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - (31)
3916-0613 | 3916-0614 |
3916-0615 | 3916-0616 |
3916-0617

Construção de rede de 600 metros
melhorará abastecimento em Dom Corrêa

A

Prefeitura de Manhuaçu, por meio
do SAAE (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto), está melhorando
o abastecimento de água
para os moradores de Dom
Corrêa. No distrito, está
sendo construída rede com
seiscentos metros de extensão interligando um
reservatório até a casa de
bomba.
A Prefeita Cici Magalhães determinou a realização destas obras, em
atendimento às solicitações
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Câmara de Manhuaçu aprova projetos para
criação da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e vaga de coordenador da UPA

A

Câmara de Vereadores de Manhuaçu
promoveu reunião
extraordinária, presidida por
Jorge Augusto Pereira “Jorge do Ibéria”, na noite desta
quinta-feira, 12/04, em que
aprovou dois projetos de lei,
apresentou mais dois projetos de lei e discutiu sobre alterações no funcionamento
da Feira Gastronômica que
acontece uma vez por mês
no centro da cidade.
Primeiro projeto de lei
aprovado, de autoria do Poder Executivo dispõe sobre

a criação de uma vaga para
o cargo de Coordenador da
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), vinculado
à Secretaria Municipal de
Saúde, de provimento comissionado.
Outro projeto de lei aprovado, de autoria do Poder
Executivo, dispõe sobre a
criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Ainda foi dado ciência
o projeto de lei que dispõe
sobre o Código de Obras do
Município e outro que altera o quadro de subvenções

previsto no artigo 1º da Lei
nº 3772 de 28 de novembro
de 2017.
Feira Gastronômica: Ao
final da sessão, o vereador
Rogério Filgueiras “Rogerinho” comentou que alguns
comerciantes informaram
para ele que existe a possibilidade da Feira Gastronômica encerrar as atividades.
Preocupado com a situação,
o parlamentar perguntou aos
demais vereadores sobre a
situação.
“A preocupação é das
pessoas que trabalham nas

barracas, principalmente as
entidades e das pessoas que
frequentam a feira, pois ela
emplacou muito bem e deu
certo, criando um ambiente
maravilhoso no dia do evento. O que está acontecendo
é que estão exigindo muitas
coisas para o funcionando
e vai ficar difícil para os
comerciantes se encaixarem
nesta situação porque a feira
acontece somente uma vez
por mês e o lucro é muito
pequeno e ali hoje já têm
várias entidades que atuam
e desenvolvem um bom

trabalho na cidade e isto nos
preocupa muito, pois quanto
mais entidades participam,
mais eventos sociais acontecem para a população”,
explicou Rogerinho.
“Vamos unir os 17 vereadores para entrar em contato
com a Secretária de Cultura
e com a Prefeita Cici para
que não deixem a feirinha
acabar”, acrescentou Rogerinho.
O Presidente da Câmara, Jorge do Ibéria, alegou
que a Câmara entrará em
contato com a Prefeitura

a fim de buscar uma solução. “Quero parabenizar o
vereador Rogerinho por ter
levantado essa questão, mas
temos quer ver que a Feira
Gastronomica deu muito
certo e não podemos deixar
acabar. Precisamos regularizar sim, mas flexibilizar
o funcionamento. Vamos
conversar com a prefeitura
para que encontre o melhor
caminho para os comerciantes venderem alimentos de
qualidade”, salientou Jorge.
Assessoria
de Comunicação

Prefeita Cici participa de Dia de Campo na
comunidade São Geraldo (Gavião)

M

ais um Dia de
Campo especial
foi realizado na
Comunidade São Geraldo
(Gavião), em Dom Corrêa, na tarde desta quinta-feira, 12/04. A Prefeita
Cici Magalhães participou
evento, acompanhada da
Chefe de Gabinete, Sandra
Cerqueira, Secretário de
Agricultura, Flânio Alves,
e do Diretor do SAAE,
Luiz Carlos de Carvalho.
Vereador Vantuil Martins e
o Diretor do IF Sudeste de
Minas/ Campus Manhuaçu,
José Geraldo Soares, também prestigiaram o encontro, além de representantes
da EMATER, Associação
Comunitária, instituições
sociais e empresas parceiras desta importante
iniciativa social.
Localizada próxima à
divisa entre Manhuaçu e
Santa Bárbara do Leste,
a Comunidade São Geraldo (Gavião) se mobilizou
com o dia de campo. No

decorrer do evento, houve
exposição de artesanato –
elaborado pelas famílias
que ali residem-, a produção da agricultura familiar
local e o trabalho direcionado ao saneamento básico
e preservação do meio
ambiente com a construção
de fossas sépticas na comunidade, além de palestras
relacionadas à cafeicultura
e sustentabilidade.
O Dia de Campo foi
promovido pela Associação dos Agricultores e
Agricultoras Familiares
da Comunidade de São
Geraldo/ Gavião, em parceria com a Prefeitura de
Manhuaçu – por meio da
Secretaria de Agricultura,
EMATER-MG e CMDRS
(Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural
e Sustentável) e Sindicato dos Trabalhadores
Rurais.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)
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Armas, munições, drogas e dinheiro
apreendidos na Operação Cidade Segura

A

conteceu na manhã de quinta-feira,
19/04, na do 11º Batalhão, mais uma Operação
Cidade Segura, com cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão.
Em Reduto duas pessoas
foram conduzidas à delegacia, com elas foram encon-

U

trados uma arma de fogo,
dinheiro, dois pinos usado
para acondicionar cocaína,
uma pedra de crack e diversos produtos de origem
duvidosa, entre eles um
micro system.
“Na sub-área da 72ª Companhia da Polícia Militar, até
o final da manhã de quinta,

havia sido apreendidas seis
armas de fogo: duas em Reduto e quatro em Luisburgo,
isso num balanço parcial da
operação”, disse Tenente
Ramon.
A operação se deu a partir
de um trabalho do serviço
de inteligência da PM, com
base em denúncias anôni-

mas da comunidade. “A
participação da comunidade
com informações é muito
importante para a Polícia
seja via 181, o disque denúncia unificado ou através
do número de emergência
da PM, o 190. E com base
nessas denúncias que temos
sucesso em nossas opera-

Suposto “pai de santo” aplica
golpe e rouba 29 mill de idoso

m idoso de 71 anos
foi vítima de um
golpe aplicado por
um suposto “pai de santo” e
teve R$23mil furtado, além
de outros R$6mil que foram
retirados de sua conta no
banco. A vítima só percebeu
o golpe quatro dias depois.
De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO),
a vítima relatou que na
última sexta-feira (13) passava por uma rua na Barra

quando foi abordada por
um homem que se identificou como “pai de santo”.
O autor disse que alguém
tinha feito um “trabalho”
para matar o idoso e para
que tal “trabalho” fosse
desfeito era necessário ir
ao banco, sacar o dinheiro
que estivesse em sua conta e
passar o dinheiro no corpo.
A vítima foi até a agência
bancária e sacou de sua conta o valor de R$23mil (vinte

e três mil reais), colocou o
dinheiro em um envelope e
entregou nas mãos do “pai
de santo”. O golpista fez um
ritual passando as notas no
corpo do idoso, em seguida
enrolou o dinheiro em um
saco branco e devolveu.
O idoso disse que foi para
casa e guardou o pacote,
somente nesta terça-feira
(17) foi abrir a sacola e viu
que havia apenas papéis. Ao
fazer contato com o banco a

vítima descobriu que o falso
“pai de santo” tinha feito
várias compras e saques de
sua conta corrente totalizando R$6.169,38 (seis mil,
cento e sessenta e nove reais
e trinta e oito centavos).
A Polícia Militar (PM)
fez o registro da ocorrência e encaminhou o caso
para a Polícia Civil que irá
investigar.
Parceiro Rádio Muriaé

esteve no local e fez os
levantamentos. Segundo o
relato inicial, na manhã de
segunda houve uma briga
entre o aposentado e os dois
acusados. O rapaz alegou
que foi agredido pelo apo-

sentado. Na madrugada,
decidiram mata-lo.
A dupla foi encaminhada
para a Delegacia de Polícia
Civil, que irá apurar as
motivações e detalhes do
crime.

Aposentado que morava sozinho é morto
a pedradas; suspeitos foram presos

O

aposentado João
Geraldo Pereira, 66
anos, foi assassinado dentro de sua casa, em
São João do Manhuaçu, na
madrugada de terça-feira,
10/04. Por volta de 01h30
da madrugada, a Polícia
Militar foi chamada por
vizinhos relatando que um
homem e uma mulher, de
posse de uma pedra, adentraram na casa de João Geraldo. O aposentado morava
sozinho e, logo em seguida,
ouviu-se barulhos de pancadarias e gritos.
O aposentado foi morto
com golpes violentos dados

com a pedra na cabeça dele.
Os acusados do crime,
um rapaz de 20 anos, e uma
mulher de 31 foram presos
pela Polícia Militar.
A perícia da Polícia Civil

ções”, comenta o Oficial.
Na sub-área da 72ª Cia
PM, 63 militares participaram da operação, que
além da cidade e distritos
de Manhuaçu compreende
ainda os municípios de
Luisburgo, Reduto e São
João do Manhuaçu, 63 militares. “A operação contou

ainda com a participação
dos Soldados 2ª Classe do
Curso de Formação de Soldados da 195ª Cia de Ensino
e Treinamento aprimorando
ainda mais o conhecimento
destes futuros soldados da
Polícia Militar de Minas
Gerais”, finaliza Tenente
Ramon.

Família de gerente é
feita refém e bandidos
levam dinheiro de banco

U

ma família viveu momentos de terror após ser
rendida por criminosos
nesta segunda e terça-feira.
Bandidos renderam a mulher e
os filhos do gerente da agência
bancária Sicoob em Santa Bárbara do Leste.
A família (filhos e esposa)
foi abordada, quando chegava
da escola.
Horas depois, o gerente chegou a sua residência e já se deparou com a família amarrada.
Os bandidos pediram para que
eles não demonstrassem nervosismo e mantivessem a rotina.
Eles jantaram, passaram a noite
de ontem (16/04) e a madrugada
desta terça-feira (17/04) na mira
dos assaltantes.
Pela manhã, o gerente foi até
a agência explicar a situação aos
funcionários e pegar o dinheiro,
já que sua família estava sendo
ameaçada pelos bandidos.
Os filhos e a esposa do gerente ficaram como reféns para
a troca. Quando o dinheiro foi
colocado dentro do carro dos assaltantes, a família foi obrigada

a seguir com os criminosos e,
na sequência, liberada em Juatuba, na Região Metropolitana
de Belo Horizonte. Ninguém
se feriu.
A Polícia Militar foi acionada pela manhã, por volta das
11h, e segue em rastreamento.
Ainda segundo a PM, os criminosos agiram sem disfarces ou
toucas e, a princípio, não são
conhecidos da região. A perícia
técnica da Polícia Civil realizou
os trabalhos na residência. Os
criminosos deixaram vestígios
em copos, talheres e demais
cômodos da casa.
A quantia levada pelos criminosos não foi revelada. O
rastreamento e o levantamento
de informações prosseguem.
Os militares tiveram acesso a
câmeras de circuito interno de
segurança de comércios da cidade e divulgaram a foto de um
suspeito, que, provavelmente,
conduziu o veículo do gerente
após se apossar do dinheiro da
agência.
TV Super Canal Caratinga
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ESF Santa Terezinha mobiliza comunidade
em passeata contra as drogas

O

s agentes de Endemias e Saúde que
trabalham no ESF
do Bairro Santa Terezinha
realizaram na tarde desta
segunda-feira, 16, a 1ª Passeata contra as Drogas, para
despertar os moradores sobre os malefícios causados
pela droga.
No decorrer do ano, a
Prefeitura de Manhuaçu,
por meio da Secretaria de
Saúde e outros setores, desenvolve e apoia diversas
ações visando a conscientização da sociedade e a
recuperação de usuários.
Exibindo faixa com dizeres ‘A falsa fantasia do
mundo real’, os participantes chamaram a atenção
com o ‘apitaço’ e moto-som
apresentando mensagens

sobre as drogas.
A passeata percorreu as
Ruas José Bertolace de
Barros, Santa Inês, Sol
Nascente e São Mateus.
Também passou pela escadaria São Gabriel, São Lucas, São João Evangelista
e Rua Manoel Martins,
em uma intensa mobilização junto às famílias que
ali residem. As drogas
causam inúmeros males,
especialmente ao público
mais jovem.
A enfermeira chefe da
Estratégia de Saúde da
Família, Danylla Roberta,
destaca que a iniciativa
surgiu diante das necessidades levantadas no bairro, para que as famílias
tenham consciência para
trabalhar em conjunto com

os profissionais que estão
diariamente realizando as
ações. ‘Procuramos conscientizar sobre os malefícios que as drogas trazem
para as famílias. Nas visi-

tas, fazemos também um
trabalho de orientação,
conceito familiar e as consequências que a droga traz
para todos’, pontua.
(Ass. Com.SMS)
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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!

Professores estaduais decidem
em assembleia suspender greve
O

s professores da rede
estadual de Minas Gerais
decidiram nesta quarta-feira (18) em assembleia suspender temporariamente a greve
que começou no dia 8 de março.
Segundo o Sindicato Único dos
Trabalhadores em Educação de
Minas Gerais (Sind-UTE), os
trabalhadores retornarão às salas
de aula na próxima segunda-feira, 23, mas permanecem em
“estado de greve”.
Eles aprovaram uma série
de ações para as próximas
semanas, entre elas vincular o
estado de greve à promulgação
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 49, que garante
o reajuste anual da carreira de
forma automática de acordo
com o piso nacional da categoria. O texto foi apresentado aos
professores na semana passada
e começou a tramitar na Assembleia nessa terça-feira (17),
com a assinatura de 72 dos 77
deputados estaduais.
De acordo com o Sind-UTE,
os trabalhadores também decidiram que só irão negociar a
reposição das aulas após a promulgação da PEC como forma
de pressão. Sobre as propostas
apresentadas pelo governo do
Estado durante as negociações,
a categoria decidiu aceitar a
regularização dos pagamentos
de prestadores de serviço pelo

Sentinela
Comandante Joaquim! Estou a
avistaire uma tropa que se encaminha diretamente ao nosso forte!
- São amigos ou inimigos, sentinela
Manuel?
- Olha, eu acho que são amigos.
Vem todos juntos...

sete erros

Esquerdo e direito
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!

Vereadores empossam
o novo prefeito de
Conceição de Ipanema

SABEDORIA

D

urante a noite desta segunda-feira,
16/04, a Câmara de
Vereadores de Conceição
de Ipanema deu posse oficialmente ao novo prefeito
Samuel Lopes de Lima. Ele
é o vice-prefeito eleito em
2016 e estava interinamente
no cargo há seis meses.
Com a presença de empresários, lideranças comunitárias e muitos populares,
o Presidente Manoel Pereira
da Costa conduziu a cerimônia para a posse definitiva do
prefeito Samuel Lopes.
Na semana passada, a

Heróis são pessoas que fizeram o que era
necessário fazer, enfrentando
as consequências.
------------------------------------------------Eu preferiria ser um fracasso em algo que
amo do que ser um sucesso
em algo que odeio (George Burns)
-------------------------------------------------Solidariedade, a flor que nasce nos corações sensíveis (Valdeci Oliveira)

DICAS
Roupas de lã
O inverno chegou e, mesmo num país tropical como o Brasil, o frio aperta e precisamos tirar do guarda-roupas as roupas de
frio. Para dar uma geral nas blusas de lã que
estão guardadas há tempos, anote aí uma
dica. Os tecidos de lã de cores delicadas são
lavados facilmente mergulhando-os numa
água onde tenha sido fervida uma colher de
farinha de trigo, deixando nela repousar até
que a solução esfrie. Depois, enxágue em
água pura. Para limpar somente, use apenas
uma escova umedecida em álcool.

IPSEMG até junho deste ano,
incluindo o cartão-farmácia;
a retomada das nomeações do
concurso público (serão no
mínimo 10 mil nomeações em
2018); o retorno do pagamento
de férias-prêmio em espécie
para quem já aposentou; o
pagamento do retroativo do
reajuste de 2016 (pagamento
parcelado de abril a dezembro
deste ano) e a negociação das
demandas dos servidores de
Superintendências Regionais
de Ensino e do Órgão Central
sobre jornada de trabalho e
férias-prêmio.
Segundo a assessoria de
comunicação da Secretaria de
Estado de Educação (SEE),
apenas 8% das escolas estaduais aderiram totalmente à greve,
e a suspensão da mobilização
já era esperada. “A adesão ao
movimento, que já era pequena,
vinha caindo nos últimos dias
para cerca de 5% das escolas
totalmente paralisadas. Nesta
quarta-feira, 105 escolas informaram que estavam nessa
situação, de um total de 3.461
unidades escolares do Estado”,
escreveu a assessoria da SEE
em comunicado. Segundo o
Sind-UTE, contudo, a paralisação atingiu 40% das escolas
– de forma parcial ou total.
Bruno Resende –
Jornal O Tempo

CURIOSIDADES
ENERGIA SOLAR - Os dispositivos
de conversão de energia solar (radiação solar incidente na superfície da
Terra) foram aperfeiçoados no século
XX, em virtude da preocupação com a
limitação dos recursos naturais fósseis
e com o excesso de poluição. Células
fotovoltaicas que convertem energia
solar diretamente em eletricidade são
utilizadas nos satélites artificiais. Na
superfície da Terra, utilizam-se coletores solares, que convertem radiação
solar em energia térmica.
FIBRAS ÓPTICAS – São finos fios

de plástico ou de vidro que transportam luz em seu interior. Como meio de
transporte, a luz carrega uma quantidade muito maior de informação do que a
eletricidade. As fibras ópticas são utilizadas principalmente nos sistemas de
telecomunicação e computação, embora atendam a muitos outros propósitos,
dentre os quais a endoscopia: leva-se
luz, por meio de tubos, para o interior
do corpo humano, onde são efetuados
procedimentos cirúrgicos através de
instrumentos de tamanho reduzido, comandados à distância.

Câmara de Vereadores recebeu a carta de renúncia
do prefeito de Conceição de
Ipanema Grosmane Hermsdorff em caráter definitivo
por motivos pessoais.
O vice-prefeito de Conceição de Ipanema, Samuel Lopes de Lima, está interinamente no cargo de chefe do
executivo desde outubro do
ano passado. Naquela oportunidade, o prefeito havia
pediu licença do cargo por
seis meses para tratamento
de saúde. Tão logo terminou
o período, ele decidiu se
afastar em definitivo.

18 de abril / 2018

acesse: www.jm1.com.br

Ator de 'Todo Mundo Odeio o Chris'
provoca fãs brasileiros em propaganda
Os brasileiros amam o seriado Todo
Mundo Odeia o Chris e amam mais ainda
comentar, em português, as fotos do ator
Tyler James Williams com frases ditas pela
família Rock. Agora, em uma propaganda
para o McDonald's, ele provocou os público e sugeriu que as pessoas parem de fazer
isso.
"Fala aí, Brasil, eu sou o Tyler James
Williams, mas eu acho que vocês já me
conhecem, né?", começa a falar o ator que
interpretou Chris.
"Não importa a parada que eu poste, vocês estão sempre lá
comentando as mesmas coisas de novo e de novo e de novo...",
repete várias vezes e termina com "é isso o que vocês fazem".
Então, ele apresenta a novidade da rede de fast-food: refil de
bebida. Williams sugere que as pessoas poderão, agora, aproveitar a 'repetição' na lanchonete e deixá-lo em paz. "Isso seria
irado", diz.
O assédio contra o ator se estendeu até a namorada dele. No
ano passado, brasileiros começaram a comentar as fotos de Anastasia Baranova com frases que fazem referência ao seriado.

Fazendo terapia, Naldo celebra nova lua
de mel com a esposa
Naldo Benny e Ellen Cardoso, ao que
tudo indica, estão muito bem resolvidos.
Prova disso é que o casal seguiu rumo
à Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, para comemorar uma segunda lua
de mel e também o aniversário do cantor, que completou 39 anos na quinta-feira (19).
“Está maravilhosa essa segunda lua de
mel. A terapia tem nos ajudado muito e
Deus é lindo”, disse o artista ao jornal
“Extra”.
Em tratamento após as diversas polêmicas, o famoso afirmou estar em uma
ótima fase no relacionamento. “Estamos felizes, seguindo a vida”,
assegurou.
Os dois, para quem não sabe, haviam se separado no fim do ano
passado, sob as denúncias de agressão feitas por Moranguinho. No
entanto, em março deste ano, reataram o casamento.
Naldo e a esposa, vale lembrar, são pais de Maria Victória, de
3 anos.

Sabrina Sato está internada
Sabrina Sato está internada. A apresentadora fez alguns stories em uma
cama de hospital na última quarta-feira,
dia 18, e atualizou o seu público que a
segue no Instagram.
- Oi, gente. Estou no hospital, mas
estou aqui firme e forte. Tomei banho,
me arrumei, coloquei vestidinho.
Pelos vídeos, podemos ver que Sabrina deu entrada no Hospital Albert
Einstein, em São Paulo. A assessoria de
imprensa da artista confirmou ao ESTRELANDO que ela está em
repouso e fazendo uma bateria de exames.
Sabrina se machucou durante uma caminhada e sofreu lesões no
joelho e no cóccix. Ainda não sabemos por quanto tempo a apresentadora permanecerá em internação.

Justin Bieber 'posa' como Beyoncé
e ganha 4 milhões de likes
Como de costume, Justin Bieber fez
graça com seus seguidores do Instagram,
nesta quinta-feira (19). Desta vez, o cantor publicou uma montagem de fotos em
que aparece no corpo de Beyoncé.
“Vocês precisam conhecer minha
irmã, Rachel Bieber”, ironizou na legenda da post.
Os fãs, é claro, adoraram a imagem.
“Só você mesmo”, disse um. “Que maravilhosa”, debochou outro. Já um terceiro
ressaltou: “Por isso que eu te amo”.
A publicação, aliás, já soma mais de
4,5 milhões de curtidas e cerca de 150
mil comentários.
Esta, porém, não é a primeira vez que
o jovem tira sarro nas redes sociais. Em

outra postagem, vale lembrar, Bieber já havia apresentado outro
irmão imaginário chamado ‘Tony’.

Investigação sobre morte de Prince não
gera acusações criminais
Uma investigação de dois
anos sobre a morte do cantor
Prince, de “Purple Rain”, não
conseguiu determinar onde
ele obteve um analgésico falsificado repleto de fentanil,
resultando em nenhuma acusação criminal, disse nesta
quinta-feira um procurador de
Minnesota.
“A aplicação da lei não foi
capaz de determinar a fonte
do vicodin falsificado repleto
de fentanil”, disse o procurador do condado de Carver, Mark Metz, durante entrevista coletiva.
“Nós simplesmente não temos evidências suficientes para acusar
alguém por um crime relacionado à morte de Prince”.
Prince, de 57 anos, foi encontrado morto em sua casa e estúdio
em Paisley Park, próximo a Minneapolis, em 21 de abril de 2016.
A causa oficial da morte foi uma overdose auto-administrada do
analgésico fentanil, que é 50 vezes mais forte que a heroína.
“Nada nas evidências sugere que Prince ingeriu conscientemente fentanil”, disse Metz, acrescentando que “não há evidências de
que as pílulas que mataram Prince foram prescritas por um médico”.
“Não há evidência confiável mostrando como Prince obteve o
vicodin falsificado repleto de fentanil ou quem mais pode ter tido
um papel de entregar o vicodin falsificado a Prince”, disse Metz.
Prince, conhecido por seu estilo andrógeno e músicas com temas sexuais, construiu uma imagem pública de um estilo de vida
vegano e saudável.
Mas a investigação, que incluiu buscas no computador de Prince, registros telefônicos de seus amigos e entrevistas com associados, determinou que Prince sofria de uma dor severa há anos
e diversos analgésicos foram encontrados em sua casa, de acordo
com Metz.

Em clima de romance, Kaká
e a noiva Carol Dias viajam
por Fernando de Noronha
Kaká e a noiva Carol Dias aproveitaram alguns dias de descanso em Fernando de Noronha. Apaixonados, os
dois compartilharam momentos da viagem com os fãs nas redes sociais. Em
um dos cliques românticos, a modelo se
declarou para o amado: “O mundo seria
melhor se todos tivessem um coração
só um tiquinho parecido com o teu! Te
amo”.
Pelos comentários, os seguidores
elogiaram: “Lindos”; “Iluminados!!”;
“Exemplo de casal”; “Vocês parecem
almas gêmeas”.
Já o ex-jogador agradeceu a estadia na pousada Maria Bonita,
que pertence ao casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. “Muito obrigado pelo carinho de nos receber na sua casa”, escreveu na
legenda. Ao que o ator respondeu: “Vocês são uns queridos! E são
lindos demais! Amei receber vocês”.
Aposentado dos gramados, Kaká chegou a comentar no programa “Altas Horas” da Globo quais são seus planos para este ano.
“Minha ideia é realmente pegar um ano sabático, não fazer absolutamente nada profissionalmente. Quero me preparar para uma segunda jornada dentro do futebol. Hoje, acredito que vai ser alguma
coisa mais ligada a um dirigente esportivo, alguma coisa mais fora
de campo”, disse.

Afastada da TV há dois anos, Luana
Piovani vira sócia de brechó online
Luana Piovani, que fez sua última aparição nas telas da Globo em
2016, em um episódio do humorístico Vai que Cola, virou sócia
de um brechó de luxo online. De
acordo com o E-Commerce News,
ela agora é uma das quatro sócias
do @cansei_vendi.
A iniciativa vende peças de
marcas como Chanel, Louis Vuitton e Prada, que passam por aval
de autenticidade.
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À revista Veja São Paulo, Luana falou sobre a empreitada:
Não sei nada de business, mas meu marido disse que era uma
excelente oportunidade.
A revista ainda revelou que o site prevê faturar quase 2 milhões
de reais em 2018, e a parte de Luana no negócio, cinco por cento,
deverá render em torno de 90 mil reais no fim do ano.

Léo Santana reata namoro pela 2ª vez com
Lorena Improta: 'Vivendo pra gente'
A separação de Léo Santana e Lorena
Improta não durou um mês! Nesta terça-feira (17), o músico confirmou a reconciliação com a dançarina nos bastidores do
programa "Domingão do Faustão": "Estou
suave, tranquilão e continuo namorando.
Só que dessa vez mais restrito, estou com
a mesma pessoa, que é a Lore Improta.
Mas estamos vivendo mais pra gente. Naturalmente, a gente viveu muito exposto.
Aconteceu, normal. Agora a gente conversou muito e voltou a se entender". Em
dezembro de 2017, os dois anunciaram o
fim do noivado, mas reataram poucos dias
depois.

Com tuberculose,
Simaria ganha
homenagem de
Simone na web
Simone fez questão usar seu
Instagram para mandar uma mensagem de apoio à irmã, Simaria
- diagnosticada com tuberculose
ganglionar -, nesta terça-feira (17).
A cantora afirmou que trocaria de
lugar com a morena, se pudesse.

Junior Lima sobre adolescência: “Eu era
tachado como viado”
Junior Lima abriu o jogo a respeito de
questões que lhe 'perseguiram' durante a
adolescência. Ao canal Ilha dos Barbados,
no YouTube, o músico relembrou alguns
dos boatos acerca de sua sexualidade, na
época em que cantava com a irmã, Sandy.
“Eu era tachado como ‘viado’ e a minha
irmã era a virgem do Brasil, por causa de
uma entrevista de vacilo, quando você não
vê a maldade no que o cara está falando”,
contou o artista.
O famoso revelou que precisou de conselhos para lidar com a
imprensa. “Lembro que o meu pai me falou do perigo de uma entrevista mal interpretada, de ter cuidado com o que expor. Por um lado,
foi ótimo, por outro foi ruim, porque fiquei meio preso”, ressaltou.
Casado com Monica Benini, o bonitão é pai de Otto, de 6 meses.
“Eu tento preservá-lo porque ele não está escolhendo esta exposição, quando puder escolher um pouco mais eu vou poder dar o meu
parecer, minha opinião, mas é opção dele”, assegurou.
Junior, vale lembrar, anunciou o fim da dupla com Sandy em
2007. Atualmente, o filho de Xororó trabalha como produtor musical.

Dado Dolabella pede ajuda dos fãs para
pagar dívida de pensão
Junior Lima abriu o jogo a respeito de
questões que lhe 'perseguiDuas semanas
após deixar a prisão por conta de uma dívida de R$ 196 mil em pensões alimentícias,
o ator Dado Dolabella pediu ajuda aos fãs
para angariar fundos e pagar o débito devido
ao filho que teve com a estudante Fabiana
Vasconcelos Neves. Ele decidiu fazer uma
“live” em suas redes sociais no domingo
(15) e cobrar dos fãs as ligações para o seu
telefone.
Ao custo de 3,99 reais mais impostos por
minuto de ligação, o ator falou no seu Stories
do Instagram que queria conversar e responder dúvidas dos fãs interessados em conversar com ele. “Galera,
decidi de forma inédita abrir o meu coração para vocês, então farei
uma “live” simultânea em todas as minhas redes sociais, onde vocês
terão a oportunidade de me ligar e perguntarem o que vocês quiserem, enfim, estarei de coração aberto para receber vocês amanhã às
16h pra gente poder bater um papo franco”, disse o ator.
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