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EDITORIAL

Precisamos meditar nos
acontecimentos de nosso Brasil
Qual o papel das Forças Armadas em um país, você acha que no Brasil
aparelhado como está, obras inacabadas, superfaturadas e cheio de manobras
os próprios deputados recebem milhões para fazerem suas campanhas, como
fazer uma eleição igualitária para todos, quem pode gastar 3, milhões até mais
para fazer uma campanha, são sempre eles.
Todos sabem da corrupção do Executivo, do Legislativo e do Judiciário,
mas como fazer justiça com tudo isso que aí está, ou não sabemos da dificuldade de alguns poucos juízes brasileiros honestos e que desejam fazer justiça
e não se entregaram aos atuais governantes dos últimos anos. Grande parte
do judiciário, principalmente o STF não tem agradado ao povo pela grande
incoerência em algumas liminares de solturas de bandidos, e até quando aperta
correm lá e legislam mudando a constituição.
Pela nossa constituição as Forças Armadas só podem agir apedido de um
dos três poderes. Todos os três poderes estão contaminado com a corrupção, ou
o povo não sabe ou não acompanha a quantidade de bandidos soltos pelo Supremo, a quantidade de chefes políticos da
mais alta corte presos, mas os que detêm
fórum privilegiado até agora foijulgado Fale com a redação
e condenado somente um, o futuro vai contato@jm1.com.br
(33)3331-8409
mostrar para o povo o quanto este STF
está acobertando os maiores bandidos da
nação. Com base no que já foi divulgado,
nenhum dos três poderes irá chamas as Forças Armadas, pois eles seriam os
primeiros a serem presos.
Os militares não têm partidos e se instalar um Tribunal Militar todos os
partidos políticos do Brasil poderão ser instintos e uma grande parte dos
titulares será investigada,condenados e presos.
A corrupção no Brasil lastrou de tal modo que somente uma limpeza geral
seria capaz de resolver, pois as eleições fraldáveis nunca iria resolver.
O dia que pelo menos 5% tomar consciência e ir para as ruas, tenho certeza
que as coisas mudam.
O povo tem que saber a diferença de ditadura e de intervenção cívica militar.
O Brasil só ainda não fechou totalmente como nação comunista porque não
conseguiram convencer nossos generais, eles estão coesos e conscientes de
tudo que acontece no país.
Muitos dizem que o povo brasileiro está perdendo seu território e muitas
outras extravagancia como o desfalque de nosso patrimônio da Petrobras,
do BNDS, da Caixa Econômica Federal, nossas riquezas estão aos poucos
sendo entregues ao capitalestrangeiro, mas as Forças Armadas nada podem
fazer, pois o poder se emana do povo, dia 26 de junho pode ser o começo
de uma grande paralização do Brasil e os caminhoneiros estão dispostos
ajudar o povo resgatar o Brasil de volta e acabar com todos os corruptos dos
três poderes, o povo tem se conscientizado do que virou a Venezuela e não
querem isso para o Brasil.
Os lideres coronéis das Forças Armadas estão pedindo ao povo que vão
para as ruas, colocar as vozes, não só nas redes sociais, mas demonstrar sua
adesão indo se manifestar, enquanto ainda dá tempo, ir para as ruas e pedir
socorro aos nossos guardiões da Pátria.
Caso não tenha sido notado, o Exército foi colocado numa armadilha nessa
crise dos caminhoneiros e, com habilidade, saiu mais fortalecido ainda. Em
consequência, as organizações Globo, que já estavam em pânico com a possibilidade de eleição do Bolsonaro, ficou agora em desespero. Não haverá
eleição como querem os governantes dos três poderes, eles fazem de tudo para
soltar Lula e fazê-lo presidente com as urnas fradáveis. Essa é a explicação para
a profusão de matérias e reportagens anacrônicas e semrelevância jornalística
atual, a saber: tudo isso para prejudicar os militares em duas frentes: uma
que vários militares de alta patente se colocaram como candidatos e a outra
é atrapalhar Bolsonaro que está disparado a frente de todos os candidatos. A
grande mídia não mostra isso no Brasil, mas hoje 23/06/2018 o Jornal do SBT
começou mostrar os militares e inclusive Bolsonaro, coisa que até hoje a Globo
não mostro nenhuma pesquisa, mas está tentando de todo modo emplacar um
candidato da atual conjuntura para aí sim mostrar ao povo.
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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
Coisas que a gente não entende
em Manhuaçu
Falsos mendigos extorquindo pessoas,
cães soltos em todos os bairros, um jardim
sujo sem gramas, a estátua de Moisés toda
danificada, calçadas esburacadas etc.
Cortam árvores sadias e deixam de
pé uma árvore morta em frente aConstruman na (Rua Herondino Pereira Xavier em
Manhuaçu), cortaram também um pé de
goiaba em produção há mais de oito anos
na Rua Etelvino Guimarães, jogando os
galhos na beira do asfalto. E aí?
Rubens R. Fariia.
A única esperança do povo e ter um
Brasil livre da corrupção
Atravessamos um dos momentos de
grande inquietação nacional, vivemos em
um país onde os poderes tramam contra
o povo, a mídia brasileira não informa o
descontentamento do povo, a paralização
dos caminhoneiros foi destorcida e só informavam os pontos negativos causados
em muitos casos pela infiltração de pessoas
interessadas em desmoralizar a pacifica paralização dos caminhoneiros, e como sempre acontecem nos sindicatos aparecem os
aproveitadores dizendo ser representante
dos caminhoneiros. Precisamos deixar um
pouco os órgãos oficiais de imprensa e
prestar mais atenção nas redes sociais, pois
a grande mídia é paga para não informar o
que o governo quer.
Os últimos acontecimentos na esfera

dos três poderes são de entristecer e deixar o povo desinformado. O Brasil corre
um sério perigo, querem por todo jeito
acabar com a Lava Jato, o Ministro Gilmar
Mendes já soltou mais de 20 bandidos que
roubaram milhões, tramam de tudo para
implantar o comunismo no Brasil, aparelharam nosso país de tal forma, que até
para buscar informações no Google ficoudifícil, você busca determinada informação
ela vem ao contrario principalmente se for
sobre ideologia. Há uma pesquisa séria feita em nosso país que diz que mais de 60%
dos brasileiros desejam uma intervenção
militar, as pessoas que viveram durante o
governo dos militares, sabem que fizeram
de tudo para enganar os brasileiros.
Será uma coincidência que hoje todos
os que lutaram contra o regime militar, foram eleitos, mudaram a constituição e até
hoje só causaram prejuízo a nação e temos
dezenas deles presos e centenas respondendo inquéritos que não andam e muitos já
prescreveram.
Estão entregando nossas riquezas
para chineses e russos, se não bastassem
os milhões de dólares que estes governos
desviaram para os países comunistas. Neste momento milhares de caminhoneiros e
pessoas de todas as profissões estão empenhados a resgatar o Brasil de volta.
Não precisamos detalhar tanto, porque
todo brasileiro sabe o quanto é sugado por
este modelo que comanda nosso país, veja
o próprio presidente está sendo investigado

por corrupção, um outro ex-presidente está
na cadeia e o Supremo tenta de todas as
formas liberá-lo da cadeia, todo povo tem
a oportunidade de se libertar, mas isso tem
um tempo, veja que na Venezuela, por mais
de 10 anos os opositores ao regime chamavam o povo para as ruas e muitos não
acreditaram, agora o comunismo foi implantado e o país entrou em colapso o governo estatizou tudo que existem no país,
ninguém mais é dono de nada, os donos de
indústrias e os comerciantes hoje são funcionário do governo.
Vende a gasolina para outros países
com a metade do preço que vendem aqui
no Brasil. Você confia no SUPREMO, confia na Câmara dos deputados, no Senado,
ou no Presidente da República? Lógico
que se você não faz parte, não confia, se
fosse um Supremo coerente e justo já teria
acabado com tudo isso, mas que colocou
eles no STF, se a cúpula do Legislativo não
fosse corrupta, já teria chamado as Forças
Armadas para intervir e colocar o Brasil
nos trilhos, igualmente o Presidente da
República se fosse um homem honrado, já
teria pedido uma intervenção militar para
endireitar o País.
Estão todos acomunados, pela nossa
constituição as Forças Armadas só podem
agir a pedido de um dos três poderes, mas
nunca eles irão chamar, pois todos estão
atolados na corrupção. Resta apenas o poder do povo.
Manoel Silas de Oliveira
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DIZEM POR AÍ...
Nós não aﬁrmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
O povo brasileiro quer mudar o Brasil

Este ano os brasileiros
não estão dando muita bola
para os jogos da seleção e
tão pouco acreditando que
haverá eleições, eles estão
mesmo é querendo uma
limpeza geral, em todos os
poderes da República nossos políticos foram longe de
mais, e isto está atravessado
na garganta do povo.
As paralizações estão
novamente em andamento
e o povo quer resolver isso
antes de outubro. Os brasileiros não acreditam mais
nos políticos e nem na grande imprensa que faz o jogo
do governo. A tecnologia
está ajudando os brasileiros
e eles descobriram que nem
precisam da grande mídia
para atingir todo o povo
brasileiro, eles acordaram
e estão usando os canais do
Yutube e as redes sociais
para se comunicar com a
população.
Existem canais no Yutube com mais audiência do
que muitas TVs,o número
de intervencionistas no país
cresceu assustadoramente.
Hoje todo mundo sabe o
estrago que os partidos políticos fizeram no país e descobriram que o STF rema
contra a maré, solta mais do
condena.
Há uma tendência que
muitos brasileiros que dei-

xaram de assistir TV, já que
no celular você não é obrigado engolir as baboseiras
dos grandes repórteres que
querem te convencer que
políticos bons são os de
sempre. Até o Faustão já
detonou a Globo, disse que
não canta mais aquela música “Hoje é um novo dia...”
Novo e belo dia só para os
globais que mamaram nas
tetas dos governos corruptos até hoje, com a famosa lei .......que beneficia os
iguais, é por isso que tem
muitas artistas defendendo
Dilma e Lula, são ante patriotas, que pensam somente
neles.
Na realidade o povo
clama por uma intervenção
cívica militar pelo artigo 1º
para limpar os três poderes,
é o que começa dia 26 com
a repetição da paralização
dos caminhoneiros desta vez
mais organizada e sem interferência dos lideres sindicais. Estão coordenando este
movimentoalguns coronéis
e 5 mil intervencionista de
longa data sendo coordenado por uma liderança de um
militar de alta patente.

Quer saber a verdade do que está
acontecendo se liga aqui nestes canais.
https://www.youtube.com/watch?v=b2iQ1vrQjLs
https://www.youtube.com/watch?v=z1lGxLL5Ay0&t=262s
https://www.youtube.com/watch?v=lZeMqQxMifk
https://www.youtube.com/watch?v=QZhZfjg6SZU

A globalização que transforma o mundo
No mundo globalizado,
em cada cantinho da terra as
pessoas devem abrir os olhos
e não desviar do caminho
que Jesus ensinou. No ocidente as mulheres trabalham,
estudam, ocupam empregos
antes só desempenhados por
homens. Contudo, muitas se
coisificam ao ficar praticamente nuas nas praias e vestir roupas que mais mostram
que escondem certas partes
do corpo.
Recentemente, em Colônia – Alemanha, jovens
alemãs foram estupradas
por refugiados. Elas portavam minúsculas minissaias
e andavam sozinhas. Para
a cultura muçulmana elas
eram solteiras e estavam
disponíveis e muçulmanos
só obedecem a suas próprias
leis e não as dos países que os
acolhem. Para nós ocidentais
foi um ato brutal e reprovável como são os ataques

terroristas.
Onde estavam os homens
alemães para defender suas
mulheres? Perguntou uma
entrevistadora a uma jornalista dinamarquesa. Esta
respondeu dizendo que os
homens europeus foram
efeminados, ensinados a ser
corteses, a não protestar, a se
adequar a tudo e isso produziu um desequilíbrio no qual
os homens perderem seus
valores.
Acrescento que esse desequilíbrio se deve em grande
parte ao nefando politicamente correto, que impõe
a autocensura por temor à
opinião pública. A sociedade
ocidental está sufocada por
essa excrescência ideológica,
de matriz esquerdista e com
viés de dominação, pois tudo
que se diz pode ser interpretado como preconceito,
racismo ou crime passível de
severa punição.

Vigilância Sanitária incinera
produtos apreendidos

Com o objetivo de zelar
pela promoção e proteção à saúde pública,
a Vigilância Sanitária
tem realizado visitas e
inspeções em comércios,
supermercados e padarias
no município de Manhuaçu, a fim de coibir a venda
de produtos com data
vencida.
De forma bastante cuidadosa, a equipe da Vigilância Sanitária também
trabalha com os comerciantes, orientando-os
quanto ao risco de alguém comprar esses produtos que não possuem
as informações exigidas
no rótulo da embalagem.
Mas, o desrespeito de
muitos fez crescer na
estatística da Vigilância

Sanitária quase 2,5 toneladas de produtos, que
foram inutilizados na última semana. Entre as apreensões: queijo muçarela,
linguiça caseira, carne,
refrigerante, enlatados,
remédios e derivados do
leite. Produtos encapsulados e líquidos vencidos
foram esmagados, e, em
seguida, enterrados no
aterro sanitário situado
usina de compostagem
de lixo.
Além da coordenadora
da Vigilância Sanitária,
Cintia da Silva Gomes,
também acompanharam o
trabalho de incineração e
de inutilização, os fiscais
Afonso Cláudio Dornelas,
Júlio Cesar dos Reis e
Pedro Martins Teixeira.

Dizem que o povo brasileiro
está acordando

Você sabia que o Brasil tem:
1 Presidente
27 Governadores
81 Senadores
573 Deputados Federais
1059 Deputados Estaduais
5570 Prefeitos
57000 Vereadores

E todos eles se locomovem em veículos pagos com o seu dinheiro
e o combustível que esses veículos consomem
também são pagos pelo
povo?
Portanto eles não estão preocupados com os
aumentos dos combustíveis, nem com os preços
dos pedágios. Estamos
atravessando uma crise
econômica e principalmente política. Presidente do Brasil todo dia
é acusado e um crime,
a maioria dos deputa-

dos e senadores estão
querendo acabar com a
Lava Jato, pois se forem
investigados e julgados
por juízes honestos irão
fazer companhia aos
outros presos por conta
de julgamento justo pelo
juiz Sérgio Moro.
O STF quer de todas
as maneiras livrar os
corruptos da cadeia, manifestantes brasileiros já
iniciaram manifestações
em frente às embaixadas americanas e de
Israel pedindo ajuda
para livrar o Brasil do
comunismo.

A geração de 60 e 70 está indo, agora
quem vai substituí-los.
Um jovem perguntou:
“Vovô, como você viveu
antes?
- Sem tecnologia
- Sem aviões
- Sem internet
- Sem computadores
- Sem tv’s de plasmas
ou led
- Sem ar condicionados
- Sem carros
- Sem celulares, tablets, notebook e laptop? “
O vovô respondeu:
“Como a sua geração
vive hoje:
Sem oração,
Sem compaixão,
Sem honra,
Sem respeito,
Sem vergonha,
Sem esforço,
Sem responsabilidades,
Sem modéstia,
Sem educação,
Sem Amor ao próximo”
Nós, que temos mais
de 50 anos,

Somos uma geração
única e mais compreensiva, porque somos
a última geração que
ouviu seus pais, avós e
tios. Também respeitamos os pais, professores,
pessoas mais velhas e
amavamos de verdade,
nós tínhamos apelido e
não era desrespeito, as
músicas quê ouvíamos
não agredia, nós não pegávamos ninguém, nós
namorávamos e muitos
de nós se casou com a
primeira namorada e está
casado até hoje.
Somos uma edição LIMITADA! Todos os dias
somos menos. Aproveite
enquanto você pode.
Aprenda conosco.
E tenha em mente que,
tivemos muito trabalho para construir um
*MUNDO* que hoje
está sendo destruído por
falta do que no passado
tínhamos em abundância, *AMOR AO PRÓXIMO*.

CNA CONTRA TABELAMENTO DE FRETE
Medida causa prejuízos aos produtores rurais
e é inconstitucional por ferir a livre concorrência
A Confederação da
Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA) protocolou
no Supremo Tribunal Federal (STF) ação contra o
tabelamento dos preços
mínimos dos fretes rodoviários aplicados pelo
governo.
“Buscamos o diálogo e
nos colocamos à disposição para o debate em
busca de uma solução
que não fosse o tabelamento obrigatório. Mas
o produtor rural começou a ser muito afetado
e está com dificuldades
de escoar sua produção
e sem transportar nada
devido a esse impasse.
Por isso, não nos restou
alternativa”, disse o chefe
da Assessoria Jurídica da
CNA, Rudy Maia Ferraz.
Na Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI), a CNA pede a
suspensão da eficácia da
Medida Provisória 832,
editada pelo Executivo há
duas semanas. Na avaliação da entidade, o tabelamento é inconstitucional
por ferir os princípios da
livre concorrência e da

livre iniciativa. “Nossa
posição sempre foi contra
o tabelamento por entender que é um retrocesso
e fere o livre comércio”,
completou Rudy.
Na sua avaliação, a
tabela deve ser usada
apenas como referência
e não em caráter impositivo. O tabelamento
poderá aumentar o custo de transporte para o
setor agropecuário em
até 152% e também tem
trazido insegurança jurídica e prejuízo para as
exportações.
Como muitos contratos de comercialização
da safra 2018/2019 já
foram fechados, o produtor arcaria sozinho
com essa elevação de
custos do frete. “Não
podemos tornar uma
tabela obrigatória fazendo com que o produtor
assuma única e exclusivamente esse ônus”,
justifica Rudy.
Na semana passada, a
CNA encaminhou ofício
ao presidente Michel Temer pedindo a suspensão

4

26 de Junho / 2018

acesse: www.jm1.com.br

CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

Morreu por desprezar
o perdão
Roubar é crime. Roubar o Correio dos Estados Unidos também. Mas um americano,
chamado George Wilson, mesmo sabendo
disso, assaltou uma agência do correio no
Estado da Pensylvannia, em 1830. No ato,
o ladrão acabou matando um funcionário.
Dias depois, a polícia prendeu Wilson.
Levado a julgamento, o réu foi considerado
culpado e, portanto, condenado. A pena era
ser executado por enforcamento.
O presidente dos Estados Unidos, que na
época se chamava Andrew Jackson, usando
do privilégio que o cargo lhe dava de conceder perdão, emitiu uma nota em que perdoava
o condenado. Mas aí, o surpreendente aconteceu: George Wilson não quis ser perdoado.
De jeito nenhum.
O assunto virou polêmica, e foi parar na
Suprema Corte, que é o supremo tribunal
federal americano. O presidente do tribunal
tomou a seguinte decisão: “O perdão é um
pedaço de papel cujo valor é determinado
pela aceitação da pessoa a ser perdoada. Se
for recusado, não é mais perdão. George
Wilson deve então ser enforcado”.
Aprendemos do Livro de Deus que o Senhor Jesus pode emitir uma nota de perdão
destinada a nós. Ocorre, porém, que o perdão
não é automático. Para ter valor, o perdão
precisa ser recebido. A graça de Deus não
obriga o homem a ser salvo. O homem terá
que consentir em receber o perdão. Esta
verdade pode ser vista no cenário da crucificação. Jesus morreu entre dois ladrões. Um
deles abriu a boca apenas para blasfemar.
Usou a proximidade física com Jesus para
insultá-lo e zombar dele. O outro pediu que
Jesus tivesse misericórdia dele. A este Jesus
disse: “Hoje estarás comigo no Paraíso” (Lc
23.43). Os dois homens ilustram muito bem
a situação de quem aceita e de quem rejeita
o perdão de Deus.
Enquanto você pode escolher, receba o
perdão de Deus que Cristo quer lhe conceder.
Pr.João Soares da Fonseca

Pudim de nozes: inove com
essa sobremesa deliciosa
As nozes costumam ser
um ingrediente muito utilizado nos doces das festas
de final de ano, como o
bolo de nozes e a torta gelada com nozes. Porém, a
oleaginosa é superversátil
e saborosa: há motivos de
sobra para que não fique apenas nessas ocasiões especiais! Ficou curioso? Então confira como as nozes
vão fazer toda a diferença para o seu pudim ficar fantástico:
Ingredientes do pudim de nozes
3 ovos
1 lata de leite condensado
1 lata de leite (utilize a lata de leite condensado
como medida)
1 lata de nozes (utilize a lata de leite condensado
como medida)
1 xícara (chá) de açúcar para a calda
Modo de preparo
Na forma onde você fará o pudim, coloque o açúcar e leve ao fogo até que se forme uma calda caramelizada.
Assim que a calda se formar, desligue o fogo e
faça movimentos circulares com a forma de forma a
untá-la por completo. Reserve em seguida.
Para fazer o pudim, coloque no liquidificador o
leite condensado, o leite e os nozes e bata até obter
uma mistura homogênea.
Em seguida, despeje a mistura formada na forma
caramelizada.
Leve para assar em banho-maria em forno preaquecido por cerca de 50 minutos e voilà!
Assim que tirar do forno, deixe esfriar em temperatura ambiente e, em seguida, leve-o à geladeira.
Quando já estiver bem gelado, desenforme-o e
sirva!
Assim fica fácil surpreender seus convidados, né?
Bom apetite!

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Estrelinha malandrinha
ESTRELINHA
VIVIA
NO CÉU, mais precisamente
na via láctea. Sabem o que é a
via láctea?
É um sítio no céu onde
habitam milhões de estrelas. Tem a forma de espiral e
quando olhamos para ela, é
como se algum anjo, ao passar, tivesse estendido uma
faixa brilhante de luz pelo
seu caminho. Mas voltemos à
nossa história…
Estrelinha vivia na via láctea, com a mãe Dona Estrela e
com o pai, o Senhor Estrela. Era uma estrela muito novinha
e alegre mas um bocadinho malandra, pois não conseguia
parar quieta, sempre a correr de um lado para o outro, afastando-se, sempre que podia, dos seus pais.
Estes bem lhe diziam: “Estrelinha sossega… Estrelinha
não te afastes!” Mas Estrelinha achava que os seus pais se
preocupavam demais… Afinal, pensava estrelinha, o que é
que poderia correr mal?
A verdade é que Estrelinha adorava correr pelo céu
imenso, sem rumo nem destino. As outras estrelas, mais
crescidas, ao vê-la passar comentavam: “Um dia destes a
Estrelinha vai-se perder…”.
Certa noite, Estrelinha, concentrada só nas suas piruetas, saltinhos e correrias, voltou a afastar-se dos seus pais
e da sua querida casinha sem que ninguém se desse conta.
Enquanto corria, e já tarde para o evitar, Estrelinha foi
chocar contra o Senhor Cometa. Ainda atordoado pelo
choque, o Senhor Cometa reconheceu Estrelinha, caída no
chão e ajudou-a a levantar. Logo a seguir, e com cara de
zangado, perguntou:
- “Estrelinha, que pressa é essa? E que fazes aqui neste
lado do céu, tão longe da via láctea?” E continuou - “Ai, ai…
Podias ter-te magoado à séria”.
Estrelinha, envergonhada e algo confusa, pediu desculpa ao Senhor Cometa, ao mesmo tempo que olhava à sua
volta. Como não conseguia reconhecer onde estava, disse-lhe choramingando: - “Eu acho que estou perdida… e não
sei como voltar para casa”.
- “Pois não me admira nada Estrelinha, estás tão longe
de casa! – Ralhou o Senhor Cometa, e Estrelinha começou
a chorar.
- “Vá… Limpa essas lágrimas desse teu rosto bonito e
vem comigo que eu levo-te de volta a casa. E acrescentou: Mas assim que chegarmos, terás de prometer aos teus pais
que não voltarás mais a fugir”.
Estrelinha, já mais animada, concordou imediatamente
e juntos seguiram rumo a sua casa.
Assim que os pais de Estrelinha a viram, suspiraram de
alívio, pois estavam muito preocupados com o desaparecimento da sua querida filha.
Estrelinha correu para os seus pais e abraçou-os, pedindo-lhes desculpa e prometendo-lhes daqui para a frente
nunca mais voltar a fugir.
A Senhora e o Senhor Estrela, com o sorriso de volta às
suas caras, pediram desculpa ao Senhor Cometa pelo incómodo e, como agradecimento por ter trazido a sua filha de
volta, convidaram o Senhor Cometa a jantar em sua casa,
servindo-lhe um delicioso ensopado estelar!
Autora: Tania Santos
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A Corrupção é uma Mulher Honesta

SUPREMO DEVE MANTER LULA PRESO
POR 6×5 VOTOS

Animou os petistas, em relação à pretendida soltura
do presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, as mais recentes decisões da Segunda Turma, mas estimativas de
juristas experientes, com atuação em tribunais superiores, ouvidos pela coluna, apontam placar apertado,
mas desfavorável ao ex-presidente, no Supremo Tribunal Federal: 6×5 votos. A tendência é manter decisões
anteriores relativas ao caso.

BEIJANDO COBRA NA BOCA

Os petistas não se animaram à toa: a Segunda Turma inocentou Gleisi Hoffmann e livrou da cadeia o
ex-ministro José Dirceu.

‘PB’ SAIU GANHANDO

A Turma também anulou a busca e apreensão de
provas contra Paulo Bernardo, o “PB”, acusado de
roubar os endividados dos consignados.

O CASO É OUTRO

Animou lulistas o voto de Dias Toffoli sobre “plausibilidade jurídica” no questionamento da dosimetria
de Dirceu. Mas isso não se aplica a Lula.

ASSUNTO VENCIDO

É forte a chance de o plenário do STF nem examinar isso em agosto. É que já o fez ao negar habeas
corpus que tentou adiar a prisão de Lula.

TEMER COMEU MOSCA,
CALANDO DIANTE DE PENCE

A visita do americano Mark Pence quase se transformou em desastre, após discurso surpreendentemente duro, quase grosseiro, do vice de Donald
Trump. Os diplomatas brasileiros avaliaram que,
discursando em seguida, o presidente Michel Temer
deveria ter respondido a Pence, reafirmando que o
Brasil entende inaceitável separar crianças dos pais e
ainda confiná-los em “abrigos” que lembram campos
de concentração. Mas, anfitrião educado, Michel Temer comeu mosca.

POSE DE CAUBÓI

No particular, nas reuniões que precederam seu
discurso-surpresa, Pence adotou um tom cordial. Sob
holofotes, fez pose de valentão.

MAL-EDUCADO

As declarações inadequadas de Pence, segundo os
americanos, foram dirigidas a países da América Central. Esqueceu que estava no Brasil.

CULPA DO ANFITRIÃO

O problema começou quando o governo brasileiro
tentou dar relevância à visita de Pence. Vice é vice em
qualquer lugar. Ou seja, nada.

NEM TE LIGO

O ministro Sérgio Sá Leitão (Cultura), que muda a
equipe na iminência de deixar o cargo, não tolera Kátia Borgea na chefia do Iphan, onde é servidora, talvez
pela amizade a José Sarney. Nem lhe dirige a palavra.

VALA COMUM

Os restos mortais do primeiro governador do Mato
Grosso do Sul podem ir para a vala comum. O cemitério de Campo Grande cobra da família do ex-governador Harry Amorim Costa uma divida de R$15 mil.

LULA SUMIU

Após o marqueteiro Lula Guimarães enrolar, e
muito, o mercado, que queria ouvir boas novas da
campanha de Geraldo Alckmin, os bancos desistiram. Concluíram que, por enquanto, nenhum Lula
vale a pena.

‘DIVERSITY IS BEAUTIFUL’

Apesar da extensa pauta das relações com o Japão,
o diplomata Túlio Andrade, da embaixada em Tóquio,
preferiu dar entrevista ao Japan Times sobre sua opção
sexual, sob o título “Diversity is beautiful”.

O QUE VALE É A FOLGA

Milhares de brasilienses, grande parte servidores
públicos, liberados para ver o jogo Brasil x Sérvia, tiveram que “ouvir” o jogo pelo rádio. Ficaram presos
em engarrafamentos quilométricos na cidade.

TÊM QUE TRABALHAR

A dificuldade alegada por distribuidoras de energia
para inibir “gatos” na rede elétrica deve sumir rapidamente, após ser aprovado o projeto, na Câmara, que
impede o repasse das perdas ao consumidor.

PÉSSIMA IDEIA

Levantamento do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV) com empresas apenas confirmou o
que já era esperado. Tabelar frete, além de ser ideia de
jerico, vai aumentar em 8% os preços dos produtos.

RICO BOLSO DO CIDADÃO

O impostômetro da Associação Comercial de SP
ultrapassou a marca de R$1,12 trilhão em impostos
pagos pelo contribuinte em 2018. Suficiente para comprar 675 mil apartamentaços no Rio de Janeiro.

STF TEME QUE ‘TRIO TERNURA’
DESFAÇA A LAVA JATO

O temor de ministros do Supremo Tribunal Federal, manifestado em conversas reservadas, é que a sua
Segunda Turma esteja determinada a “desconstruir” a
Lava Jato, por meio da suspensão de sentenças, como
no caso do ex-ministro José Dirceu, ou através de medidas que enfraquecem a acusação do Ministério Público Federal (MPF). No STF, os ministros Ricardo
Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, cujos
votos sempre coincidem, são chamados jocosamente
de “trio ternura”.

O PORQUÊ DE ‘TRIO TERNURA’

Em contraposição à Primeira Turma, mais rigorosa
nos julgamentos, a Segunda Turma tem exarado sentenças predominantemente amenas.

DENÚNCIA ENFRAQUECIDA

Anulando a busca e apreensão na casa de Gleisi
Hoffmann, a 2ª Turma enfraquece a acusação e ajuda o
marido Paulo Bernardo, alvo central.

A esquerda brasileira é
uma quimera. Característica não apenas nossa, mas
que aparece na América
Latina e tem causas que
podem ser encontradas, inclusive, no afã de justificar
nossos fracassos fazendo
contraponto aos países capitalistas, notadamente, os
Estados Unidos.
Na teoria da dependência consta que somos
pobres porque os ricos
capitalistas nos exploram. Desculpa reconfortante para fugir de nossas responsabilidades e
creditar a outros nossas
desgraças. Desse modo,
a tática da vitimização
encontra nas falsas promessas da esquerda a
sedutora utopia da igualdade.
Para a imposição da
mentalidade esquerdista
são criadas massas de manobra, sendo o alvo principal a juventude doutrinada
na escola e, principalmente, na universidade. Sem
maturidade para cotejar
os fatos à luz da realidade
os cérebros juvenis absorvem ralas noções marxistas e, sobretudo, palavras
de ordem. Aprendem que
ser de esquerda significa
ser bom, defensor dos pobres, possuidor de caráter
ilibado. Na direita está a
“elite” maldosa, seguidora
de um tal de neoliberalismo, opressora dos pobres e
oprimidos que necessitam
dos paladinos da esquerda
para salvá-los em nome da
causa, ou seja, da fé.
Não é transmitido aos
jovens os horrores do comunismo, sistema que
matou milhões de pessoas,
sequestrou a liberdade, reduziu a maioria à miséria
enquanto uma casta dirigente usufruía do poder e
seus inerentes privilégios
e, que por fim, fracassou.
Na América Latina são,
entre outros expressivos
exemplos do que pode fazer a chamada esquerda
para a desgraça das populações, Cuba e Venezuela.
No Brasil, o governo
petista depois de quase
14 anos no poder afundou
o país economicamente e
corrompeu valores, tendo
chegado à decadência por
contas da ganância, da incompetência e da corrupção institucionalizada.
Além das massas de
manobra existem também
os oportunistas, que se
dizem de esquerda para
obter vantagens nas universidades e nos empregos
loteados pelo PT por todo
País. Não faltam além disso as espertas lideranças
partidárias e os candidatos

populistas, que em campanha são de esquerda desde
criancinhas.
Note-se que nenhum
de nossos partidos, esses
trampolins para se alcançar o poder, se apresentam
como de direita. Para evitar o estigma de fascistas
ou coisa pior preferem se
dizer de esquerda, centro-esquerda, centro e, no máximo, de centro-direita.
Esse esquerdismo é
totalmente falso porque
não temos partidos ideológicos, mas, sim, clubes
de interesses. Além do
mais, a chamada esquerda
virou uma mistura de opiniões politicamente corretas que nada tem a ver
com o marxismo. Alguns
neoesquerdistas chegam a
se declarar cristãos, o que
deve fazer Karl Marx revirar na tumba.
O PT, que sempre foi
considerado o maior partido brasileiro de esquerda,
nos seus congressos nunca
conseguiu definir qual era
seu socialismo.
Seria o PDT um partido de esquerda? Seu candidato à presidência da
República, Ciro Gomes,
conhecido por seus destemperos, grosserias e insultos está no sétimo partido e mantém os pés em
duas canoas: a considerada
de esquerda e a que é vista
como de direita.
Marina, PT de coração,
esqueceu a ecologia e aceita na Rede qualquer “peixe”. Ela se tornou a menina
dos olhos de FHC (PSDB),
que depois de destruir a
candidatura de João Dória
à presidência da República
parece desgostoso com o
fraco desempenho de Geraldo Alckmin.
Curiosamente, o pré-candidato do PC do B ao
governo do Rio de Janeiro,
Leonardo Giordano, admitiu que seu partido considerado de extrema esquerda apoiou a administração
do ex-governador e atual
presidiário, Sérgio Cabral
(MDB) e do ex-prefeito,
Eduardo Paes (DEM). A
combativa deputada, também do PC do B, Jandira
Feghali, foi secretária da
Cultura na gestão de Paes.
Muitos são os exemplos da falsa esquerda e
no momento o que se vê é
uma matéria gelatinosa de
todos os partidos buscando freneticamente entre si
alianças das mais esquisitos. Esquerda? Que nada.
O que existe apenas é o
lado de cima.
Maria Lucia Victor
Barbosa é Socióloga. mlucia@sercomtel.com.br
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Reunião ordinária da Câmara de Manhuaçu – 21/06
Em reunião ordinária, na
noite da quinta-feira, 21/06,
presidida por Jorge Augusto
Pereira “Jorge do Ibéria”, a
Câmara de Vereadores de
Manhuaçu aprovou sete projetos de lei, moções, requerimentos e indicações.
O Legislativo também
recebeu presença dos professores que falaram sobre a
situação dos salários atrasados e repasses na educação.
O Professor João Paulo pediu ajuda dos parlamentares.
“Viemos pedir para os vereadores que entrem em contato
com os deputados da base do
governo para que nos ajude.
Não é só apenas os salários dos professores, mas as
condições de estruturas das
escolas. O repasse está comprometido para tudo. Nenhuma medida tomada pelo
Fernando Pimentel foi em
benefício dos professores,
foi apenas para dizer que está
economizando”, explicou.
Os vereadores demonstraram apoio a classe e alegaram que irão entrar em
contato com os deputados a
fim de que a reivindicação
chegue ao governador.
O vereador Giovanni
Mageste apresentou moção
de repúdio que foi assinada
pelos demais parlamentares
ao Governador do Estado
de Minas Gerais, Fernando
Pimentel, pelo descaso com
os servidores da Educação
do Estado de Minas Gerais.
Aprovados
Aprovado projeto de lei
de autoria do Poder Executivo que altera dispositivos
da Lei nº 3.651, de 16 de dezembro de 2016. Trata-se de
adequar a legislação referente à Política de Turismo de
Manhuaçu.
Aprovado projeto de lei
de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a
Cessão de Servidor Público
ao Município de Santana do
Manhuaçu. Trata-se da cessão de Servidor Público Municipal efetivo, ocupante do
cargo de provimento efetivo

de Professor I, ao Município
de Santana do Manhuaçu.
Aprovado projeto de lei
de autoria do Poder Executivo que altera dispositivos
da Lei nº 3.798, de 22 de
dezembro de 2017. Visa ao
acesso a pessoas de menor
poder aquisitivo ao parcelamento de seus débitos junto
à Fazenda Pública Municipal.
Aprovado projeto de lei
de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a contratação temporária por excepcional interesse público.
Trata-se da contratação temporária para o preenchimento de cinco vagas, do cargo
de Cortador e Religador de
Água, com a finalidade exclusiva de atender necessidade do SAAE.
Aprovado projeto de lei
de autoria do Poder Executivo que altera anexo I da Lei
nº 3.548 de 04 de dezembro
de 2015. Visa conceder o benefício eventual do aluguel
social a mais quatro famílias
que se encontram em situação de risco, em vista do
relatório da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.
Aprovado projeto de lei
de autoria do Poder Executivo que autoriza o repasse de
recursos financeiros à Associação de Comunicação de
Rádio Fusão da Comunidade de São Sebastião do Sacramento. Trata-se do repasse no valor de R$14.000,00
para apoio às festividades
culturais que ocorrerão entre
os dias 06 a 08 de julho de
2018.
Aprovado projeto de
lei de autoria do Poder
Executivo que autoriza o
Poder Executivo a promover repasse de recursos
financeiros à Associação
dos Professores de Educação Física de Manhuaçu na
forma de cota patrocínio
no valor de R$ 3.000,00
para subsidiar os Jogos
Abertos de Capoeira, que
ocorrerá no dia 24 de junho de 2018.

Solicita a reforma da
quadra poliesportiva e da
escola municipal do Bom
Jardim.
Reivindica a construção
de creche no Bairro Petrina.

Veto
Aprovado veto integral
do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 08/2018, que
dispõe sobre a utilização de
veículos oficiais do município de Manhuaçu.
Moções
José Ferreira da Silva e
Juninho Linhares
Moção de Congratulações
À Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais
pelos seus 243 anos de
fundação e ininterrupto
funcionamento, na pessoa
do Ilustríssimo Senhor Comandante do 11º Batalhão
de Polícia Militar de Manhuaçu.
José Ferreira da Silva
Moção de Pesar
Pelo falecimento do Sr.
Divino Cardoso Reis.
Rodrigo Júlio dos Santos
Moção de Pesar
Pelo falecimento em
17/06/2018 do Sr. Fabrício
Emerick Soares, Professor
da Doctum Manhuaçu onde
atuava com brilhantismo e
excelência na docência do
ensino superior.
Moção de
Reconhecimento
Ao Presidente da
Associação Mineira de
Municípios (AMM), Sr.
Julvan Lacerda, pela realização e organização do
35º Congresso Mineiro de
Municípios.

Pelos 108 anos do Escotismo no Brasil e aos Escoteiros Republica Manhuassu
pelos 4 anos de trabalho cultural e social no município
de Manhuaçu.
Giovanni Mageste Hott
Moção de Repúdio
Ao Governador do Estado de Minas Gerais, Sr.
Fernando Damata Pimentel,
por seu descaso com os servidores da Educação do Estado de Minas Gerais.
Indicações
Rogério Filgueiras Gomes
Solicita a colocação de placas de sinalização para indicar
bairros e cidades vizinhas.
Solicita a instalação de
novas faixas de pedestres de
forma elevada, nivelando-a
na altura da calçada e com
outras características, de
acordo com a Resolução nº
495/2014, do CONTRAN.
Jorge Augusto Pereira
Indica a construção de capela velório em Vilanova.
Reivindica a reforma da
quadra poliesportiva Tatão
Silvério de Vilanova.
Solicita a colocação de
iluminação pública no trevo
de acesso à Vilanova, assim
como nas duas demais entradas do distrito.
Cléber da Penha Benfica
Indica a destinação de
15 manilhas para complementar a rede de esgoto
que fica entre a Avenida

Palmeiras e Rua São Marcos, Bairro Matinha.
Rodrigo Júlio dos Santos
Indica à Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria
Municipal de Obras, para que
faça a adequação ergométrica
com inserção de corrimão e
iluminação na escadaria que
dá acesso da BR-262 dando
acesso à Rua da Paz, no Bairro Nossa Senhora Aparecida,
visto que a mesma encontra-se em situação de risco para
a Comunidade que necessita
utilizar todos os dias.
Indico que a Prefeitura
de Manhuaçu busque apoio
financeiro junto ao Governo
do Estado para ajudar a DAREI, para que a instituição
possa concluir o projeto de
construção de uma quadra e
outras duas salas.
Indico que a Prefeitura
de Manhuaçu viabilize um
terreno para criação de um
distrito industrial no município de Manhuaçu.
Adalto de Abreu Gomes
Indica a construção de
muro de arrimo na Rua Herondino Pereira Xavier, em
frente ao supermercado Paxá
Express, divisa com a BR262, Centro.
João Gonçalves
Linhares Júnior
Indica trabalhos de restauração do Monumento ao
Cafeicultor, situado na BR262, no trevo de acesso à
cidade.

José Geraldo Damasceno
Indica à Prefeitura de
Manhuaçu
encaminhamento de Projeto de Lei
com a destinação de recurso para o COAMMA, no
valor de R$ 7.500,00 (sete
mil e quinhentos reais),
para manutenção das atividades da entidade.
Solicita a reabertura do
morro de acesso à Comunidade de Bem Posta, no
trecho que liga o distrito
de Ponte do Silva à Comunidade de Bem Posta.
Giovanni Mageste Hott
Indica a reconstrução do
meio-feio de contenção na
Rua Rubi, considerando as
fortes chuvas que danificaram a proteção da borda ao
longo do logradouro, Bairro
Sagrada Família.
Vantuil Martins da Silva
Reivindica a destinação
de 30 manilhas de dreno nº
020 e 03 manilhas nº 0100
para a estrada de acesso à
Palmeirinha, próximo à casa
do Sr. Antônio, em Sacramento.
Reivindica a destinação
de 16 manilhas nº 040 para o
Córrego Santa Catarina, em
Dom Corrêa.
Paulo César Altino
Solicita o asfaltamento
da Rua Vila Zequinha Campos, Bairro Santa Luzia.
Berenice Maria
Ferreira de Souza
Indica a construção de
muro de contenção nas Ruas
Zequinha Campos – Bloco 3
e Rua Maria Venâncio, Bairro Santa Luzia.
Reivindica a construção
de área coberta para lazer
das crianças na E. M. Oswaldo Teixeira de Cerqueira, em
Vila Formosa
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OS TRÊS PODERES ESTÃO CORROMPIDOS E A DEPRAVAÇÃO
SE AVANÇA SOBRE A REPÚBLICA E AMEAÇA A NAÇÃO.
Ives Gandra incita as Forças Armadas a tomar o poder.
O Estado e o Governo
estão ameaçando a Nação.
A preservação e a segurança da Nação e sua instabilidade são problemas
que dizem respeito as Forças Armadas. Logo....
O Judiciário Brasileiro está desmoralizado
por conta da Constituição
Federal de 1988 por ter
sido usurpada pelas decisões arbitrárias e comunistas do Supremo Tribunal Federal(STF). Com o
atropelamento do judiciário pelo governo corrupto
de Dilma Rousseff/PT, as
instituições passaram a
não funcionar dentro da
Lei e da Ordem.
Isto se deve à corrupção sistêmica implantada
pelo Foro de São Paulo,
onde Lula e o ditador Fidel Castro são os cabeças.
A operação Lava Jato revelou que o Executivo
Federal assumiu a posição

de corrupto e corruptor,
aliciando o Poder Legislativo e o Poder Judiciário,
além de arrastar as demais
instituições do Brasil.
E o pior de tudo, colocar os Generais das Forças
Armadas sob o comando
de eminentes réus na operação Lava Jato, a citar, os
comunistas Jaques Vagner/PT-BA, da Casa Civil,
e Aldo Rebelo/PC do B/
SP, da Defesa. Esta mais
que provado que os Três
Poderes estão à serviço
de um Partido Político de
ideologias esquerdistas,
e não da nação conforme
manda a LEI.
Portanto, os Três Poderes perderam a sua legitimidade constitucional,
passando a ser promotores
dos planos comunistas de
perpetuação no poder pelo
poder. Diante deste quadro de extrema gravidade
para o Brasil, o programa

Direito e Justiça em Foco
entrevistou os jurista Dr.
Ives Gandra Martins e
o Dr. Carlos Henrique
Abrão.
Na entrevista, Ives
afirma que cabe às FORÇAS ARMADAS restabelecer a LEI e a ORDEM
do Brasil, e não voltar ao
poder como em 64. Ives
incita as FORÇAS ARMADAS à tomarem o
PODER CENTRAL para
que o Brasil tenha a possibilidade de restabelecer
a LEI e a ORDEM, já
que os Três Poderes estão
corrompidos, usurpados e
sem legitimidade jurídica.
Ele relembra que o
nome da presidente comunista Dilma Rousseff/
PT, foi citado 11 vezes na
Operação Lava em delações dos réus já presos,
que o presidente do senado Federal, o senador Renan Calheiros/PMDB-AL,
está sendo investigado por
crimes de Lavagem de Dinheiro, Peculato, Falsidade Ideológica, Utilização
de Documentos Falsos, o
qual teve a quebra do sigilo bancário e fiscal autorizados pelo STF.
Já o deputado Eduardo Cunha/PMDB-RJ,

presidente da câmara dos
Deputados Federais, foi
citado inúmeras vezes na
Operação Lava Jato com
acusações de manter conta
secreta no exterior, envolvimento direto nos esquemas de corrupção dentro
da Petrobrás e liderar uma
quadrilha de corruptos.
Duas casas legislativas
tem seus presidentes citados no maior esquema de
corrupção da história do
mundo; o STF demonstra
claramente que existe para
servir as ordens do Partido
dos Trabalhadores(PT),
por conta de ser formado
por 8(oito) Ministros indicados pelo ex-presidente
Lula/PT-SP.
E para piorar, a presidente comunista Dilma
Rousseff/PT, se apresenta como um mero objeto de uso político para o
Brahma(Luiz Inácio Lula
da Silva).
Ives reafirma que o artigo 142 da Constituição
Federal respalda as FORÇAS ARMADAS à agirem imediatamente para
frear o avanço da corrupção sistêmica no Brasil,
de forma que os generais
do Exército Brasileiro devem anunciar a tomada

do PODER CENTRAL
DO PAÍS para cumprir a
LEI, protegendo os valores da Pátria e o restabelecimento da ORDEM
entre os poderes constituidos.
Já no artigo 49, inciso
11 da Constituição Federal, Ives alerta que:
É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da
atribuição normativa dos
outros Poderes;
Esse artigo responde a
invasão de direitos legais
do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados
Federais, exercida pelo
STF(Supremo Tribunal
Federal), que desacatou a
constituição e o regimento interno das Casas Legislativas, em detrimento
de benesses ao PT e aos
acusados na Operação
Lava Jato.
Ou seja, Ives alerta
que devemos repudiar a
invasão que o STF impõe à competência da
União, amesquinhando
a Câmara dos Deputados, tornando-a uma
casa inferior em relação

ao Senado Federal, de
forma que o senado passou a não mais julgar os
atos de improbidade da
presidente da república,
mas da própria câmara,
tornando-se poderes banalizados.
E neste contexto, o
desembargador Dr. Carlos Henrique Abrão alerta
que o judiciário do Brasil
entrou num sistema de
“banalização da judicialização no país”. “Tudo
hoje passa nas mãos dos
tribunais em primeira e
segunda instância, e isto
não é bom. Pois devemos
preservar os princípios da
separação dos poderes.
E mais do que tudo,
nos temos que olhar que
o estado “babá”, que cria
benefícios sociais não vai
transformar a cidadania
em uma cidadania babaca. Então o Brasil precisa
reagir, precisa viver em
um estado de indignação, para remover todo
este entulho, este lixo que
não é reciclável. E se não
houvesse uma mobilização pela sociedade civil,
nos correríamos o risco
de viver o maior retrocesso em 2016.” pontou.
Pode-se perceber que
os juristas em todo o
Brasil se mobilizam pelo
DESPERTAR DA LUTA
PATRIÓTICA,
como
recomendou o NOBRE
GENERAL MOURÃO,
demitido do comando do
Exército no Sul do País,
apenas por dar esta declaração à sociedade.
CURTA NOSSA PÁGINA: https://www.facebook.
com/Politicamente-Irado-1397388943838…/
CURTA NOSSO GRUPO:
https://www.facebook.com/
roups/851548761546071/
http://www.portaldocentro.
com/…/juristas-acendem-a-chama-da…
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Inaugurada creche no Distrito da Prata Lajinha
A prefeitura Municipal de Lajinha inaugurou no dia 18 de maio de
2018, no endereço Rua
José Ferreira Vita Neto,
304 (sentido ao loteamento Hélio Ker) a creche
Municipal “Maria AnisiaHermisdorff”. (foto ao
lado) O nome é em homenagem a uma dedicada professora do Distrito,
onde lecionou na Escola
Estadual, posteriormente
se transferiu para a Escola
Estadual Joaquim Knupp
em Luisburgo e depois
para a Escola Estadual
Renato Gusman em Manhuaçu, deixando saudades por onde passou.
A instituição de ensino
servirá de apoio às famílias trabalhadoras que há
muito tempo cobravam
esse benefício. A creche receberá cerca de 70
crianças de três meses a
três anos.
A solenidade contou
com a presença do prefeito João Rosendo o vice-prefeito João Dutra, familiares de Maria Anísia,
dentre eles a irmã Elza e
Kaêsa uma das filhas da
homenageada e diversas
autoridades e moradores.
Por Devair G. OLiveira

Vice-prefeito João Dutra, Elza, Giovane, Kaêsa e o prefeito João Rosendo

Maria Anisia Hermisdorff

Maria Helena Fialho, Kaêsa Hermisdorff, Elza e o Secretário de
Educação Ronaldo Justo Ribeiro.

Servidores da Creche.
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Minifestival do Milho marca abertura do
Projeto Folclore na EMEB Hélio Cazarini

Milho, a semente que
dá cor, vida e sabor ao
folclore brasileiro foi
o tema escolhido para
abertura oficial do Projeto Folclore realizado
na EMEB Jardim Hélio
CazariniOlimpia SP.
Na oportunidade o
escritor das crianças
Monteiro Lobato, foi homenageadoe o dia da família na escola,o evento
idealizado e organizado
pelos professores coordenadores: Valéria de
Souza Tavares, Bruna
Karoline Silva Maestro
e a equipe maravilhosa de professores sob a
responsabilidade da diretora Renata Feliciano
Olmedo Felippe.
O Projeto Folclore
desenvolvido em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação
tem como foco principal
resgatar e promover a
projeção da cultura nacional destacando a cidade de Olímpia como a
Capital nacional do Folclore.
Com a presença dos
pais e familiares, as
crianças realizaram diversas atividades como
trava-línguas e apresentações teatrais referentes ao
Folclore e ao Milho, que
foram temas do evento.

O assunto foi abordado durante o Minifestival em homenagem à
54ª edição do Festival do
Folclore de Olímpia que,
este ano, comemora seu
Jubileu de Milho, conforme descrito no anuário do

Festival elaborado pelo
Professor José Sant’anna.
Segundo o coordenador técnico pedagógico
da secretaria de Educação, professor Wadão
Marques, que acompanhou o evento, as ativi-

dades com as crianças
preservam os valores
culturais e as tradições
da cidade, que é a Capital Nacional do Folclore.
O Projeto Folclore é
promovido nas escolas
da rede municipal duran-

te o 1º semestre em que
são realizadas diversas
atividades dentro do Período Complementar.
Após as apresentações, os presentes aproveitaram ainda para degustar quitutes derivados

do milho que foram expostos pelos alunos.
O minifestival reuniu também professores,
equipe gestora da escola,
equipe da secretaria de
Educação e a comunidade escolar.
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ENTRETENIMENTO

Piadas do Joãozinho
A professora chega para o
Joãozinho e diz:
- Joãozinho qual é o tempo da frase: Eu procuro um
homem fiel?
E então Joãozinho responde
- É tempo perdido!
Vovó repreende o neto
A vovó repreende o neto:
- Joãozinho, por que você
atirou uma pedra na cabeça
do teu primo?
- Ele me beliscou!!!
- E por que você não me
chamou?
- Pra quê? A senhora não
iria acertar…

100 Mulheres
Chegaram 100 mulheres
no céu e Deus disse:
- Quem já mexeu no celular do marido escondido chegue mais perto.
Noventa e nove mulheres
se aproximaram, só uma ficou.
E Deus disse:
- Traga a surda também!

Gêmeos (21/05 - 20/06)
Desafios no trabalho e nos empreendimentos financeiros serão vistos de
maneira mais positiva. Um pouco de
distanciamento ampliará sua visão dos
negócios e viabilidades. Você encontrará
um plano “B” ou alternativas que facilitem seu cotidiano.

O leite e a força
Dizem que se tomar leite
dá muita força. Tomei! Tentei empurrar uma parede e
nada.
Chateado, bebi um litro
de pinga. Sabe o que aconteceu?? A parede se moveu
sozinha.

Câncer (21/06 - 22/07)
Sentimentos positivos e novo ambiente social atrairão o amor. Alguém se
encaixará nos seus sonhos! Aprofunde
uma relação importante ou curta uma
aventura romântica se você estiver livre.
Leão (23/07 - 22/08)
Domingo animado em família. Invente uma programação gostosa, uma
comida diferente e expresse seu carinho
de maneira divertida. Ponha mais sentimento em tudo que fizer!

10 Alimentos que soltam o seu
intestino e você não sabia.

1 - Brócolis - O brócolis é rico
em fibras e adiciona volume nas
fezes. Isso pode ajudar a induzir as
evacuações. Quando são consumidos
crus, o brócolis aumenta a quantidade
de fibra consumida e isso melhora a
regularidade do seu intestino.
2 - Aveia - A aveia é muito boa para
digestão. A fibra insolúvel acrescenta
volume nas fezes e ajuda os alimentos a passarem mais rapidamente
pelo estomago e intestinos. Enquanto
isso, a fibra solúvel se dissolve na
água e forma um material parecido
com gel. Mas os dois tipos de fibras
trabalham juntos para aumentar o
volume das vezes, facilitando sua
passagem.
3 - Espinafre - Da próxima vez que
você for comer algo pesado, considere
fazer espinafre para acompanhar.
Uma xícara de espinafre, por exemplo, tem 4 gramas de fibra e contém
também magnésio. Esse último citado
é um mineral que ajuda bastante quem
tem intestino preso. Sabia disso?
4 - Pêra - A pêra, caros amigos,
é uma fonte maravilhosa de água e
fibra. Uma boa maneira de combater seu problema é comendo pera e
outras frutas, como maçã e ameixa.

5 - Pipoca - Essa é novidade para
você? A pipoca, caros amigos, é um
lanche delicioso e dependendo da
maneira como é feita pode ser muito
calórica também. Mas a boa notícia
é que a pipoca tem bastante fibra.
Nossa matéria com os 7 benefícios
da pipoca que pouca gente conhece
pode te esclarecer mais coisas sobre
a pipoca.
6 - Iogurte - É claro que não é
todo iogurte que traz benefícios, na
verdade, alguns deles até pioram a
situação. Mas os iogurtes ‘orgânicos’,
sem aquelas grandes quantidades
de açúcar, pode não ter um gosto
muito doce, mas ajuda a regular seu
intestino.
7 - Abacate - Se você está procurando estimular a função saudável
de seus órgãos digestivos, o abacate
é uma boa escolha. Apenas um abacate tem muito betacaroteno, que é
um composto repleto de vitamina
A, essencial para a saúde do trato
digestivo.
8 - Batata doce
Em geral, as batatas ajudam a
aliviar a constipação, mas a batata
doce, além de deliciosa, tem um terço
da ingestão diária recomendada de
fibras. Sendo assim, você pode preparar batatas doces de várias maneiras.
9 - Kiwi
Se você tem problemas ao ir no
banheiro, caro amigo, coma kiwi.
Claro que a fruta não vai te curar
totalmente, mas é nutritiva e te ajudar
a ficar aliviado.
10 - Melancia
Além de refrescar, a melancia
hidrata muito bem. Tudo bem que
essa fruta não é muito rica em fibra,
mas os 92% de água estimulam o
movimento intestinal.

Áries (21/03 - 20/04)
Há coisas para esquecer e outras
para serem lembradas. Palavras carinhosas e imagens de momentos felizes
esquentarão o clima na relação íntima.
Exerça seu poder de sedução e resgate a
intensidade no amor!
Touro (21/04 - 20/05)
A confiança nos planos da vida a
dois sustentará decisões importantes
sobre o futuro. Dia de muita conversa
e histórias para contar. Clima carinhoso
com amigos, irmãos e parceiros de vida
criará um ambiente acolhedor.

CURIOSIDADES

O intestino preso, também conhecido como prisão de ventre, é
uma doença provocada principalmente pelo consumo insuficiente de
fibras. Mas outros aspectos também
são importantes para manter um
bom funcionamento intestinal,
evitando essa e outras doenças de
origem gastrointestinal.Uma das
formas mais fáceis de combater o
intestino preso é se alimentando
de forma adequada. Sendo assim,
resolvemos fazer essa lista com os
10 alimentos que soltam o seu intestino e você não sabia, confiram.

HORÓSCOPO

Virgem (23/08- 22/09)
Encontro com amigos baterá fundo
no coração. Encontre as palavras certas e
emocione alguém especial. Uma paixão
poderá mexer com sua cabeça. Ótimo
momento para conversar sobre amor,
sonhos e coincidências. Sintonia com
pessoas estrangeiras.

SETE ERROS

Libra (23/09 - 22/10)
Pense em como administrar melhor
seus bens, patrimônio e carreira. Planeje
investimentos no seu desenvolvimento,
conforto e construção do futuro. Dinheiro será um tema importante. Faça planos.
Determine metas.
Escorpião (23/10 - 21/11)
Os sonhos inspirarão novos planos.
Caminho aberto para viajar, dar um passo adiante na formação acadêmica ou
buscar inspiração numa prática espiritual. Aumente a sintonia com os sentimentos positivos.
Sagitário (22/11 - 21/12)
Hora de apostar em mudanças, exercer sua criatividade e inovar o trabalho.
Se as contas não estão batendo, não perca tempo. Pense em ações mais concretas. Com a Lua em seu signo, empatia e
carisma facilitarão entrevistas e contatos
profissionais. Visualize caminhos de expansão e parta para a ação!
Capricórnio (22/12 - 20/01)
Encontros sedutores, conversas estimulantes e mais prazer darão um sabor
intenso a este domingo. Aceite convites
de amigos para uma programação animada e descubra novos prazeres. Fase
de perdoar o passado e renovar os sentimentos. Amor em alta!
Aquário (21/01 - 19/02)
Futuro mais atraente com novos
planos! Aposte nos sonhos e enriqueça
sua bagagem com estudos e leituras. Em
breve, haverá mais segurança numa nova
atividade. Você fará bons acordos. Mais
harmonia e entusiasmo no amor!
Peixes (20/02 - 20/03)
Otimismo, sintonia com o amor e
mais ligação com a sabedoria espiritual
anunciam um domingo alegre e divertido. Crie e desenvolva ideias. Novo empreendimento financeiro ganhará forma.
Sonhe alto!
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CAMPEÃ DO ‘BBB 17’, EMILLY E A IRMÃ
CLIENTE PROCESSA SALÃO DE LUDMILLA
ANITTA ULTRAPASSA LADY GAGA EM
NÚMERO DE SEGUIDORES NO INSTAGRAM GÊMEA OSTENTAM LUXO EM PRIMEIRA POR PERUCA DANIFICADA: ‘MEU SONHO
VIAGEM A MIAMI
VIROU PESADELO

Conquistando
cada
vez espaço fora do Brasil, Anitta tem motivo de
sobra para comemorar.
Um deles é que a Poderosa acaba de ultrapassar a diva Lady Gaga em
número de seguidores no
Instagram. Enquanto a
brasileira tem quase 30
milhões de fãs na rede
social, a estrela pop dos
EUA tem 28,7 milhões.
Anitta segue sendo a
primeira brasileira mais
seguida do Instagram.

Na cola dela está Bruna Marquezine. A namorada de Neymar tem
apenas cerca de 300 mil
seguidores a menos que
a Poderosa.
A cantora também foi
a primeira brasileira a
fazer um “takeover” na
conta do Instagram oficial
- ela assumiu o Stories
da empresa por um dia.
A rede social tem, atualmente, mais de 240 milhões de seguidores

LATINO POSA COM A NOVA MACACA
DE ESTIMAÇÃO: ANA PAULA,
SUBSTITUTA DE TWELVES
Latino compartilhou
um registro fofo com a
sua nova macaco-prego
de estimação, a fêmea
Ana Paula. O animal já
está na casa do cantor,
em São Paulo, há quase
dois meses, e foi doado
a ele por uma amiga após
a perda de Twelves, que
morreu atropelado depois
de fugir de casa no dia 20
de março.
“Eles nunca te decepcionam. Por isso, prefiro
os animais do que os humanos”, escreveu Latino
no post com Ana Paula.
Mais tarde, o cantor
voltou a postar uma outra
foto com a sua nova macaquinha e escreveu: “Ele
nunca será substituído,
mas pelo menos ameniza
a saudade”.
Além disso, Latino
também adotou uma cadelinha chamada Odara,
da raça Leão da Rodésia,
e o gatinho Valentino. O
macaco está passando um
período de adaptação na
casa do cantor.

Campeã do “BBB
17”, Emilly Araújo está
passando férias em Miami, nos EUA, com a irmã
gêmea Mayla. A gaúcha
chegou no exterior no
início da semana e tem
ostentado bastante nas
redes sociais mostrando
imagens delas em carros
e restaurantes luxuosos e
fazendo compras. Essa é
a primeira vez que a dupla viaja para a Flórida.
“Logo que cheguei,
fui relaxar e fazer umas
comprinhas com minha
twin (gêmea). (...) Estar
em Miami Beach era um
sonho bobo que a gente
brincava, mas brincava
mesmo, porque não ima-

ginávamos que ele viria
a acontecer tão cedo, e
num momento tão certo!
Felicidade é meu sobrenome”, postou ela no Instagram.

EX-BBB GLEICI MOSTRA VISTA DO
APARTAMENTO ONDE ESTÁ MORANDO
COM WAGNER NO RIO
Casal formado no
“BBB 18”, a campeã
Gleici Damasceno e o namorado Wagner Santiago
estão morando juntos no
Rio. Os pombinhos dividem o mesmo apartamento localizado em frente à
Praia da Barra da Tijuca,
na Zona Oeste do Rio. E
não estão desembolsando
nada por isso. A acriana
e o curitibano fecharam
uma parceria com uma
empresa de telefonia que
está pagando a hospedagem dos dois.
Gleici ainda não mexeu no prêmio de R$ 1,5
milhão que ganhou do reality show. Ela está arcan-

do com o aluguel da casa
de três quartos que alugou
para a família em um condomínio em Rio Branco,
no Acre, com o dinheiro
dos trabalhos publicitários que tem faturado com
o Instagram.

A carioca Ohana Hindara, de 30 anos, abriu
um processo na 4ª Vara
Cível, de Duque de Caxias, por danos morais e
materiais contra o salão
Lud Hair Boutique, de
propriedade da cantora
Ludmilla. A jovem alega que pagou, à vista,
no ano passado, a quantia de R$ 1.670 por uma
peruca (full lace) na
boutique da cantora, localizada, na época, em
Caxias, na Baixada Fluminense, e que a mesma
foi danificada em menos de um mês. Ela diz
que o salão se negou a
dar assistência ou trocar
o produto.
“Tomei todos os cuidados, mas, em menos
de um mês a full lace
soltou da cabeça e rasgou um pouco na frente.
Procurei o salão, que se
negou a fazer a troca.
Também não me deram
nenhuma garantia do
material que eu estava
pagando. Eu tinha o sonho de ter um cabelão,
e esse sonho acabou virando pesadelo”, lamenta Ohana.
Desempregada, a jovem teve a ajuda da mãe
para conseguir juntar a
quantia de R$ 2 mil (R$
300 ela pagou o salão
para colocar a peruca e
fazer uma trança). “Minha
irmã e a minha tia também
compraram full lace com
ela, e só a minha deu problema. Fico triste porque
eles nem quiseram pegar a
minha para análise”.

Ohana Hindara com um
mega hair que colocou
após a peruca danificar
Ohana teve que improvisar um mega hair
enquanto aguarda o caso
se resolver na Justiça.
“Tentei de todas as maneiras resolver. Tirei a
full lace e nunca mais
usei. E ainda tive que
passar por constrangimento de sair na rua com
um pano na cabeça porque a peruca estava danificada. Continuo com
o meu prejuízo há quase
um ano”.
O salão Lud Hair
Boutique foi inaugurado
em dezembro de 2016 e
está localizada atualmente na Ilha do Governador,
Zona Norte do Rio, onde
a cantora mora. O local é
administrado por Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla. Procurada pelo
EXTRA, a gerente Daiana, responsável pelo estabelecimento, não quis
comentar o caso e disse
que o assunto está “nas
mãos dos advogados” da
empresa.

Luxo: Salão de Ludmilla foi inaugurada em
Caxias, na terra da cantora.
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Concursos da PM e do Corpo de Bombeiros tem edital divulgado no ES
No total são 417 vagas, sendo 250 para soldado combatente da PM e 120 para soldado
combatente dos bombeiros. As inscrições começam na segunda-feira (25).

O edital dos concursos públicos para a Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros do Espírito
Santo foi publicado em
edição extra do Diário
oficial, na tarde desta
quarta-feira (20).
Confira o edital dos
concursos.
Foram lançados um
total de 417 vagas, divididos da seguinte maneira:
•
250 vagas de nível médio para o cargo de
soldado combatente da
PM;
•
10 vagas para o
cargo de soldado músico
PM;
•
30 vagas para o
cargo de oficial combatente da PM;
•
120 vagas para o
cargo de soldado combatente dos bombeiros;
•
7 vagas para oficial combatente dos bombeiros.

O período de inscrições começa na segunda-feira (25) e vai até
26 de julho, devendo
ser realizadas através
da internet. O valor da
taxa para soldado é de
R$ 60 e para oficial de
R$ 120.
A data provável de
aplicação da prova objetiva e de redação é
26 de agosto, segundo
a Secretaria de Estado
de Segurança Pública
(Sesp).
Salários
Os salário oferecidos
variam de acordo com
o cargo. Para soldados
da PM e bombeiros, a
remuneração bruta é de
R$ 2.778,43 mais o auxílio-alimentação de R$
300. Durante o período
como aluno, o benefício
bruto é de R$ 1.220,30.
Já para os oficiais
da PM e bombeiros, a

fesa Social). No caso do
soldado músico, ainda
haverá prova prática de
um instrumento escolhido previamente entre:
clarineta, trompa, trombone, tuba ou percussão.
2. Entrega de documentação para aferição de idade
máxima.
3. Teste de aptidão física.
4. Avaliação psicológica.
5. Inspeção de saúde/exame toxicológico.
6. Investigação social.
remuneração bruta oferecida é de R$ 5.823,07
mais ou auxílio-alimentação de R$ 300. Durante o curso de formação,
os alunos vão receber o
benefício bruto no 1º ano
de R$ 2.584,16, no 2º

ano de R$ 3.158,42 e no
3º ano de R$ 3.455,55.
Etapas do concurso
1. Prova objetiva e de
redação. As disciplinas
que serão cobradas na
avaliação são Língua

Portuguesa, Raciocínio
Lógico e Matemático,
Noções de Informática
e Conhecimentos específicos (legislação orgânica das instituições e
legislação das áreas da
Segurança Pública e De-

7. Apresentação de documentação para fins de
matrícula.
8.Classificação e matrícula.
9. Curso de formação.

