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2º Turno:
Zema e Anastasia

Com o apoio de Bolsonaro,
Romeu Zema surpreende
e poderá ser o próximo
governador de Minas
Prefeitura dará ajuda de custo
de alimentação e transporte
aos pacientes do TFD
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lhos desde o primeiro toque. Por um governador como o Pimentel da mesma forma que a entrega de
fim, não fizemos favor algum ficar fora da disputa, ver a Dilma um mandado pode demandar anos.
para essas duas crianças mara- que nunca fez nada para Minas, Se houvesse uma agenda de pravilhosas. Foi exatamente o con- pelo contrário quando presidente zos a cumprir, isso seria suficiente
trário: eles estão nos ensinando do Brasil ela tirou de Minas mui- para impedir que um processo pertudo, absolutamente tudo, e fo- tas empresas para mandar para maneça ‘arquivado’, dolosamente.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

2º Turno: Roubalheira eleitoral a caminho?
Escrevi ainda no começo desse mês... “E se o TSE
roubar a vitória de Bolsonaro no 1º Turno?”, na quase
certeza de que essa fraude estaria na iminência de
acontecer, e que o resultado
das urnas “fecharia” com as
pesquisas eleitorais, numa
“genial” orquestração criminosa E mais: que haveria 2º
Turno das eleições, e que os
“finalistas seriam Bolsonaro
(1º) e Haddad (2º). Foi exatamente o que aconteceu.
A “organização criminosa” encarregada de dirigir
os resultados das eleições ,
composta por uma “quadrilha” cujo maestro é o próprio
“Mecanismo”, é integrada
pela (1) esquerda, (2) por
uma parte da Grande Mídia
(Rede Globo,o “Estadão”,e
outros),que encomendam e
pagam as pesquisas, (3) pelos principais institutos de
pesquisa (Ibope, Datafolha,
etc.),e, finalmente, (4) pela
Justiça Eleitoral, através do
seu órgão maior, o TSE.
Saliente-se que essa mesma “organização criminosa”
já atuou e foi decisiva para a
vitória (fraudada) de Dilma
Rousseff ,nas eleições presidenciais de 2014. E o mesmo “esquema ” agora volta
a ser aplicado nas eleições
de 2018, para dar a vitória
ao candidato das esquerdas,
Fernando Haddad, do PT,e
da “coligação “Brasil Feliz
de Novo (???)”, no 2º Turno
das eleições de 2018,quando
disputará com Jair Bolsonaro a cadeira presidencial.
Apesar de não haver ainda nenhuma prova concreta
que já no Primeiro Turno
a eleição teria sido “roubada” de Bolsonaro, todas
as evidências levam nessa

direção. Faltou muito pouco para Bolsonaro “emplacar” a vitória já no Primeiro
Turno ,com os 50%+ 1 dos
votos válidos necessários. E
me enquadro entre aqueles
que apostam que os votos
“faltantes” para Bolsonaro
vencer logo teriam sido roubados dele, e transferidos
fraudulentamente para Haddad, exatamente na Região
Nordeste, como já fora em
2014 na eleição de Dilma.
Nessa Região , Haddad deu
uma “goleada” no seu opositor, absolutamente incompatível com o restante do país,
onde a “goleada” foi o contrário, pró-Bolsonaro.
Com a definição que
haverá Segundo Turno nas
eleições, apesar da aparente
fraude no Primeiro Turno,
onde “surrupiaram” a vitória
do “Capitão”, é evidente que
a “organização criminosa” se
mobilizará para assegurar a
vitória final de Haddad.

E o esquema a ser montado por “eles” já pode ser antecipado. Será um trabalho
conjunto entre os institutos
de pesquisa e a Justiça Eleitoral. Serão várias as pesquisas eleitorais a partir de
agora até as eleições de 28 de
outubro (2º Turno). Lentamente, o candidato Haddad
vai se aproximar de Bolsonaro, até chegar na “cola” dele,
ou mesmo ultrapassá-lo.
Com esse “mecanismo”,
certamente não haverá nenhum problema para o TSE
“homologar” nas suas urnas
eletrônicas e computadores a
“vitória final “ de Fernando
Haddad, conforme apontada
nas pesquisas.
Por isso a sociedade terá
que valer-se do dispositivo
previsto no parágrafo único
do artigo 1º da Constituição
(Todo o poder emana do
povo....), usando a sua prerrogativa de poder instituinte originário e soberano. E
como o Brasil tem um Poder
Militar absolutamente “imprestável”, mais parece que
não se poderia contar com a
“intervenção militar constitucional”, prevista no artigo
142 da CF.
Com isso os comandantes militares estão demonstrando completa alienação
em relação à missão constitucional da Forças Armadas, antipatriotismo e, antes
de tudo, profunda covardia, abandonando o povo
brasileiro à própria sorte e
deixando-o à mercê da quadrilha de criminosos que se
adonou do poder. As Forças
Armadas seriam o único poder com a força necessária
para desbancar os criminosos que tomaram conta da
política e do próprio Brasil.

A Globo está com os dias
contados. Ela pode falir

Dizem que a Globo sempre deu seu jeitinho para puxar a sardinha para a brasa
dos políticos que ela sempre
defendeu, quantas eleições
ela já decidiu? O Lula já
perdeu uma eleição depois
que a Globo divulgou uma
entrevista com a sua ex-mulher.
Com a prisão nos Estados Unidos de alguns dirigentes do futebol brasileiro
e internacional, as negociatas para transmitir jogos estão na mira das autoridades
brasileiras e americanas.
Sem contar as broncas acima mencionadas a dívida da
Rede Globo ultrapassa os
três bilhões de reais segundo empresa de auditoria no
ramo financeiro.
A astronômica dívida da
Globo, segundo relatório da
Price Waterhouse Coopers
– Auditores Independentes,
assinado por William J.N.
Graham, no início de 2002
era de TRÊS BILHÕES,
QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MILHÕES DE
DÓLARES. Ou seja, mais
de DEZ BILHÕES de reais. Onde as três maiores
empresas devedoras são:

Globopar, Globo Cabo, Net
Sat, que representam cerca
de 90% da dívida e onde
aparece com destaque até a
irresponsável e perdulária
Editora Globo, de crônico
e sistemático prejuízo, com
cerca de 3% do total da dívida.
Vale repetir, com recursos próprios é inimaginável
a Globo saldar tão astronômica dívida. Só o governo,
através do BNDES, Caixa
Econômica, Banco do Brasil, Banco Central, fundos
orçamentários e demais verbas públicas é que podem
salvar a Globo da irremediável falência.
Vamos pensar um pouco, se Bolsonaro virar presidente como tudo indica, a
Globo pode tirar seu cavalinho da chuva, pois Bolsonaro foi muito perseguido pelo
sistema Globo de Televisão,
e deverá ter o tratamento
que merece.
A Rede Globo regrediu muito, tentou de todas
as formas ter o publico fiel,
como isso comprou direitos
de transmissão para que as
concorrentes ficasse fora,
por exemplo a libertadores,

e com isso perdem os telespectadores, temos formula 1.
A maior empresa de comunicação do Brasil ‘Rede
Globo’ que sempre jogou
ao lado do governo, agora
tem caído sua audiência
por jogar contra o povo não
informando a realidade que
acontece no Brasil, ela só
divulga o que interessa ao
governo que está envolvido
em corrupção.
Vale a pena ver um vídeo inédito onde Luciano
Ayan desmascara a Globo.
Há alguns meses, a rede
Globo iniciou uma campanha contra blogs independentes de direita no Brasil.
O alvo principal era o Ceticismo Político, de Luciano
Ayan, que reproduziu informações da Folha de São
Paulo e do próprio O GLOBO. A Globo acusava o
blogueiro de “Fake News”.
Meses mais tarde, a
mesma emissora volta a falar de Luciano Ayan, desta
vez com o Profissão Repórter.
Carlos Afonso, responsável pelo pseudônimo,
gravou a Rede Globo e suas
mentiras.

Imposto de Renda:
o que você precisa saber

Especialista em economia dá dicas
importantes sobre essa tributação
CURITIBA, 05/10/2018
– Em agosto, foi liberado
o 3º lote de restituição do
Imposto de Renda. Mas o
que isso quer dizer? Quem
pode retirar esse valor? De
acordo com Pedro Salanek,
coordenador dos cursos de
finanças do ISAE – Escola
de Negócios, o imposto de
renda é o valor anual recolhido pelo governo federal,
descontado do rendimento
de pessoas físicas e jurídicas.
Durante o ano, quem
possui renda superior ao
valor mínimo definido pelo
governo, deve fazer uma
declaração comprovativa
dos rendimentos. “A pessoa
paga todos os seus impostos
e, com o ajuste da declaração no final do ano, em função das suas despesas médicas, com educação, com

seus dependentes, o valor
pago acabou sendo maior
do que deveria. Por conta
disso, ela tem direito a restituir parte dessa quantia”,
explica o especialista.
Porém, é necessário que
a declaração esteja preenchida corretamente. Caso
não haja enquadramento na
malha fina e nenhum questionamento a respeito de
suas tributações, esse dinheiro é liberado pelo governo. Para a declaração, o
contribuinte deve fornecer
dados como rendimentos
tributáveis, saldo bancário,
bens que adquiriu durante o
ano, Pagamentos e doações
efetuados, renda variável
etc.
É necessário levar uma
série de documentos, como
dados da conta bancária
para restituição ou débitos

das cotas de imposto apurado, caso haja, CPF, grau de
parentesco dos dependentes e data de nascimento,
endereço atualizado, cópia
da última Declaração de
Imposto de Renda Pessoa
Física (completa) entregue,
atividade profissional exercida atualmente, entre outros diversos.
Segundo Salanek, dentro do site da Receita Federal, a cada mês é possível
saber quais as declarações
que já estão liberadas para
a restituição. “Para a restituição desse mês de agosto, por exemplo, a pessoa
deve ter feito a declaração
até o mês de abril. Assim
ela pode passar a fazer essas consulta todo dia 15 de
cada mês, para ver quais os
lotes o governo vai liberar”,
conclui.
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Prefeitura dará ajuda de custo de alimentação
e transporte aos pacientes do TFD
Esta será a primeira vez que uma administração cumprirá com legislação federal, que prevê custeio aos
pacientes de tratamento fora do domicílio.

A

Saúde de Manhuaçu não para
de avançar sob
os trabalhos da prefeita
e da secretária municipal
da pasta, Karina Gama.
Mais uma conquista foi
anunciada nesta terça-feira (2), que vai beneficiar diretamente os
pacientes do Tratamento Fora do Domicílio
(TFD). É a primeira vez
na história do município
que a lei federal é colocada em prática e regulamentada através de
decisão do Poder Executivo Municipal.
A prefeita de Manhuaçu sancionou lei
que regulamenta ajuda
de custo para alimentação e transporte aos pacientes dentro do tratamento fora do domicilio.
A partir de agora, todas
as pessoas que estiverem

fazendo tratamento pelo
SUS, nos municípios em
que Manhuaçu tem referência, poderá receber
essa ajuda de custo para
alimentação. Alguns pacientes, inclusive, que
fazem tratamento em
outros estados, também
receberão ajuda de custo
para o transporte. A Saúde mantem o transporte
e ainda vai dar uma ajuda de custo.
“Esta é mais uma
conquista que estamos
oferecendo aos pacientes que têm dificuldades
em adquirir alimentação
no percurso e no destino da viagem. A partir
de agora, o município
poderá custear essa alimentação e transporte.
Estamos muito felizes
em poder contribuir com
mais isso. Desde o início
da nossa gestão, priori-

zamos e vamos continuar priorizando a Saúde,
Educação e Ação Social
como transformação da
nossa cidade”, comentou a prefeita.
A secretária de Saúde, Karina Gama, frisou
ainda que existe uma lei
federal que ampara a de-

cisão do município de
Manhuaçu e, principalmente, existe a vontade
política da prefeita em
fazer mais pelas pessoas
que realmente precisam.
“Os valores estão regidos dentro da tabela do
SUS e o município precisa cumprir com essa

regra. Os pedidos de
custeio da alimentação
e transporte deverão ser
feitos formalmente no
setor de TFD da Secretaria Municipal de Saúde. O próprio paciente
deverá encaminhar a solicitação para o recurso
seja depositado em con-

ta”, informou Karina.
Ainda de acordo com
a secretária este é mais
um avanço na saúde de
Manhuaçu. “Devemos
agradecer a sensibilidade da nossa prefeita em
cumprir com a legislação federal, aos vereadores por votarem e
aprovarem essa medida
e agradecer em nome
da população, que será
melhor servida com essa
ajuda de custo. Sabemos
o quanto é cansativo e
doloroso para o paciente
e até mesmo para a família ter que se deslocar
para o tratamento. Com
essa medida, poderemos
minimizar o impacto financeiro dos usurários”,
concluiu.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de Manhuaçu

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Ponte do Silva também recebe
novo reservatório do SAAE

INSTITUTOS DE PESQUISA DERAM VEXAME.
OUTRA VEZ.
Os institutos de pesquisa erraram feio mais uma vez, e
não vão se explicar, como sempre. O Datafolha cravou que
Eduardo Suplicy (PT) estava eleito senador, em São Paulo.
Perdeu. No Rio, o Ibope divulgou pesquisa na véspera da
eleição indicando 4º lugar e 12% para Wilson Witzel (PSL)
na disputa para governador. Foi o mais votado, com 42%.
Todas as pesquisas, é claro, “com 95% de confiança” blábláblá.
VOTOS SUBESTIMADOS
No Jornal Nacional de sábado, a 12 horas de iniciar a
votação, Ibope e Datafolha cravaram 40% para Jair Bolsonaro. Deu 47%.
CADÊ PIMENTEL?
Em Minas, o Ibope de sábado (6) deu Anastasia com
42% para o governo. Contados os votos, Zema (Novo), em
3º no Ibope, teve 43%.
CADÊ A ‘SENADORA’?
Ibope e Datafolha e outros institutos apontaram Dilma
eleita senadora em Minas, “mais votada” etc. Só o eleitor
não acreditou na lorota.
PRESIDENTE ESTADUAL
As pesquisas da véspera da eleição apontaram 7% (Ibope) e 8% Datafolha para Alckmin. O tucano, um político
estadual, teve metade.
PSDB DE ALCKMIN É O MAIOR
DERROTADO DE 2018
Estão no PSDB alguns dos maiores perdedores nas eleições deste ano. A começar por Geraldo Alckmin, que bateu
o pé e usou a força de presidente do partido para impor sua
candidatura, apesar de todas as pesquisas indicarem que João
Dória era o tucano mais competitivo. Alckmin foi para a segunda campanha presidencial apesar da “proeza” de ter sido
menos votado no segundo que no primeiro turno, em 2006.
DE VOLTA
Alckmin teve votação risível, para quem governou São
Paulo. Ganhou o direito de voltar a Pindamonhangaba para
refletir sobre seus erros.
SURPRESAS NO MDB
Grandes derrotas de senadores marcaram o MDB: Edison Lobão (MA), Eunício Oliveira (CE) e Roberto Requião
(PR).
PETISTAS FORA
O PT também colecionou derrotas na disputa para o
Senado: além de Suplicy (SP), ficaram de fora Jorge Viana
(AC) e Lindbergh Farias (RJ).
MINAS SALVA O TSE
Derrotando Dilma nas ruas, o eleitor mineiro reparou a
constrangedora decisão da Justiça Eleitoral de não barrar a
candidatura de uma ficha suja, condenada em decisão colegiada no Senado e no TCU.
EXPLICA AÍ, IBOPE
O maior vexame dos institutos de pesquisa tem nome,
chama-se Wilson Witzel (PSC). Mais votado do primeiro
turno no Rio de Janeiro, ele nem sequer era citado nas notícias sobre pesquisas eleitorais.
GESTO ESQUECIDO
Quando votou no Rio, Jair Bolsonaro não repetiu a simulação de uma arma com as mãos. O gesto foi interpretado
como uma mudança importante de atitude de quem deseja
ser o presidente do Brasil.
'PÁ DE CAL
O segundo turno entre Ibaneis Rocha (MDB), com 42%
dos votos, contra Rodrigo Rollemberg (PSB), 13,9%, é a
derrota da velha guarda do Distrito Federal, dos seguidores
de Roriz, Arruda et caterva.

MÁS NOTÍCIAS
A pior notícia para o senador Lindbergh Farias (PT-RJ)
não é passar vexame nas urnas e perder a reeleição. É, sem
mandato, correr o risco de cair nas mãos do juiz Sérgio
Moro, em Curitiba.
GOVERNO FAZ DIFERENÇA
Alagoas inverteu a velha lógica de pai político eleger
o filho. Com o prestígio do seu governo com ampla aprovação, Renan Filho (MDB) garantiu novo mandato ao pai
senador. Já Rodrigo Cunha (PSDB-AL) não precisou de parentesco poderoso para ser o senador mais votado.
SENADORA LEILA
Leila Barros, a Leila do Vôlei (PSB), foi eleita senadora
com 17%, a mais votada. Os institutos de pesquisa Ibope e
Datafolha previam para ela com cerca de 30%. Izalci Lucas
(PSDB) ficou com a segunda vaga.
BOMBA VIROU TRAQUE
Partido que chegou a pretender seriamente o governo do
Paraná, o PT registra uma das piores votações de sempre.
Dr. Rosinha, o candidato que se revelou uma bomba, ficou
apenas em quarto. Um traque.
E A MARINA, HEIN?
Acabou no Irajá: teve menos votos que Daciolo Louva
Deuxx.
CLÁUSULA DE BARREIRA
ELIMINARÁ ‘PUXADINHOS’ DO PT
A redução de partidos, provocada pela “cláusula de desempenho” (ou “de barreira”) forçará o retorno ao PT dos
“puxadinhos” criados por ex-petistas desgarrados, por opção
ou expulsão. As negociações já começaram, mas antigos petistas – hoje no Psol, Rede, PCdoB, PSTU, PV etc – exigem
o PT mude de nome, para “virar página” e tentar deixar para
trás os escândalos de corrupção dos governos petistas.
MORTE POR INANIÇÃO
Os partidos que não atingirem a cláusula de desempenho
ficarão sem tempo na TV e perdem o dinheiro fácil dos fundos Partidário e Eleitoral.
PLÁSTICA NO ROSTO
A avaliação dos dirigentes partidários de esquerda é que
não dá para voltar sem dar ao PT uma nova aparência, mais
moderna e mais limpa.
ESQUELETO NO ARMÁRIO
Grande preocupação de ex-petistas é a herança maldita
de escândalos que inspiraram a Lava Jato e levaram à prisão
seu principal líder: Lula.
SOBRARÃO SÓ OS GRANDES
A estimativa é que, após a eleição, hoje, haverá redução
de 35 para 18 partidos, e em 2022 o fim das coligações diminuirá ainda mais, para 8.
REFORMA POLÍTICA NÃO ELIMINOU
‘CAIXA 2’ NA ELEIÇÃO
A reforma política em 2017, que proibiu o financiamento
empresarial, não eliminou o “caixa 2” nas eleições deste ano.
Para especialistas em direito eleitoral, como o advogado Luiz
Eugênio Scarpino Jr, houve um afrouxamento dos mecanismos
de controle, após a redução do tempo de campanha para 45
dias. Deixaram de ser contabilizados gastos da pré-campanha
com jatinhos, comícios, eventos. Para Scarpino Jr, é “grande
falácia” afirmar que tempo menor de campanha reduz gastos.
MENOS BRECHAS
Scarpino Jr avalia que a prestação de contas deveria
abranger tempo maior, e incluir impulsionamento de conteúdo na internet no ano inteiro.
CONHECIMENTO DE CAUSA
Em delação, Antonio Palocci, que coordenou a campanha de reeleição de Dilma, disse que as campanhas da petistas custaram R$ 1,4 bilhão.

Verdadeira
transformação na estrutura
do sistema de abastecimento está ocorrendo
na cidade nos distritos,
a partir dos investimentos e trabalho dinâmico
do SAAE, autarquia da
Prefeitura de Manhuaçu.
Na manhã desta sexta-feira, 05/10, a equipe
concluiu a instalação de
mais um reservatório no
município. Desta vez, no
distrito de Ponte do Silva, que agora conta com
uma nova unidade com
capacidade para 30 mil
litros.
De acordo com o Diretor do Serviço Autônomo de Água Esgoto, Luiz
Carlos de Carvalho, os
sete reservatórios adquiridos na Administração
Ouvir para Governar estão sendo instalados em
locais previamente analisados, para que a rede
atenda plenamente a população, tanto em pontos
onde já haviam pedidos
de melhoria, quanto em
novas áreas urbanizadas
em decorrência do crescimento populacional,
na cidade e nos distritos. ‘Logo no começo
dos trabalhos à frente do
SAAE, há menos de dois
anos, fomos ouvidos
pela Prefeita quanto à
necessidade de melhorar

as redes de água e esgoto em todo o município.
Mesmo constatando o
desafio existente e com
muito trabalho pela frente, a Prefeita demonstrou
desmedido empenho, e,
hoje, estamos tornando
realidade sonhos antigos da população quanto
às melhorias no fornecimento de água. Além
disto, procedemos com
a melhoria na qualidade
da água servida aos cidadãos com a troca dos elementos de filtragem (carvão e areia) nas ETAs;
a substituição de redes
antigas e defeituosas
das ruas por novas – estas, maiores e fabricadas
com materiais mais resistentes-, e melhoramos
também as condições
de trabalho dos funcionários, com a aquisição
de treze novos veículos,
entre outras atividades’,
destacou Luiz.
Nos últimos dias,
foram instalados reservatórios nos Bairros Pinheiro 3/ Colina e B. Petrina, e, agora, em Ponte
do Silva. Outros locais
também estão sendo preparados para receber estas novas estruturas de
armazenamento.
(Secretaria M. de
Comunicação Social)
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PRESIDENTE

Resultado das Eleições 2018

Deputados Estaduais eleitos em Minas Gerais

CANDIDATO
PARTIDO VOTOS
JAIR MESSIAS BOLSONARO*
PSL
49.275.358
FERNANDO HADDAD*
PT
31.341.839
CIRO FERREIRA GOMES
PDT
13.344.074
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
PSDB 5.096.277
JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO
NOVO 2.679.596
BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS PATRI 1.348.317
HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
MDB 1.288.941
MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA REDE 1.069.538
ALVARO FERNANDES DIAS
PODE 859.574
GUILHERME CASTRO BOULOS
PSOL
617.115
VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SALGADO
PSTU
55.759
JOSE MARIA EYMAEL
DC
41.708
JOÃO VICENTE FONTELLA GOULART
PPL
30.176

%
46,03%
29,28%
12,47%
4,76%
2,5%
1,26%
1,2%
1%
0,8%
0,58%
0,05%
0,04%
0,03%

* O candidato irá disputar o segundo turno.

GOVERNADOR

CANDIDATO
ROMEU ZEMA NETO*
ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA*
FERNANDO DAMATA PIMENTEL
ADALCLEVER RIBEIRO LOPES
MARIA DIRLENE TRINDADE MARQUES
JOÃO BATISTA DOS MARES GUIA
CLAUDINEY ALVES
JORDANO CARVALHO DOS SANTOS
ALEXANDRE FLACH DOMINGUES

PARTIDO VOTOS
NOVO
4.138.96
PSDB
2.814.704
PT
2.239.979
MDB
268.683
PSOL
133.986
REDE
56.856
AVANTE
18.330
PSTU
15.742
PCO
0

%
42,73%
29,06%
23,12%
2,77%
1,38%
0,59%
0,19%
0,16%
0%

* O candidato irá disputar o segundo turno

SENADOR
CANDIDATO
Rodrigo Pacheco*
Jornalista Carlos Viana*
Dinis Pinheiro
Dilma Rousseff
Rodrigo Paiva
Miguel Correa
Fábio Cherem
Professora Duda Salabert
Coronel Lacerda
Professor Tulio Lopes
Kaka Menezes
Bispo Damasceno
Vanessa Portugal Barbosa
Edson Andre
Ana Alves
* Candidato eleito

PARTIDO
DEM
PHS
SOLIDARIEDADE
PT
NOVO
PT
PDT
PSOL
PPL
PCB
REDE
PPL
PSTU
AVANTE
PCO

%
20,49%
20,22%
18,42%
15,35%
7,61%
7,27%
5,10%
1,99%
1,74%
0,52%
0,49%
0,32%
0,30%
0,17%
0,00%

VOTOS
3.616.864
3.568.658
3.251.175
2.709.223
1.342.645
1.282.946
899.824
351.874
307.197
92.165
86.771
56.129
53.272
29.869
0

Mauro Tramonte (PRB) – 516.390 votos
Sargento Rodrigues (PTB) – 123.648 votos
Bruno Engler (PSL) – 120.252 votos
Cleitinho (PPS) – 115.491 votos
Noraldino Junior (PSC) – 114.807 votos
Cássio Soares (PSD) – 113.003 votos
Leandro Genaro (PSD) – 98.717 votos
Beatriz Cerqueira (PT) – 96.824 votos
Léo Porela (PR) – 93.869 votos
Virgílio Guimarães (PT) – 91.204 votos
Fábio Avelar (Avante) – 88.718 votos
Dr. Jean Freire (PT) – 82.867 votos
Arlen Santiago (PTB) – 82.130 votos
Delegada Sheila (PSL) – 80.038
Carlos Henrique (PRB) – 79.088
Cristiano Silveira (PT) – 79.078 votos
Tito Torres (PSDB) – 78.862 votos
Mário Caixa (PV) – 76.527 votos
Del. Heli Grilo (PSL) – 75.920 votos
João Vítor Xavier (PSDB) – 75.256 votos
Sávio Souza Cruz (MDB) – 74.822 votos
Tadeuzinho (MDB) – 72.267 votos
André Quintão (PT) – 71.604 votos
Marília Campos (PT) – 71.329 votos
Agostinho Patrus (PV) – 70.055 votos
Rosângela Reis (Pode) – 70.040 votos
Antonio Arantes (PSDB) – 69.586 votos
Dalmo Ribeiro (PSDB) – 69.342 votos
Charles Santos (PRB) – 67.913 votos
João Magalhães (MDB) – 67.817 votos
Dr. Hely (PV) – 64.913 votos
Ulysses Gomes (PT) – 63.776 votos
Dr. Wilson Batista (PSD) – 62.052 votos
Gustavo Valadares (PSDB) – 60.687 votos
Neilando Pimenta (Pode) – 60.630 votos
Glycon Franco (PV) – 60.373 votos
Doorgal Andrada (Patri) – 57.942 votos
Celise Laviola (MDB) – 57.362

Duarte Bechir (PSD) – 56.745 votos
João Leite (PSDB) – 56.297 votos
Thiago Cota (MDB) – 55.868 votos
Ione Pinheiro (DEM) – 55.634 votos
Alencar Jr. (PDT) – 54.372 votos
Elismar Prado (PROS) – 53.842 votos
Leonídio Bouças (MDB) – 52.593 votos
Gil Pereira (PP) – 52.088 votos
Braulio Braz (PTB) – 51.656 votos
Leninha (PT) – 51.407 votos
Luiz Carneiro (PSDB) – 50.341 votos
Douglas Melo (MDB) – 49.027 votos
Dr. Paulo (Patri) – 48.927 votos
Coronel Sandro (PSL) – 48.530 votos
Zé Reis (PHS) – 45.746 votos
Carlos Pimenta (PDT) – 43.492 votos
Inácio Franco (PV) – 42.819 votos
Bosco (Avante) – 42.556 votos
Roberto Andrade (PSB) – 41.868 votos
Marquinho Durval (PT) – 41.852 votos
Gustavo Santana (PR) – 36.573 votos
Celinho Sinttrocel (PCdoB) – 35.840 votos
Betão (PT) – 35.455 votos
Laura Serrano (Novo) – 33.813 votos
Bartô do Novo (Novo) – 31.991 votos
Raul Belem (PSC) – 31.788 votos
Prof. Wendel (SD) – 31.722 votos
Cleiton Oliveira (DC) – 31.347 votos
Osvaldo Lopes (PHS) – 31.161 votos
Alberto Pinto Coelho (SD) – 28.103 votos
Coronel Henrique (PSL) – 27.867 votos
Repórter Rafael (PRTB) – 27.463 votos
Fernando Pacheco (PHS) – 25.091 votos
Guilherme da Cunha (Novo) – 24.792 votos
Ana Paula Siqueira (Rede) – 23.371 votos
Prof. Irineu (PSL) – 21.845 votos
Gustavo Mitre (PSC) – 21.373 votos
Zé Gulherme (PRP) – 19.341 votos
Andrea de Jesus (PSol) – 17.689 votos

53 Deputados Federais eleitos por Minas Gerais
Marcelo Alvaro Antonio (PSL) 230.004
Reginaldo Lopes (PT) 194.268
Andre Janones (Avante) 178.657
Paulo Guedes (PT) 176.833
Aurea Carolina (Psol) 162.740
Gilberto Abramo (PRB) 162.092
Cabo Junio Amaral (PSL) 158.540
Eros Biondini (Pros) 157.393
Rogério Correia (PT) 131.306
Padre João (PT) 131.227
Rodrigo de Castro (PSDB) 131.087
Weliton Prado (Pros) 129.199
Misael Varella (PSD) 128.537
Hercílio Coelho Diniz (MDB) 120.481
Stefano Aguiar (PSD) 115.795
Patrus Ananias (PT) 112.724
Zé Silva (Solidariedade) 109.257
Marcelo Aro (PHS) 107.219
Aécio Neves (PSDB) 106.699
Eduardo Barbosa (PSDB) 105.967
Lincoln Portela (PR) 105.710
Diego Andrade (PSD) 105.694
Emidinho Madeira (PSB) 103.533
Lafayette Andrada (PRB) 103.090
Pinheirinho (PP) 98.404
Subtenente Gonzaga (PDT) 93.932
Margarida Salomão (PT) 89.378

Mário Heringer (PDT) 89.023
Odair Cunha (PT) 87.891
Bilac Pinto (DEM) 87.683
Fred Costa (Patriota) 87.446
Domingos Sávio (PSDB) 80.990
Paulo Abi Ackel (PSDB) 79.796
Dimas Fabiano (PP) 74.222
Tiago Mitraud (Novo) 71.901
Vilson da Fetaemg (PSB) 70.477
Newton Cardoso Jr (MDB) 69.900
Leonardo Monteiro (PT) 68.667
Euclydes Pettersen (PSC) 65.238
Lucas Gonzalez (Novo) 64.020
Fabio Ramalho (MDB) 63.145
Doutor Frederico (Patriota) 60.950
Igor Timo (Podemos) 60.442
Julio Delgado (PSB) 58.413
Mauro Lopes (MDB) 58.243
Delegado Marcelo Freitas (PSL) 58.176
Franco Cartafina (PHS) 53.390
Charlles Evangelista (PSL) 51.625
Léo Motta (PSL) 51.073
Luis Tibe (Avante) 50.474
Alê Silva (PSL) 48.043
Greyce Elias (Avante) 37.620
Zé Vitor (PMN) 32.833
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Policiais Civis apuram furto na cidade de Lajinha e prendem três

oliciais Civis apuram
furto ocorrido na cidade
de Lajinha, recupera materiais furtados e prende três
autores.
No dia 04/09, três indivíduos
usando toca ninja, capuz e de
posse de uma "Chave Mixa"
abriram a porta da frente do
estabelecimento denominado
"Amarelinho", em Lajinha,
e levaram roupas e produtos

no valor aproximado de R$
45.000,00.
Após o furto, a equipe de
Investigadores da Polícia Civil
passou a colher imagens dos
sistemas de monitoramento dos
comércios locais e analisá-las,
sendo possível definir o perfil
físico e algumas características
dos autores, bem como o veículo utilizado na ação criminosa
o qual também foi furtado em

Lajinha.
Diante das informações, a
equipe levantou através dos
arquivos criminais da Polícia
Mineira e do Espírito Santo
inúmeros indivíduos contumazes que se utilizam do mesmo
modo de agir, chegando-se à
identificação de um dos autores
– identificado como Diógenes,
residente na cidade de Iuna-ES.
O suspeito foi preso compa-

nhia de outros dois indivíduos
e autuados na Delegacia Regional de Manhuaçu na sexta-feira,
15/09, por furto consumado de
veículo e Tráfico de Drogas
ocorrido na cidade de Durandé.
Em virtude de um dos Investigadores que fazia parte
dos levantamentos estar de
plantão naquela madrugada,
o indivíduo foi de imediato
reconhecido. A partir dele, a

PC conseguiu a identificação e
qualificação dos outros dois autores Tiago – conhecido como
"Mineiro" - e Arlisson, que é
irmão de Diógenes.
A equipe de Policiais Civis
foi até Iúna e localizou inúmeros produtos furtados no
comércio de Lajinha, alguns deles ainda com as etiquetas com
os preços dos produtos. Outra
parte dos produtos furtados

oi sepultado na tarde de
terça-feira, 12/09, em
São João do Manhuaçu,
o corpo da dançarina Nandeiara Martins Klipel, uma
das onze vítimas do grave
acidente no sul do Espírito
Santo, no domingo, 10/09,

na rodovia BR-101.
As tradicionais danças
e músicas alemãs deram
lugar ao silêncio na manhã
desta terça-feira (12), em
Campinho, Domingos Martins. Grupos folclóricos de
vários municípios do Estado

estiveram presentes no pavilhão da Igreja Luterana para
prestar uma homenagem aos
nove dançarinos do Grupo
Folclórico Bergfreunde de
Campinho.
Vestidos com trajes típicos, os grupos se perfilaram

em um espaço próximo ao
local onde eram velados os
corpos de Aloísio Endlich
e Nandeiara Martins Klipel.
O momento representou a
união de todos os grupos,
como relatou o participante
do Grupo Di Ballo Granello

Além das incontáveis
“Fake News” produzidas
pelo “Mercado” e viralizadas via redes sociais
da Internet, o 2º Turno
eleitoreiro começou com
os candidatos
presidenAUTO
BOX Rua Professor
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ciais Nunes,
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4291
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vações diferentes para
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“Cidadã”,
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784 (33) 3331-4400
mas que na verdade é a
SMART
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causadora
principin,
17
(33)
3331-8972
pal da insuportável crise
institucional
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CENTER brasileira.
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admite queLIGAR
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PARA
(33)idéia
98426-9044
dou de
sobre nova
Constituição”, porém deRECALLRua Professor Juvenseja fazer emendas constino Nunes, 139 (33) 3331-3232

titucionais. O objetivo da
petelândia é ter amparo
legal para ampliar o poder da máquina estatal já
aparelhada por seus militantes profissionais. O
Comunismo
– disfarçaDIMATEL
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do hDTV
de social-democracia
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sabem que é necessária
e fundamental,
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-se do pressuposto de que
o Brasil não vai evoluir,
crescer e se desenvolver
de verdade sem plena
Segurança legal, jurídica, política e individual.
Por isso, é imprescindível
uma nova Constituição
liberal que não prescreva intervenções estatais
abusivas na vida do cidadão e do empreendedor.
Qualquer um com

Giallo, de Venda Nova do
Imigrante, Higino Falqueto
Júnior.
“Nos pegamos desprevenidos com esse acidente, e
no momento do ocorrido
estávamos em uma apresentação em Vargem Alta.
Fomos convidados para vir
para cá e representar o povo
de Venda Nova do Imigrante,
que
está muito
senquertambém
que nada
mude.
A
tido
com esse
Este é
turma
do desastre.
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um
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a
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terem
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tudooso que
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sobre
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acontecendo,
principalderes
Executivo,
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lativo porque
e o Militar.
Nossa
aatual
Karine,
que
era minha
Constituição
simcolega de turma no colégio,
plesmente
não
pode
ser
e também Nandeiara, com
considerada
“democrátiquem
eu conversava”,
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porque não
assegura
oca”
participante
do grupo.
aA
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segurança
do Diemoção
tomou conta
de
reito. os presentes quando
todos
os familiares
de Nandeiara
Por que não
se pode
transportaram
o caixão uma
com
discutir, livremente,
oproposta
corpo da dançarina
até o
de mudança
carro
da funerária. Por
O sepulconstitucional?
que

F

havia sido vendida e trocada
pelos autores com moradores
da comunidade.
A ação foi coordenada pelo
Delegado Dr. Henrique Rabello
e contou com os policiais civis
Walisson Louback, Hernesto
Francisco, Ricardo Emiliano,
Ramissés Wallan e Geórgia
Bifano.
Carlos Henrique Cruz

Corpo de dançarina foi sepultado em São João do Manhuaçu

Por que não pode mudar uma Constituição ruim?
MADEIRA E ARTE Móveis Rústicos Av. Getúlio Vargas, 663 (33)
3331-7288

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

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

SOCIAL Rua Amaral Franco,
279 (33) 3331-5091

SOLAR Rua Desembargador
Alonso Starling, 116 (33) 33311365

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

ANA PIRES Rua Monsenhor
Gonzalez (33) 3332-2362

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

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

CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E ALUGAMOS CONTATO (33) 3331-5028
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bom3331-1835
senso sabe que é

fundamental uma ConsLOJA AVENIDA Av. Salime Natituição
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cif,
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regulamentada, para ser
efetivamente cumprida,
sem precisar, o tempo
todo, de interpretações
feitas por ministros (escolhidos politicamente)
do Supremo Tribunal Federal. A Constituição de
1988 é tão ruim que nem
prevê punição para quem
não cumpre a própria
Constituição e as leis. É
tão ruim e prolixa que
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ções). É tão ruim que foi
moldada para um País
parlamentarista, embora
dê sustentação ao desastroso Presidencialismo
de coalizão (mas que só
opera na base da colisão).
O “Mecanismo” é que
não deseja mudanças,
principalmente na Constituição. O Judiciário
(incluindo o Ministério
Público) também não
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. Antônio Junior
pastorantoniojunior.com.br

Qual voz você vai ouvir?

PANQUECA DE FRANGO
DESFIADO

“Se afirmarmos que estamos sem pecado,
enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade
não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar
os nossos pecados e nos purificar de toda
injustiça” (1 João 1:8,9).
O ponto que se deve discutir quando o assunto é o pecado, não é se vamos cometê-lo,
e sim quando vamos cometê-lo. A Bíblia diz:
“Se afirmarmos que estamos sem pecado,
enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade
não está em nós”. Todos vamos pecar. Isso
é fato! Então, a pergunta que fica é: o que
vamos fazer quando pecarmos? Vamos ouvir
a voz errada e fazer a coisa errada? Ou vamos
ouvir a voz certa e fazer a coisa certa?
Judas Iscariotes e Pedro traíram Jesus.
Cada um do seu jeito, mas traíram. Judas
traiu a Cristo por trinta moedas de prata,
enquanto Pedro negou conhecer o Mestre.
No entanto, não foram os pecados que definiram o destino desses dois discípulos, e
sim as atitudes que cada um tomou após o
erro. Se Judas realmente quisesse, ele poderia ter sido perdoado por Jesus. No Jardim
do Getsêmani, quando ele foi mostrar às
autoridades quem era o Cristo, Jesus lhe
disse: “Amigo, que é que o traz?” (Mateus
26:50). Jesus sabia o que aquele beijo significava, mas, mesmo assim, o chamou de
amigo e lhe ofereceu o perdão. Mais tarde,
Judas percebeu o que tinha feito, mas nunca
se arrependeu do pecado. Ele ouviu a voz
errada e fez a coisa errada. Enquanto isso,
Pedro negou conhecer Jesus não uma ou
duas vezes, mas sim três vezes! E chorou
amargamente depois. Pedro ficou ao lado
de seus irmãos na fé, se voltou para Jesus
e recebeu o Seu perdão. Pedro ouviu a voz
certa e fez a coisa certa.
A voz errada, Satanás, nos afasta de Cristo, da igreja, da comunhão com os irmãos,
da Palavra do Senhor e de tudo aquilo que
poderia nos ajudar depois de termos pecado.
Mas a voz certa nos levará à Palavra, à presença do Espírito Santo e dos nossos amigos
cristãos, à igreja, ao relacionamento com o
Pai. Qual voz você vai ouvir?

INGREDIENTES
MASSA:
3 ovos
2 xícaras de chá de farinha de trigo
2 xícaras de chá de leite
2 colheres de sopa de manteiga
1 colher de chá de sal
RECHEIO:
2 peitos de frango sem osso
1 sachê de caldo de galinha
1 lata de molho de tomate pronto
2 colheres de sopa de azeite
1/2 cebola picada
3 dentes de alho amassados
pimenta, sal e salsinha a gosto
MODO DE PREPARO
MASSA:
Bata no liquidificador todos os ingredientes durante 3 minutos, deixe descansando
RECHEIO:
Cozinhe o peito de frango em um pouco de água
com o caldo de galinha, até ficar bem cozido
Retire da panela em que foi cozido e comece a
desfiar com um garfo
Leve uma panela ao fogo, coloque o azeite a cebola picada e o alho, deixe dourar
Acrescente o frango desfiado e tempere com pimenta e sal e mexa
Deixe refogar por 5 minutos mexendo de vez em
quando, agora acrescente um pouco de molho de tomate só para dar um corzinha no frango e retire do
fogo e reserve
Agora faremos a panqueca, use uma frigideira teflon rasa unte-a com um pouco de manteiga
Coloque uma quantidade razoável de massa da
frigideira que não fique grossa, vá fazendo até acabar
a massa
Agora coloque um pouco de recheio na ponta da
panqueca e enrole faça isso com todas, vá colocando
todas em uma forma retangular para ir ao forno
Agora aqueça o molho de tomate e derrame em
cima das panquecas jogue um pouco de queijo parmesão em cima se preferir e leve ao forno preaquecido por 5 minutos
Bom apetite!

A toupeirinha fanfarrona
Era uma pequena toupeira medrosa,
que tentava sobreviver ao clima tórrido
do lugar e aos ataques
dos animais ferozes,
sem desejar nada
mais que salvar a pele
e encontrar algumas
gotas de água e um
pouco de comida.
A certa altura, o
descanso da toupeirinha foi interrompido por um
sussurro. Acordou e viu, a poucos passos dali, um
majestoso, gigantesco leão, que andava pelo oásis
à procura de um pouco de frescura. A toupeirinha sentiu-se perdida.
O leão podia tê-la alcançado de um só salto,
abrir as suas enormes mandíbulas e, para ela, teria sido o fim. Deixou-se ficar, muito quietinha,
debaixo das folhas, sem ter sequer coragem para
respirar. O seu coraçãozinho batia tão depressa
que se podia ouvir a pouca distância. Aquele foi
o pior quarto de hora da sua vida; sentia-se impotente, indefesa e trémula. Depois, o leão levantou-se e dirigiu-se a ela: era o fim! Fechou os olhos e
esperou.
Mas o leão, depois de se erguer, deu um grande bocejo (com um rugido incluído) e afastou-se.
Que sorte! A toupeirinha, que tinha ficado parada
como uma pedra, viu-o a afastar-se no horizonte.
Ao fim de mais um bom quarto de hora, conseguiu recuperar-se do susto e deu duas ou três corridas de alegria.
Depois, foi procurar a velha lebre, que era sua
amiga. Quando finalmente a encontrou, anunciou-lhe:
“Olá, lebre medrosa. A partir de hoje, podes-te
gabar de ser minha amiga e de falar comigo. Hoje,
fiz amizade com um leão! Estivemos próximos durante um tempo e passamos um bom bocado. É
um animal amável, muito inteligente e culto: até
descobrimos que temos imensas coisas em comum
e muitos gostos parecidos.”
A lebre emocionou-se tanto que dos seus grandes olhos começaram a cair lágrimas e lágrimas:
“Estou realmente orgulhosa de ti”, disse ela à
toupeirinha. “E estou-te grata por continuares a
confiar em mim, agora que tens um amigo tão poderoso e importante como o leão!”
A toupeirinha aceitou, envaidecida, todos aqueles elogios e depois, não satisfeita, ainda lhe disse:
“Isso é verdade: uma toupeira como eu, com
amizades de tão alto nível, não costuma dar-se
com gente humilde. Mas, como eu sou um ser superior, vou continuar a falar contigo.”
A lebre, confusa e emocionada, agradeceu. Pobre lebre: era daquelas que acreditavam em gabarolas, como esta toupeirinha fanfarrona!
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Produção Cervejeira e Terapias
Integrativas são novas opções
de graduação no Brasil
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Diabetes terá alta de 48% e
poderá ser vista como
epidemia, em 2045

Segundo pesquisa realizada pela Federação Internacional de Diabetes, cerca de 630 milhões de pessoas sofrerão com a doença até 2045.

A Unicesumar, um
dos dez maiores grupos
privados de ensino superior do país, ampliou em
22,91% o número de cursos de graduação oferecidos em seus 400 polos
de Educação a Distância
no Brasil. A partir de outubro, quando começa o
processo seletivo para
o ano letivo de 2019, a
Unicesumar passa a oferecer 59 opções de cursos de graduação, sendo
14 de Bacharelado, 14 de
Licenciatura e 31 de Tecnólogo.
São 11 novos cursos
de graduação, sendo um
de Bacharelado (Psicopedagogia), quatro de
Licenciatura (Sociologia, Filosofia, Artes Visuais e Ciências Biológicas) e seis de Tecnólogo
(Produção
Cervejeira,
Segurança
Alimentar,
Segurança Privada, Cosmética, Podologia e

Terapias Integrativas e
Complementares). Esses
últimos três são os primeiros cursos da área de
saúde a usar a metodologia híbrida da EAD Unicesumar.
“Preparamos uma
seleção de cursos inovadores, que estão convergentes com o futuro das
profissões no mundo.
Alguns deles são inéditos”, destaca Janes Fidelis Tomelin, pró-reitor
executivo de ensino da
Educação a Distância da
Unicesumar. O bacharelado em Psicopedagogia
e os cursos tecnólogos
de Segurança Alimentar,
Produção Cervejeira e
Terapias Integrativas e
Complementares são os
primeiros em EAD do
Brasil.
Além das novas graduações, a Unicesumar
passa a oferecer seis novos
cursos de pós-graduação:

Governança Corporativa e Gestão Estratégica;
Coaching com Ênfase em
Mentoring para Gestão de
Pessoas; Inovação e Gestão de Conteúdos para a
Economia Criativa; MBA
em Inovação e Criatividade no Ambiente Empresarial; MBA Executivo em
Economia Criativa, Cultura e Inovação; e MBA em
Marketing, Criatividade e
Inovação.
Com as novidades
para 2019, a EAD Unicesumar passa a oferecer
mais de 150 diferentes
opções de cursos em graduação e pós-graduação.
Entre os diferenciais
metodológicos, salas investidas, aulas práticas
presenciais em laboratórios, tutores facilitadores
nos polos, encontros presenciais uma vez por semana, games interativos
e realidade aumentada,
entre outros.

Estudos e pesquisas
recentes sobre o quadro da diabetes entre os
brasileiros estão trazendo números muito alarmantes. Numa projeção
mundial, até 2045 a estimativa é de que cerca
de 630 milhões de pessoas sejam diagnosticadas com a doença.
“A diabetes é uma
doença, digamos, traiçoeira. Ela ataca sorrateira e os sintomas
aparecem aos poucos.
Basicamente, o corpo
humano começa a apresentar uma disfunção
na produção da insulina – hormônio responsável pela absorção
da glicose - através do
pâncreas. A falta de glicose bem distribuída
no organismo acarreta
uma série de maus funcionamentos em vasos
sanguíneos
levando
complicações a órgãos
como rins e olhos, além
de ocasionar má circulação de sangue em
extremidades do corpo
como a perna”, explica
Dr. Henrique Eloy, médico clínico geral, especialista em cirurgia e
endoscopia bariátrica e
gastroenterologia.
Diante disso, especialistas do mundo inteiro trabalham numa
série de artigos conhecida por Atlas da Diabetes. Segundo os documentos, a Federação
Internacional de Diabetes (IDF, na sigla em
inglês), comprovou um
aumento de 10 milhões

de pessoas com a doença ao longo de 2016
e 2017. E essa mesma
pesquisa avalia que em
2045, aproximadamente
630 milhões de pessoas
estejam dentro do diagnóstico de algum dos
três tipos de diabetes.
Tantos casos, se
comparados ao atual
momento, representarão
um aumento de 48%.
Hoje são cerca de 310
milhões de registros no
mundo, sendo a Índia o
país com maior índice –
114 milhões de pessoas.
O Brasil é o quarto desta lista, com pouco mais
de 12 milhões de doentes. Já na projeção para
2015, deveremos descer
uma posição. Seremos
o quinto colocado, porém, devido ao suposto
aumento,
poderemos
chegar a mais de 20 milhões de casos.
Todas essas pessoas
serão 22% da população
mundial. O que significa que ao menos dois a

cada dez indivíduos serão portadores da doença. Num outro ponto de
vista, temos a questão
de quanto custará tratar
todas essas pessoas. Em
2017 foram gastos US$
727 bilhões no mundo
com o diabetes. Se o
custeio dos tratamentos
acompanhar a projeção
de doentes, serão gastos
mais de US$ 1 trilhão
apenas em 2045.
“Epidemia é quando há uma alta propagação de uma doença.
Tais números podem
sim significar uma
epidemia do diabetes.
E para melhorar esse
quadro, o ideal é a prevenção. Principalmente
de quem tenha histórico familiar. Consultas
médicas
periódicas,
acompanhamento com
especialistas e medicamentos
adequados
podem evitar que o diabetes seja um caos na
saúde mundial”, conclui Dr. Henrique Eloy.

ANUNCIE EM
NOSSO PORTAL

(33) 98887-8409 - www.jm1.com.br
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ENTRETENIMENTO

Pai e filho na pescaria
O pai e o filho estavam se
preparando para ir pescar, e
o pai pergunta:
- Filho, está pronto para a
diversão?
O filho responde:
- Estou, mas a gente não
ia pescar antes?
Mau hálito
Três amigos foram acampar. A barraca era muito pequena, por isso eles tinham
que dormir bem juntos, no
mesmo colchão e com o mesmo cobertor.
Acontece que um dos três
tinha um insuportável e já conhecido mau hálito.
No meio daquela inevi-

Áries (21/03 - 20/04)
Uma pessoa importante para a sua experiência vem para ajudá-lo a conduzir projetos
e alinhar direções importantes com amigos ou
com atividades em grupo. Pegue o dia para
refletir sobre quem é essa pessoa e como ambos podem caminhar juntos nesta experiência.
Cuide de seu emocional e de seus sentimentos
de frustração que impedem o fluir de sua vida.

tável situação e proximidade
física, um dos outros dois fez
a seguinte proposta:
-Bafinho, vamos combinar
assim: quando você precisar
falar alguma coisa, você bate
palmas que a gente se esconde debaixo do cobertor pra se
proteger do teu bafo.
Bafinho balançou a cabeça concordando. Quando já
estavam os três devidamente
cobertos e preparados para
dormir, Bafinho bate palmas.
Os dois amigos, mais que
depressa, enfiam suas cabeças
baixo do cobertor e, de lá do
fundo, gritam:
-Pode falar, Bafinho!
O Bafinho responde:
-Soltei um PUM...

Touro (21/04 - 20/05)
Há favorecimento para avaliar parcerias
e contatos que você pode contar no trabalho.
Podem ser clientes, sócios ou funcionários. O
planeta Marte o ajuda a tomar posições importantes na esfera profissional. Fique atento a
ajustes emocionais com as pessoas que estão
envolvidas no projeto e que trazem distorções
desnecessárias. O campo afetivo ainda requer
cuidados.
Gêmeos (21/05 - 20/06)
É um dia importante para tomar decisões
sobre os filhos ou sobre o campo afetivo. O
céu favorece uma ação mais assertiva para
movimentar estudos ou viagens que proporcionem prazer e bem-estar. Mas fique atento
a confusões emocionais que aumentam as
expectativas. É importantíssimo desenvolver a
autoestima para transitar perante os obstáculos existentes.
Câncer (21/06 - 22/07)
É favorável e necessário tomar decisões em família. A ideia é conduzir
assuntos que demandam muito de você
e que ativam uma fase transformadora.
Uma posição ou exposição de ideias
torna-se primordial para solucionar possíveis investimentos, heranças, pensões
ou financiamentos. Examine com atenção o ciclo e desapegue do que não está
sob o seu controle.

CURIOSIDADES

Leão (23/07 - 22/08)
É importante expressar ideias e opiniões
com pessoas que estão envolvidas com você.
As pessoas podem ser parentes, pessoas do
convívio, sócios, clientes ou cônjuge. Vejo
você mais assertivo e claro em sua opinião.
Isso é ótimo para seguir com motivação e realização. Mas é importantíssimo não criar expectativas e seguir um dia de cada vez.

A Rota da Seda
No século XIX, um arqueólogo
alemão chamado Ferdinand Von
Richthofen estabeleceu o nome
de uma das mais famosas rotas
comerciais e religiosas de todos os
tempos, a chamada Rota da Seda.
Antes que tal nome fosse escolhido,
esse trajeto, com mais de sete mil
quilômetros, já era há mais de dez
mil anos utilizado por aventureiros,
peregrinos comerciantes, clérigos,
monarcas e soldados que cortavam
esse extenso conjunto de estrada a
pé ou no lombo de animais, partindo
da porção síria do mar Mediterrâneo,
até os territórios chineses de Xiang.
A mais antiga importância desse
caminho se encontra no processo de
espalhamento, ainda na Pré-História,
das comunidades humanas do continente africano para diversas regiões
da Ásia e da Oceania em busca de
melhores condições de vida. Séculos
mais tarde, seria essa mesma via de
acesso que determinaria a penetração
dos povos indo-europeus no Oriente
Médio. Tal ocupação daria origem
aos povos semitas que, por sua vez,
estabeleceriam a gênese dos árabes
e judeus.
Por volta do século VI a.C., a unificação territorial empreendida pelo
Império Persa foi o primeiro passo
para que atividades comerciais diversas fossem organizadas pelos povos
englobados por essas civilizações.
Os comerciantes que saíam do Oeste
levavam marfim africano, ouro, peles
de animais, vinho e animais de montaria. Em contrapartida, os distantes
territórios chineses ofereciam ervas
aromáticas, perfumes e os tão falados
tecidos de seda que nomeavam o
caminho.
Na verdade, as caravanas não
percorriam toda a extensão da Rota
da Seda. Com o passar do tempo, percebemos que certas cidades ficaram
responsáveis por agregar comerciantes que se concentravam em apenas
um trecho do percurso. Deste modo,
vemos que o comércio se transfor-

SETE ERROS

mou em uma atividade que organizou
o cenário social, econômico e político
de diferentes pontos desse grande
território. Entre os séculos III e IV, a
invasão dos hunos marcou o período
menos seguro para que as comitivas
de comerciantes se movimentassem.
No século VIII, a parte oeste da
rota começou a ser dominada pelos
árabes que realizaram a conquistas
das terras da Pérsia. Séculos mais
tarde, exatamente no século XII, os
cavaleiros e soldados de Gengis Khan
tomaram a Ásia Central, o Norte da
China e os territórios tibetanos. Ao
contrário do que possa parecer, o
domínio militar mongol foi de grande
ajuda para que a economia comercial
da Rota da Seda se mantivesse viva
ao longo das décadas. Com o simples
pagamento de taxas, os mercadores
tinham direito de tráfego e comércio.
Ainda no período medieval, percebemos que o Renascimento Comercial fomentou a cisão daquela
visão de mundo limitada dos tempos
feudais. Nessa época, as famosas
viagens de Marco Polo davam conta
de paisagens, costumes e cidades que
ampliavam as perspectivas da época.
Ao longo do tempo, o fechamento
dessa via de comércio incentivou
bastante a realização das Grandes
Navegações. De tal modo, o homem
europeu começou a constituir novas
rotas de comércio pelos mares e
continentes.
Por Rainer Sousa
Mestre em História
Equipe Brasil Escola

HORÓSCOPO

Virgem (23/08- 22/09)
Sei o quanto está sofrendo com experiências de trabalho e hoje o céu dá uma trégua e
lhe traz resultados mais viáveis. É um dia de
decisão e postura, portanto fique atento e analise as condições. O financeiro pede um maior
planejamento e coragem para encontrar sua
motivação profissional. Atenção com tristezas
e mágoas que prejudicam seu desenvolvimento.
Libra (23/09 - 22/10)
Pense em como administrar melhor seus
Reconhecer seus valores e todo o seu talento
é primordial para o seu desenvolvimento. É
um dia importantíssimo para dar mais crédito
à vida e ter posturas saudáveis sobre o que a
vida pode lhe oferecer de melhor. O céu favorece namoro, lazer e atividades com filhos. A
falta de ânimo e bloqueios emocionais impedem o fluxo de uma rotina mais adequada.
Escorpião (23/10 - 21/11)
Está mais introspectivo e avaliando o
cenário com atenção. O céu colabora com
entendimento e elaboração de sentimentos
depositados na família. Há decisões significativas para a família ou para o imóvel. Os resultados são viáveis, mas é necessário analisar
as expectativas que vem nutrindo e que tocam
consideravelmente sua autoestima.
Sagitário (22/11 - 21/12)
Hora de apostar em mudanças, exercer
sÉ um dia significativo para movimentar experiências com amigos ou com projetos. O céu
indica que você está mais assertivo e com
excelentes decisões as quais ampliam sua
motivação e realização pessoal. Há favorecimento para estudos ou viagens. Mas é importantíssimo avaliar as expectativas depositadas
na família ou em pessoas que tenham fortes
laços com você.
Capricórnio (22/12 - 20/01)
É essencial examinar suas posturas profissionais ou responsabilidades que deve assumir. Está sendo testado em seu esforço e
dedicação. Mas há excelentes decisões que
colaboram com investimentos ou com oportunidades profissionais. Os objetivos devem ser
priorizados. Atenção com distorções de fatos
que envolvem parentes ou pessoas próximas.
Aquário (21/01 - 19/02)
É favorável a você tomar decisões direcionadas a viagens, cursos e visões filosóficas. A
divulgação de seu trabalho é evidenciada e
você fica em destaque. O seu conhecimento
é colocado em atividade e precisa ser ágil e
objetivo para dar conta do recado. Mas é importante tomar cuidado com as expectativas
que vem depositando no setor financeiro.
Peixes (20/02 - 20/03)
São ativadas mudanças e resoluções
importantes que tocam investimentos. O céu
favorece as decisões, porém, isso mexe muito
com o seu emocional e a tendência é agir no silêncio ou com descrição. Fique atento às suas
posturas para não distorcer o que vem percebendo. Cuide do campo emocional e ative uma
vida espiritual.
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Após deboche, Rodrigo Faro rebate
Globo: “A humildade precede a honra”

A Globo estreou o programa Choque de Cultura
que vai ao ar aos domingos, antes da Temperatura Máxima, para realizar
uma análise divertida
sobre o filme que é exibido na sessão. O programa possui liberdade para
abordar todos os assuntos
que quiser, incluindo sobre a concorrência.
O Choque de Cultura já tem uma presença
marcante na web e seus
personagens são: Renan,
Rogerinho do Ingá, Julinho da Van e Maurílio.
Neste domingo (07), o
programa surpreendeu e
entrou em uma polêmica
ao falar de seu concorrente Rodrigo Faro.
Durante o programa
o personagem Rogerinho
do Ingá resolveu reclamar do debate. “A gente
tá começando a desviar
do assunto aqui e você
sabe que TV aberta quando desvia de assunto, o
pessoal muda de canal”,
apontou o personagem.
O personagem Renan
então se manifesta: “Aí
não tem jeito, Rogerinho.
Tem muitas atrações. Não
tem como segurar. Tem
o Rodrigo Faro sempre
emocionadíssimo, diante
da situação de infelicida-

de extrema do telespectador”, disparou.
Então Rogerinho rebate: “Não pode falar isso
aqui, não”. Renan então
decidi ironizar: “Eu falo,
sim. Eu fico preocupado
que ele tá sempre chorando. No ar-condicionado,
no estúdio, mas tá sempre
chorando”.
Rodrigo Faro parece
não ter gostado nada da
brincadeira e se pronunciou através dos stories
de seu instagram.
“Porque será que a Globo debochou do nosso programa hoje? Porque? Não
sei a resposta… Será que é
por isso?”. O apresentador
postou várias fotos de notícias que destacavam a audiência e alguns momentos
de liderança do programa
Hora do Faro.
O apresentador finalizou com o seguinte texto:
“A humildade precede a
honra!!! Obrigado meu
Deus por tantas bênçãos
e vitórias na minha vida
e no nosso programa!!!”.

Mara Maravilha estreia em
programa – Saiba qual!

Após sua saída do
‘Fofocalizando’,
Mara
Maravilha passa a fazer
parte do corpo de jurados
ao lado de Arnaldo Saccomani, Décio Piccinini, Lola Melnick, Pedro
Manso e Leão Lobo.
Mara estreia na noite
de hoje, 8 de outubro, no
quadro “Dez ou Mil” do
Programa do Ratinho.
“Dez ou Mil” é uma
divertida competição de

calouros com os mais
variados números e vai
ao ar todas as segundas-feiras no Programa do
Ratinho.
Além disso, a morena
também faz parte do rodizio no elenco do ‘Jogo
dos Pontinhos’ do Programa Silvio Santos.
O Programa do Ratinho vai ao ar de segunda
a sexta-feira, a partir das
22h15 no SBT.

Neymar curte postagem sobre
Bolsonaro e é criticado

O jogador Neymar
está sendo criticado pelos seus torcedores, após
curtir uma publicação
feita em uma rede social,
a favor do candidato a
presidente do Brasil, Jair
Bolsonaro.
A publicação foi feita
pelo ex-jogador do Flamengo, Alan Patrick, que
na publicação fala que
precisa de um presidente
que “resolva os problemas do país e não que
nos ensine valores, isso
temos que aprender em
Agradecimento
casa, na escola”.
Rodrigo Faro aproveiJá a imagem da publitou sua rede social para cação, mostra o número
agradecer ao primeiro 17 na camisa da seleção
lugar nas cidades de Belo brasileira. Logo, alguns
Horizonte, Goiânia e Ma- internautas começaram
naus.
a dizer que estavam ‘de-

cepcionados com o jogador’.
“Neymar tirou o ano
para me decepcionar”,
disse um. “Neymar conseguiu decepcionar duas
vezes esse ano: na Copa
e na eleição”, disparou
outro. Já aos que apoiam
o candidato do PSL, elogiaram o atleta. Bruna
Marquezine, namorada
de Neymar, vale dizer,
participou de uma campanha contra Jair Bolsonaro.
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Game show ‘Os Melhores Anos das
Nossas Vidas’ estreia na Globo

Boas histórias, músicas marcantes, filmes
inesquecíveis, momentos históricos, novelas
que marcaram época…
O tempo passa, mas as
boas lembranças permanecem. Uma saudosa
viagem no tempo numa
divertida
competição
entre cinco décadas:
1960, 1970, 1980, 1990,
2000. Assim será ‘Os
Melhores Anos das Nossas Vidas’, programa
que estreia no dia 11 de
outubro, com redação final de Paula Miller e direção geral de Bernardo
Portugal. A atração vai
ao ar às quintas-feiras,
após ‘Carcereiros’.
No comando da disputa está Lázaro Ramos, que apresenta o
game show com a ajuda
de cinco líderes, cada
um representando uma
década: Marcos Veras
(1960), Marco Luque
(1970), Lúcio Mauro Filho (1980), Ingrid Guimarães (1990) e Rafa
Brites (2000). Os times
contam ainda com ex-participantes do ‘The
Voice Brasil’. A cada
programa, duas décadas
duelam, e a brincadeira
é uma só: provar que a
sua época é a melhor de

todas. E, nesta competição bem-humorada vale
tudo para ganhar os votos. No palco da atração,
personagens que fizeram
história, personalidades
da TV, da música, do
esporte, ou até mesmo
anônimos que se destacaram por algum feito
ou se tornaram notícia
de alguma forma. Os
hits das épocas também
terão destaque com a
apresentação de cantores ou bandas que foram
emblemáticos no período. Junto a eles, dançarinos caracterizados com
figurinos e looks da década relembram os passos e estilos que foram
sucesso naqueles anos.
Mas quem decide o
período vencedor? Uma
plateia formada por 100
jovens, com idades entre 18 e 20 anos, que
vota em tempo real durante e no final do programa. Após assistirem
aos musicais, danças,
entrevistas, fatos marcantes e curiosidades
referentes a cada década, eles escolhem a época em que gostariam de
ter vivido votando através de um dispositivo
enquanto participam da
atração.
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Prefeitura entrega materiais esportivos para projetos sociais
O Esporte em Manhuaçu é tratado além
das competições e do futebol. Prova disso foi a
entrega de materiais esportivos para dez projetos sociais que trabalham
com crianças e adolescentes na sede e nos distritos.
Uma singela cerimônia
foi realizada no Ginásio
Poliesportivo, na noite
desta quinta-feira (4) e
contou com a presença
da prefeita, do secretário
de Esportes, Jânio Garcia
Mendes, da presidente do
Conselho Municipal de
Esportes, Liliane Lopes
de Araújo, e de representantes das entidades beneficiadas.
Para a prefeita, a entrega dos materiais esportivos é algo a se comemorar. “No nosso governo,
damos prioridade às causas sociais. Estamos cumprindo com mais uma

promessa de campanha e
não vamos parar até que
todas sejam realizadas.
Ver a felicidade no rosto
dessas crianças e adolescentes é algo que renova
nossas energias para continuar trabalhando todos
os dias”, comentou.
O secretário de Esporte,
Jânio Garcia Mendes, agradeceu o apoio incondicional da prefeita e reafirmou
o compromisso do governo
em continuar incentivando
todas as modalidades esportivas. “Estamos fazendo
mais que o básico. Manter
competições e ajudar atletas
é o mínimo. Mas nós estamos indo além. Queremos
que Manhuaçu seja uma
referência em apoio ao esporte, pois acreditamos que
ao incentivar as modalidades, estamos criando não só
atletas, mas também cidadãos melhores no futuro”,
disse.

As entidades beneficiadas
foram Santo Amaro, São
Pedro, Vilanova, Meu 1°
time, Maximus, Petrina,
Bom Jardim e Estrelaite. Para cada uma delas
foram entregues coletes,
bolas, cones e jogos de camisa com shorts.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu

NÃO FAÇA QUEIMADAS.
SEJA CONSCIENTE E NÃO
QUEIME SEU FILME.
A prática de queimadas prejudica a natureza e até mesmo o seu município. O fogo atinge
propriedades, mata animais, destrói reservas naturais e nascentes, deixa a terra improdutiva
e, em contato com a rede elétrica, pode deixar bairros e cidades inteiras sem luz.

A Cemig alerta: é proibido iniciar fogueiras em reservas ecológicas, áreas de preservação permanente e parques florestais. Trata-se
de crime ambiental, que prevê penas de prisão e multa. Queimadas, somente com autorização do IEF, IBAMA ou órgãos competentes.
Para denunciar ou solicitar autorização para fazer queimadas, ligue IEF: 0800 282 2323.
Em caso de incêndio, o Corpo de Bombeiros (193) ou as Brigadas Voluntárias de Combate
a Incêndios Florestais devem ser avisados o mais depressa possível.

