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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Jovens de Manhuaçu participam
de compromisso à Bandeira
PÁG.
N

o dia 11 de julho próximo passado foi realizada a cerimônia de entrega
de. O evento aconteceu no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, em Manhuaçu. A cerimônia foi marcada pelo compromisso dos jovens ao serviço militar. Além do juramento, o evento terminou com
a entrega do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), que em caso de
necessidade garante aos jovens a possibilidade de serem convocados a prestar
serviços às Forças Armadas.

DIZEM POR AÍ...
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Reunião define comissão
municipal de cadastro e
matrícula escolar

A

Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria Municipal de Educação, em
parceria com a Secretaria de Estado de Educação, promoveu na quarta-feira
(16), na sede da Secretaria Municipal de Educação, uma reunião com o propósito de formar a Comissão Municipal de Cadastro e Matrícula Escolar para o ano
de 2014/15. O Cadastramento Escolar é um levantamento utilizado para planejar e
garantir vaga ao estudante na rede pública de ensino.

Conheça alguns candidatos
de Manhuaçu e região PÁG. 5
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EDITORIAL

11 candidatos a
presidente no país
bipartidário

O 1º turno das eleições irá ocorrer no dia 5 de outubro e o 2º turno
no dia 26 de outubro de 2014. O pleito vai eleger o presidente e vice-presidente da República, deputados federais, senadores, governadores e
vice-governadores, deputados estaduais; o governador e vice-governador
do Distrito Federal e os deputados do Distrito Federal. Faltam 75 dias.
Vejam os candidatos a presidente.
São 11 candidatos, há até alguns bons, mas o nosso sistema é viciado e
muito caro e evidente que apenas dois desses é que vão mesmo disputar
de fato, Dilma e Aécio, correndo por fora está Eduardo Campos, dando
zebra, ele pode encostar em Aécio e Dilma. Nosso sistema eleitoral está
falido, precisamos urgentimente de uma reforma política, a atual inviabiliza uma disputa igualitária com um custo exorbitante, os políticos que
estão no poder governam sempre visando os seus próprios interesses e
as leis são sempre benéfica para eles, a começar pelo tempo que terão no
horário de rádio e TV e fundo partidário, de maneira que apenas Dilma
e Aécio vão dominar a mídia e suas propagandas chegarão a todo o
território nacional e isso é simples para constatar. Veja o limite de gasto
estimado de cada candidato, juntos, os onze candidatos calculam gastar
até R$ 916 milhões - Veja o quadro abaixo:
Esse é um
limite imposto
pela lei, uma
vez declarado
os gastos o candidato tem que
cumprir, mas há
alguns especialistas em despesas políticas que duvidam dessa conta, calcula-se que os gastos dos dois
que chegarão ao 2º turno cheguem a cifra de um bilhão, aí entra os famosos
apoios políticos nos estados e municípios, dependendo do cabo eleitoral um
apoio pode custar mais de um milhão. Só para se ter uma ideia dependendo
da cidade um prefeito chega levar de quinhentos a um milhão para dar seu
apoio, isso para não dizer das grandes metrópoles que o valor é bem maior,
nas eleições passadas os valores recebidos pelos cabos eleitorais de luxo em
Manhuaçu girou em torno de R$ 50 a 300 mil reais, um deputado federal
chega a gastar 5 milhões para ser eleito. Outro fator principal em uma
campanha é o tempo em que o candidato terá no rádio e TV. Com apoio
de 9 partidos cada, Dilma deve ter 12min na TV e Aécio, 6min. Eduardo
Campos deve ter 2min. Tempos são estimados; TSE ainda fará cálculo.
Outros oito candidatos à Presidência da República terão de 30 seg a 1min.
Na pesquisa Ibope, Dilma tem 39%, Aécio, 21%, e Campos, 10%.
Levantamento foi divulgado pela Confederação Nacional da Indústria. Instituto ouviu 2.002 eleitores em 142 cidades entre os dias 13 e 15 de junho.
A Lei das Eleições prevê que em todas as disputas, o Congresso deve
aprovar até 10 de junho uma outra lei que defina os limites de gastos
das campanhas por cada candidato. Como isso não ocorreu, cada partido fixou internamente o teto das despesas. Entre os custos previstos
na campanha estão propaganda, principalmente na TV, transporte com
automóveis ou jatinhos, por exemplo, e pagamento de cabos eleitorais.
Assim como nas eleições anteriores, neste ano os candidatos poderão
receber doações de empresas privadas para aplicar nas campanhas. No
ano passado, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal
considerou ilegal que empresas doem a políticos, mas o julgamento
não foi concluído. Se a maioria se mantiver e o julgamento terminar, a
proibição só deverá valer a partir de 2016.
Fale com a redação
A nossa política está igualzinho a seleção
contato@jm1.com.br brasileira necessitando urgentimente de
(33)3331-8409
uma reformulação geral.
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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
Ao Jornal das Montanhas,
Em primeiro lugar gostaria de
parabenizar o site do Jornal das
Montanhas de Minas Gerais pelo
excelente desempenho, tem boa
cobertura de notícias. Também gostei muito do editorial do dia 20 de
maio de 2014, visão política perfeita
sobre a lentidão de nosso governo
em promover as reformas que os
brasileiros tanto precisam. Sem as
quais é impossível uma convivência
pacífica, penso até que nós somos
muito pacíficos, pois os países mais
desenvolvidos jamais aceitariam
viver em um país como o nosso,
onde há muita injustiça e corrupção. Então, quando a imprensa é
capacitada e trata destes assuntos,
temos que dar o devido valor. Como
disse o editor
do jornal em
pauta, se o
governo quisesse fazer a
vontade do

povo, inúmeras reformas já haviam
sido feitas, porém tudo tem piorado
cada dia mais. Chegando a Copa do
Mundo o governo se fingiu de morto
e deixou muita obra necessária para
o povo sem conclusão. Esse será
o ano em que qualquer que seja o
governante que entrar, sofrerá as
consequências da má administração
do governo petista. Muito obrigado
por esta oportunidade, agradeço a
este espaço onde os leitores podem
ter voz!
Luiz Feliciano Moreira
Ao Jornal das Montanhas,
Mesmo não ganhando a copa
eu me orgulho dessa copa, parabéns aos brasileiros que emocionaram o mundo com uma receptividade emocionante, pois como
já dizia o sábio japonês Meishu
Sama " No Japão, há um assunto
que tem interessado a muitos: a
necessidade econômica de desen-

volver o turismo. As instalações
materiais são importantes; mais
importante, no entanto, é a boa
impressão que possam ter aqueles
que nos visitam. Bondade, higiene
e cortesia não custam dinheiro
e são elementos essenciais, que
atraem os turistas."
Simone Freitas Barros
Ao Jornal das Montanhas,
Sinceramente imaginei que eles
iam colocar os goleiros, mas a lista
excluiu pensei que eles seriam os
grandes destaques dessa copa,
vejam: Ochoa, Navas, Howard,
Bravo, Ospina, Courtois, Neuer,
Eneyama, Júlio Cesar. Lloris,
Romero... todos fizeram excelentes partidas entre outros goleiros,
poucas falhas, acho que os dois
zagueiros do Brasil mais o Luís
Gustavo e o Júlio Cesar fizeram
boa copa se destacando mais que
os jogadores de frente.
Lúcia G. Coutinho
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Alimentos encontrados em feiras têm
pequena queda no preço
Está mais barato fazer a feira.
Alguns alimentos, que são muito
consumidos pelos mineiros, tiveram queda no preço. Pela terceira
vez, os alimentos sofreram queda, mas é uma queda ainda bem
pequena. Já que em 12 meses, o
grupo de alimentos acumulou alta
de mais de 7%.
Como sempre, a dica é pesquisar e tentar comprar o que está
mais em conta. Veja abaixo alguns
alimentos que estão valendo comprar porque tiveram queda no preço, no mês passado: feijão carioca (6,78%), batata inglesa (11,46%),
tomate (9,58%), farinha de mandioca (6,83%) e cebola (4,21%).

Dunga é o novo técnico da Seleção Brasileira
Quatro anos depois, Dunga está de volta ao
comando da Seleção Brasileira. Segundo a Rádio
Jovem Pan, o treinador está confirmado para ser o
substituto de Felipão e será apresentado na terça-feira, às 11h, na sede da CBF, junto com o restante
da nova comissão técnica. Segundo as informações, o nome de Dunga foi aprovado pelo novo
coordenador técnico da Seleção Brasileira, Gilmar
Rinaldi, o presidente da CBF, José Maria Marin, e
o futuro presidente da CBF, Marco Polo Del Nero.
Mais experiente após a primeira passagem pela Seleção Brasileira e o
comando do Internacional, Dunga terá a missão de substituir Felipão
e levantar o moral da equipe, que foi goleada nos dois últimos jogos
da Copa do Mundo deste ano, realizada no país. Dunga estava prestes
a acertar sua ida para comandar a Seleção Venezuelana, com objetivo
de levar o futebol do país pela primeira vez a uma Copa do Mundo.
No entanto, a proposta da Seleção Brasileira agradou mais. Dunga comandou a Seleção Brasileira entre 2006 e 2010, em sua primeira experiência como técnico. Além de Dunga, outros nomes eram ventilados
como possíveis técnicos da Seleção Brasileira. Os mais cotados eram
Tite e Muricy Ramalho. Além deles, outros foram especulados, como
os chilenos Jorge Sampaoli e Manuel Pellegrini, Zico, José Mourinho,
Marcelo Oliveira e Leonardo.

Que Frio...

O frio deve incomodar os mineiros
até o próximo final de semana. Segundo
informações do Centro de Climatologia
TempoClima PUC Minas, nesta quarta-feira (16) os termômetros devem chegar
a 2°C na cidade de Monte Verde, na região Sul de Minas Gerais.
Já na capital mineira, na terça foi registrada temperatura mínima em torno
dos 10C° e a máxima não passará dos
23C°. Apesar da baixa temperatura, não
há previsão de chuva.
“A queda na temperatura aconteceu
por causa de uma massa de ar frio polar
que está vindo da região Sul do país e passando por Minas Gerais. A população deve se preparar pois a previsão é que este frio
permaneça pelo menos até segunda feira, quando os termômetros
devem registrar temperaturas um pouco mais quentes”, explica.
Quem estiver na região Oeste do Estado também deve se preparar para o frio. Nos próximos dias a região deve ter temperatura
mínima de 9°C e máxima de 21°C. Em Belo Horizonte a umidade
relativa do ar fica em 35% até a próxima segunda-feira, quando
ocorrerá mudanças na temperatura.
Ainda segundo Correa, no final de julho até meados de agosto
novas frentes frias devem passar sobre Minas, caindo novamente
as temperaturas. Os dias quentes dos mineiros só devem começar
mesmo a partir de setembro.

Investimento de US$ 30 bilhões
Dizem que o governo brasileiro fará um acordo com a china de
US$ 30 bilhões, um investimento em infraestrutura que os petistas
estão fechando com os parceiros capimunistas da República Popular
da China, aproveitando a reunião dos Brics, em Fortaleza, no Ceará.
Os chineses condicionam o fechamento do negócio, que deve render
polpudas comissões aos “companheiros” da Dilma, se as empreiteiras
chinesas tocarem as obras mais importantes, usando operários chineses, que serão importados para cá junto com tecnologia, equipamentos e insumos. Se confirmar o que dizem, milhares de brasileiros
perderão seus empregos.
O acordo com os chineses, para ferrovias, portos, aeroportos,
geração e transmissão de energia, desagrada as empreiteiras brasileiras – maiores financiadoras de campanha dos petistas e sua base. As
transnacionais brasileiras da construção – que lucram alto e fácil no
rico setor de concessões e parcerias público privadas – não querem

a concorrência interna com os
chineses. O descontentamento
com tal acordo tende a levar
para o cofrinho da oposição os
mais fortes investidores financeiros da campanha reeleitoral
de Dilma. Por sua vez, os chineses vão soltar muita grana
para ajudar a vender o Brasil
a preço de banana.
O Brasil é um alvo prioritário da estratégia geopolítica da China.
A República Popular Capimunista já nos come pela beirada no comércio internacional. Pretende engolir o Brasil, principalmente, no
setor energético. Explicitamente, querem empreender em geração
e distribuição de energia elétrica. Nos bastidores, organizam uma
aquisição gigantesca de ações ordinárias da Petrobras e Eletrobrás
(aproveitando as cotações em baixa), junto com a compra da dívida
dessas empresas no mercado secundário. Outro alvo deles é a aquisição indireta de empresas produtoras de alimentos. Estas são jogadas
manjadas dos investidores chineses – que de comunistas só têm o
autoritarismo ideológico. Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

Bancos e cooperativas sugam
seus correntistas

Dizem que de grão
em grão a galinha enche
o papo, fique de olho em
seus extratos bancários
imagina um universo de
10 mil correntistas se tirar R$ 0,50 de cada um,
dá um total de R$ 5 mil,
e sempre deparamos com
descontos em nossos extratos que não sabemos se estão corretos, bancos só lucram sempre
estão cobrando a mais, no cartão de crédito é outro desespero para
alguns correntistas, as correspondências ou extratos que os bancos
tem por obrigação de enviar para seu endereço os comprovantes
de seu movimento, eles não mandam com regularidade forçando
você usar os terminais e tirar os extratos que são todos cobrados,
os mais baratos cobram um real por cada extrato, infelizmente os
bancos são os maiores colaboradores dos políticos, e por sua vez
quem tem poder para mexer com os bancos nada fazem. Os brasileiros precisam acordar para um montão de coisas erradas em
nosso país, de tanto serem massacrados pelos banqueiros que um
grupo de brasileiros resolveram criar uma cooperativa e aí nasceu
o SICOOB, no início foi muito bom, uma verdadeira cooperativa,
hoje a instituição não coopera, eles se igualaram aos bancos e só
uma meia dúzia se beneficia com o dinheiro de todos. “Uma cooperativa não poderia cobrar nunca juros altos, extratos e muito
menos manutenção de contas”.
Você já imaginou o quanto ganham, altos salários e o quanto
estão lucram com seu dinheiro sem lhe dar o mínimo. É lamentável, mas a situação é difícil, até assembleias são manipuladas e
direcionadas para um determinado grupo, para votarem sempre nos
mesmos privilegiados. Além da exploração nas cobranças indevidas de juros,
existem alguém usando cartão de terceiros, como um correntista nos contou
que ficou surpreso ao ver em sua fatura do cartão a cobrança de uma passagem área em dois pagamentos de R$ 220,00 cada, ele reclamou, mas teve as
duas faturas descontadas, devolução veio no mês seguinte, mas faltando a
taxa de embarque.

Brasileiro é enganado em quase tudo
Se o PT não tivesse traído seu estatuto e suas origens o rumo das nossas
economias seria outra, hoje os brasileiros poderiam estar em situações melhores. Falavam tanto dos banqueiros e veja que os bancos nunca tiveram
tanto lucros como hoje, um cidadão compra um carro e paga mais de dois,
é um absurdo o que vem acontecendo no país, juros estão nas alturas e a
inflação já mostra sua cara.
A realização da copa levou preciosos recursos as vésperas de um ano que
dizem que a crise não será uma marolinha.

Brasileiro é mal informado?
Os brasileiros são muito bem
informados, dizem escritores, professores, jornalistas e radialistas que
não há falta de informação, o que
falta é interesse dos brasileiros em
receber as informações, a prova disto é que os jornais, TVs e as emissoras de rádios estão noticiando todos
os dias sobre determinados golpes
e ainda o número de pessoas que
caem no conto do vigário. Não sabemos onde está o problema, mas os brasileiros tem preguiça de ler, veja por exemplo: o governo publica os avisos
de um concurso público, com todos os detalhes e procedimentos que o interessado deva tomar para fazer sua inscrição, a maioria toma conhecimento
apenas da manchete e se dirige ao posto da repartição ou congestionam os
telefones, para perguntar, tudo aquilo que está explicado no texto. Pura e

simplesmente por preguiça de
ler, e com isso, os brasileiros vão
se acostumando com a desinformação. Nos caixas eletrônicos
hoje podem ser resolvidos dezenas de transações bancárias, mas
o cidadão tem que ir ao caixa. Os
brasileiros precisam descobrir o
prazer da leitura e o quanto ela
é eficaz para o nosso cérebro. A
leitura é o caminho do sucesso,
sem ler é impossível adquirir conhecimento, muitos possui um diploma, mas
não o conhecimento.
Enganação ou farsa? Dizem que Seleções do Riader’s Digest é a maior
enganação, sempre você está passando de fase e nunca chega o dia de tal
sorteio, cuidado se você gosta da revista tudo bem, mas não caia no golpe de
comprar tudo pensando em participar de sorteios de carro ou outro prêmios
que não existem, pode pesquisar que não irá encontrar um ganhador. Fiz
assinatura desta revista e estou revoltado, primeiro porque não recebi brinde
prometido pela revista e segundo porque o material e de qualidade ruim e
terceiro o serviço de atendimento ao consumidor não funciona. Todas as
vezes que tentei ligar não fui atendido e quando tentei enviar e-mail o formulário não completava, ou seja, no local logradouro e bairro não foi possível
digitar as informações”. Reclama Sérgio Batista Delgado. Todo cuidado é
pouco, as pessoas estão sujeitas a vários golpes os bandidos especializam a
cada dia. Este acima citado de seleções é tido como um marketing agressivo,
na realidade é uma maneira de vender seus produtos. No país falta fiscalização sobre isso.

Inauguração do espaço cultural "Só arte"

A Prefeitura de Manhuaçu, através do Departamento Municipal de Cultura e
Turismo, inaugura na sexta-feira (18) o espaço cultural
"Só Arte", que fica na Praça
Dr. César Leite. O evento
acontece às 19h30 e contará
com a presença dos artistas
plásticos Sirlei e Graça Pimentel, Leandro Tomaz e
Marcos Coelho Dutra.

Lucro Caixa Econômica Federal

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL anunciou que teve um lucro líquido de
R$ 1,5 bilhões no primeiro trimestre - uma alta de 15,3% frente ao mesmo
período do ano passado.

Após dois anos, Brics formaliza criação de
banco para financiar obras

Os presidentes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul,
que compõem o Brics, assinaram
na terça-feira (15) um acordo
que oficializa a criação do chamado Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), cujo objetivo
será o financiamento de projetos de infraestrutura em países
emergentes.
O Brasil poderá indicar o primeiro presidente do Conselho de
Administração do banco. Já a Índia terá o direito de indicar o primeiro presidente e, a Rússia, o presidente do Conselho de Governadores. A China venceu
a disputa para sediar a instituição, que ficará em Xangai. A África do Sul vai
sediar o Centro Regional Africano do banco.
Brics: O acrônimo Brics foi criado no início da década passada
por um economista do Goldman Sachs para designar os países
emergentes que, nos anos seguintes, seriam foco de crescimento
econômico no mundo e da atenção dos investidores. Na época, estavam incluídos Brasil, Rússia, Índia e China, que, alguns anos depois, aproveitariam a atenção despertada para dar início à aliança.
A primeira reunião formal de cúpula aconteceu apenas em 2009.
A união de forças tinha como principal meta elevar o poder dos
quatro países no G20 – o grupo que reúne as 20 maiores economias mundiais – para pressionar por uma reforma do sistema financeiro, abalado pela crise, e mudanças na governança de organismos como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial,
controlados por EUA e seus aliados.

Justiça determina a retirada do ar sobre o
projeto fictício "Bolsa Prostituta"
O juiz substituto Diego Ramirez Grigio Silva, da 5ª Vara Cível de Vila
Velha, determinou a retirada do ar de postagens e comentários caluniosos na
rede social Facebook sobre o projeto fictício “Bolsa Prostituta”. A decisão
liminar atende ao pedido feito pela senadora Ana Rita Esgário (PT), que é
citada nas postagens como a autora da eventual proposta – que sequer existe
no Senado Federal. A empresa responsável pela rede social tem o prazo de
48 dias para informar os donos dos perfis que veicularam as falsas notícias
sobre a petista.
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Reunião define comissão
municipal de cadastro e
matrícula escolar

"Larga essa mocreia, excelentíssimo abestado"
O deputado federal Tiririca (PR-SP), candidato à reeleição, teve uma propaganda vetada pela Justiça Eleitoral.
•CGU CONDENA PETISTA DEMITIDO
NA FAXINA DE DILMA

os cargos de confiança, considerados ‘olheiros’ dos antecessores José Dirceu e Dilma Rousseff.

Envolvido no escândalo bilionário da duplicação da
BR-101 no sul do País, o ex-diretor de Infraestrutura Rodoviária do DNIT Hideraldo
Caron e seu ex-coordenador-geral Luiz Munhoz Prosel
Junior foram finalmente condenados em processo disciplinar da Controladoria-Geral
da União. A decisão foi publicada pelo ministro Jorge Hage
no Diário Oficial de terça (15), três anos após a demissão
do petista na faxina da presidenta Dilma.

• BAQUE AMAZÔNICO

• FICHA SUJA
O ex-diretor Hideraldo Caron e Luiz Munhoz sofreram
pena de destituição do cargo, o que os tornará impedidos
de ocupar funções públicas.
• FALTA DE PROVAS
Já o ex-diretor Miguel Dario Ardissone Nunes e os ex-superintendentes João Bosco Lobo e Raimundo Brito Façanha foram absolvidos pela CGU.
• CONVIDADO A SAIR
Único petista na cúpula dos Transportes, Hideraldo Caron
permaneceu no DNIT por sete anos, até ser pressionado a
pedir demissão em 2011.
• APADRINHADO
Apesar das denúncias, Hideraldo assumiu, a convite do
governador Tarso Genro (PT), a Secretaria Extraordinária
representação do RS em Brasília.
• EM BRASÍLIA, ROUBAM-SE
ATÉ FLORES EM TÚMULOS
Os brasilienses Marco e Glória, que pediram para ocultar
os seus sobrenomes, denunciaram na Polícia Civil da Asa
Sul uma quadrilha que rouba flores de túmulos do Cemitério Campo da Esperança no meio da madrugada para
revendê-las em bancas próximas durante o dia. Eles enterraram sua mãe no Setor C, Quadra 311 do cemitério no
dia 13 de julho de 2014, e as flores desapareceram no dia
seguinte.
• PROVAS
Após registrar o furto, a família já ouviu vários relatos que
comprovam a recorrência do crime, inclusive de funcionários do cemitério de Brasília.
• DESCASO
As famílias reclamam também da falta de manutenção e
identificação nos túmulos dos jazigos em quadras mais antigas, como as 600 e 900.
• SEM RESPOSTA
A polícia confirmou o registro da denúncia de furto e revenda de flores no cemitério, mas diz que “não há previsão de
atendimento à imprensa”.
• O MESSIAS
O procurador Jorge Rodrigo Araújo Messias é o novo subchefe para Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, em lugar de Luiz Alberto dos
Santos, que ocupava o cargo há 10 anos. Conhecida pela
sigla SAG, a subchefia é um posto chave na Casa Civil.
• APAGANDO RASTRO
Desde que assumiu o lugar de Gleisi Hoffmann (PT) na
Casa Civil, o ministro Aloizio Mercadante tem substituído

O Cadastramento escolar possibilita
o planejamento da oferta de vagas na
rede municipal de ensino

Independente da decisão do PT de ficar ou não no palanque de Eduardo Braga (PMDB-AM) ao governo, já há um
perdedor na história: a reeleição da presidente Dilma. Confissão feita pelo vice Michel Temer no Planalto.
• INELEGÍVEL
Absolvido no processo do mensalão, Paulo Rocha agora
foi impugnado e não poderá disputar ao Senado pelo PT
do Pará. A ex-governadora petista Ana Júlia quer a vaga na
chapa de Helder Barbalho, do PMDB.
• FATOR CONFIANÇA
O ministro Aldo Rebelo (Esportes) disse a
correligionários do PCdoB que o principal
ponto a favor das Olimpíadas de 2016 é a
“confiança” do brasileiro depois de ter dado
certo a realização da Copa do Mundo.
• RESISTÊNCIA
O vice Michel Temer identificou certa resistência dos líderes
do PMDB no Senado, Eunício Oliveira (CE), e na Câmara, Eduardo Cunha (RJ), à sua decisão de substituir Valdir
Raupp (RO) no comando nacional do partido.
• DURONA DEMAIS
Para marqueteiro do PMDB, Elsinho Mouco, a presidenta Dilma perdeu grande chance de mostrar bom humor e
beijar a taça frente às câmeras no Mundial: “Ela foi muito
Franklin, tinha de ser mais João Santana”.
• ONDE ESTÁ WALLY?
Políticos do PDT-DF têm reclamado do ‘chá de sumiço’ tomado pelo deputado Reguffe. Candidato ao Senado, ele
não tem aparecido em eventos e não movimenta suas redes sociais há mais de um mês.
• PENSANDO BEM…
Foi difícil separar o pastor Everaldo (PSC) do candidato em
culto para 10 mil ontem em Brasília. Oração terminava em
promessa e vice-versa.

Poder sem Pudor
O JEITINHO DO PREFEITO
A maior virtude
do prefeito de Amparo (SP), Raul
Fagundes,
era
imitar com perfeição o governador
Ademar de Barros,
nas rodas amigas.
Um dia resolveu
tirar proveito disso,
cansado de chás-de-cadeira.
Para acelerar a
liberação de um convênio encalacrado na Secretaria Estadual
de Educação, do hotel onde estava ele telefonou ao gabinete do
secretário, imitando o governador:
- Me chame aí o prefeito de Amparo! – disse, com tom áspero.
É claro que o prefeito não foi encontrado.
- Se o prefeito Raul Fagundes aparecer por aí, mande ele vir
aqui no palácio imediatamente! – gritou ao solícito chefe de gabinete.
Quando chegou à secretaria, Raul era procurado desesperadamente. Mas ele impôs uma condição para atender o “chamado
do governador”
- Só saio daqui com o convênio assinado. O governador que
espere.
Nunca um prefeito foi atendido tão rapidamente.

A

Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria
Municipal de Educação,
em parceria com a Secretaria de
Estado de Educação, promoveu
na quarta-feira (16), na sede da
Secretaria Municipal de Educação, uma reunião com o propósito de formar a Comissão Municipal de Cadastro e Matrícula
Escolar para o ano de 2014/15.
O Cadastramento Escolar é um
levantamento
utilizado para
planejar e garantir vaga ao
estudante
na
rede pública de
ensino. É unificado com as
redes públicas
municipais e estadual de ensino
e realizado anualmente pela Secretaria de Estado de Educação
em
conjunto
com as Prefeituras Municipais.
Participaram
da reunião, coordenadores das
redes estadual
e municipal de
ensino, Dorcas
Pires de Carvalho, do Conselho Municipal de Educação,
Maria de Souza Lopes, membro do Conselho Tutelar, Maria
Tereza de Oliveira Diniz, representando a 20º Superintendência Regional de Ensino e
as representantes da Secretaria
Municipal de Educação, Telma
Natal da Silva, Edilza Farias
Fernandes e Juliana Marta Ferreira Soares Cardoso.
Após questionamentos acerca de dúvidas relacionados ao
assunto, ocorreu a eleição dos
componentes da Comissão de
Cadastro. A coordenação ficou
a cargo de Juliana Marta Ferreira Soares Cardoso, enquanto
Poliana Souza Ribeiro Cota é
representante da rede estadual
de ensino e Maria Aparecida
Rocha de Oliveira da rede municipal. Luciene Cristina Miguel da Silva é a especialista
da rede estadual e Telma Natal
da Silva e Viviana Aparecida
Alves são as representantes dos
pais de alunos. Maria de Souza

Lopes representa o Conselho
Tutelar e Dorcas Pires de Carvalho o Conselho Municipal de
Educação.
INFORMAÇÕES SOBRE O
CADASTRAMENTO:
O cadastramento acontecerá
no período de 21 a 25 de julho
deste ano. A Comissão decidiu
que todas as Escolas Munici-

pais, Estaduais e a Secretaria
Municipal de Educação serão
polos de cadastramento. O cadastramento é direcionado a
crianças de seis anos ou que
completarão esta idade até 30
de junho de 2015, alunos que
vem de outras localidades ou
escolas particulares e desejam
se transferir para a rede pública
e candidatos que desejam retornar aos estudos. Para realizar o
cadastramento os pais ou responsáveis devem ir aos postos
com os seguintes documentos,
(inclusive para Educação Especial): Certidão de nascimento
da criança (original e cópia),
conta de luz recente (original
e cópia), comprovante de escolaridade (original e cópia) para
alunos de escolas particulares
ou candidatos que estão retornando aos estudos. Para mais
informações, acesse www.educacao.mg.gov.br.
por Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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Alguns candidatos de Jovens de Manhuaçu participam de
compromisso à Bandeira
Manhuaçu e região N
DEPUTADO FEDERAL

Paulo Abi-Ackel é candidato a Deputado Federal pelo Partido da
Social Democracia Brasileira. - Paulo Abi-Ackel 4545 - Cargo em disputa: Deputado Federal - Minas Gerais - PSDB / MG - Dados de Paulo
Abi-Ackel - Nome: Paulo Abi-Ackel - Idade: 51 anos (21/06/1963)
Naturalidade: Belo Horizonte - Estado Civil: Casado(a) - Ocupação:
Advogado - Escolaridade: Superior completo - Candidato a Deputado
Federal Paulo Abi-Ackel 4545 - Número: 4545 - Nome para urna: Paulo
Abi-Ackel - Cargo a que concorre: Deputado Federal - Estado: Minas
Gerais - Partido: Partido da Social Democracia Brasileira
Coligação: A VEZ DE MINAS (DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD)
Mario Heringer é candidato a Deputado Federal pelo Partido Democrático Trabalhista. - Mario Heringer 1234 - Cargo em disputa: Deputado Federal - Minas Gerais - PDT / MG - Dados de Mario Heringer
Nome: Mario Lucio Heringer - Idade: 59 anos (30/09/1954)
Naturalidade: Manhumirim - Estado Civil: Divorciado(a) Ocupação:
Médico - Escolaridade: Superior completo Candidato a Deputado
Federal Mario Heringer 1234 Número: 1234 - Nome para urna: Mario
Heringer - Cargo a que concorre: Deputado Federal - Estado: Minas
Gerais - Partido: Partido Democrático Trabalhista - Coligação: MINAS
SEGUE EM FRENTE (PPS / PV / PDT)
Misael Varella é candidato a Deputado Federal pelo Democratas.
Dados de Misael Varella
Nome: Misael Artur Ferreira Varella
Idade: 54 anos (27/11/1959) / Naturalidade: Muriaé
Estado Civil: Casado(a) Ocupação: Empresário
Escolaridade: Superior completo
Candidato a Deputado Federal Misael Varella 2505
Número: 2505 / Nome para urna: Misael Varella
Cargo a que concorre: Deputado Federal
Estado: Minas Gerais / Partido: Democratas
Coligação: A VEZ DE MINAS (DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD)
DEPUTADO ESTADUAL
João Magalhães: João Magalhães é candidato a Deputado Estadual
pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
Dados de João Magalhães
Nome: João Lúcio Magalhães Bifano - Idade: 54 anos (06/02/1960) /
Naturalidade: Matipó - Estado Civil: Casado(a) / Ocupação: Deputado
Escolaridade: Superior completo Candidato a Deputado Estadual João
Magalhães 15133 - Número: 15133 / Nome para urna: João Magalhães
Cargo a que concorre: Deputado Estadual - Estado: Minas Gerais / Partido: Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Coligação: MINAS PARA TODOS (PT / PROS / PMDB / PRB)
Vinicius De Resende é candidato a Deputado Estadual pelo Partido
Social Cristão.
Dados de Vinicius De Resende
Nome: Vinicius De Resende / Idade: 36 anos (09/11/1977) / Naturalidade:
Teofilo Otoni - Estado Civil: Casado(a) / Ocupação: Administrador
Escolaridade: Superior completo - Candidato a Deputado Estadual
Vinicius De Resende 20333 / Número: 20333
Nome para urna: Vinicius De Resende / Cargo a que concorre: Deputado Estadual / Estado: Minas Gerais / Partido: Partido Social Cristão /
Coligação: MINAS MELHOR (PSC / PTC / PSL)
Cabo Anízio: Cabo Anízio é candidato a Deputado Estadual pelo Partido Democrático Trabalhista.
Dados de Cabo Anízio:
Nome: Anizio Goncalves
De Souza Idade: 52 anos (02/03/1962)
Naturalidade: Manhuacu /
Estado Civil: Casado(a)
Ocupação: Vereador /
Escolaridade: Superior completo
André Knupp é candidato a Deputado Estadual pelo Partido Pátria Livre.
Cargo em disputa: Deputado Estadual - Minas Gerais - PPL / MG
Dados de André Knupp
Nome: André Knupp Lacerda
Idade: 22 anos (09/11/1991)
Naturalidade: Luisburgo
Estado Civil: Solteiro(a)
Ocupação: Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados
Escolaridade: Superior incompleto
Davi Costa é candidato a Deputado Estadual pelo Partido Trabalhista
Nacional. - Davi Costa 19789 - Cargo em disputa: Deputado Estadual
Minas Gerais - PTN / MG - Dados de Davi Costa
Nome: David Souza Costa - Idade: 25 anos (26/08/1988)
Naturalidade: Carangola - Estado Civil: Solteiro(a)
Ocupação: Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados
Escolaridade: Superior incompleto - Candidato a Deputado Estadual
Davi Costa 19789 - Número: 19789 - Nome para urna: Davi Costa
Cargo a que concorre: Deputado Estadual - Estado: Minas Gerais
Partido: Partido Trabalhista Nacional
Coligação: UMA SO MINAS (PTN / PSDC)

o dia 11 de julho próximo passado foi realizada
a cerimônia de entrega
de. O evento aconteceu no Colégio Tiradentes da Polícia Militar
de Minas Gerais, em Manhuaçu. A cerimônia foi marcada
pelo compromisso dos jovens
ao serviço militar. Além do juramento, o evento terminou com
a entrega do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI),
que em caso de necessidade garante aos jovens a possibilidade
de serem convocados a prestar
serviços às Forças Armadas.
De acordo com o delegado
da 15ª Delegacia do Serviço
Militar, tenente Marconi, foram
convocados 532 jovens, que
se alistaram este ano na Junta
Militar de Manhuaçu. São os
adolescentes nascidos em 1996
e aqueles de anos anteriores que
ainda estavam sem a inscrição.
“Além de ser um ato de civismo, o CDI é uma prova de quitação com o serviço militar, pois
o cidadão que estiver em dívida
com o Serviço Militar fica impossibilitado de prestar concurso
público, ser matriculado em universidades ou tirar passaportes”,
explicou o tenente Marconi.
Tenente Marconi destacou
a importância desse evento na
formação dos jovens, lembrou
que todos podem decidir seguir
carreira nas Forças Armadas
e agradeceu o apoio da Prefeitura, Câmara de Manhuaçu e
da Polícia Militar. Pronunciaram: Tenente Marconi 1º Ten
do Exército e Delegado da 15ª
Delegacia do Serviço Militar
de Manhuaçu, Prefeito de Manhuaçu, Nailton Heringer, e o
Comandante do 11º Batalhão
de Polícia Militar, Tenente-coronel Wanderson Santiago.
Homenagem

A cerimônia foi prestigiada
pelo Prefeito Nailton Heringer,
o presidente da Câmara Maurício Júnior, os vereadores Anizio Gonçalves, Paulo Altino e
Hélio Ferreira (de Manhuaçu)
e Edmar de Oliveira (Reduto),
Secretário de Planejamento de
Manhuaçu, Luiz Carlos Rhodes,
Capitão Aguinaldo Schuab, Tenente Fernando, a Secretária de
Assistência Social de Manhumirim Raquel Furtado.
O destaque do evento foi a
homenagem prestada pelo Tenente Marconi ao comandante do 11º Batalhão de Polícia,
Tenente-coronel Santiago. Ele
recebeu uma placa de reconhecimento como Amigo da 15ª
Delegacia do Serviço Militar.
A banda de música e policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar e profissionais
do Colégio Tiradentes deram
todo suporte para o evento.
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Brasil precisa crescer e controlar a
inflação, diz Aécio em sabatina

O

candidato à Presidência
pela Coligação Muda
Brasil, senador Aécio
Neves, participou na manhã de
quarta-feira (16) de sabatina
promovida pelo jornal Folha
de S.Paulo, SBT, portal UOL e
rádio Jovem Pan e defendeu a
urgente necessidade de retomada do crescimento da economia
brasileira, com foco em regras
claras e transparentes para não
afugentar investidores. Aécio
também se comprometeu a retomar o controle da inflação e a
adotar uma política fiscal transparente e austera. Confira a seguir os principais assuntos abordados pelo senador na entrevista.
Crescimento
Aécio diz que tomará as medidas necessárias para recolocar
o Brasil no rumo do crescimento. Em suas palavras, “um crescimento sustentável, com controle da inflação e melhoria dos
índices sociais”. Para o senador,
hoje estamos imersos num cenário de crescimento pífio, com a
inflação ultrapassando o teto da
meta, sem que o governo acene
de forma clara com medidas
que tomaria para reverter esse
quadro, que Aécio classificou
como “perverso”. Disse o senador: “Nós vamos resgatar a
credibilidade dos investidores,
com política fiscal transparente

e austera. Esse é o caminho de
um novo ciclo para o Brasil”.
A palavra-chave para isso, segundo Aécio, é previsibilidade.
Os investidores querem regras
absolutamente claras para trabalhar. “Hoje, a desconfiança
do setor produtivo aumenta a
cada mês”, afirmou o senador.
Retomada da confiança

Para o senador, analistas de
dentro e de fora do Brasil afirmam
que uma vitória do PSDB será capaz de gerar exatamente o efeito
inverso do clima de incerteza que
vivemos hoje. “Isso será possível
graças à clareza de nossas convicções e à história de quem está
do nosso lado”, afirmou. Outra
consequência muito importante
disso, segundo o senador, será
a geração de um ambiente propício para o país registrar um
superávit primário verdadeiro,
muito diferente daquele que vem
sendo obtido nos últimos anos
pelo governo do PT por meio de
criatividade e manobras fiscais.
“Queremos regras claras, para
as pessoas percebam exatamente
qual é o ambiente que estamos
construindo”, salientou Aécio.
Aprimorar os
programas sociais
O senador garantiu que irá
manter e aprimorar os progra-

mas sociais que estão dando
certo. Na opinião de Aécio,
quem não sabe ver virtude nos
outros é o PT, que não reconhece, por exemplo, que o Bolsa
Família é originário do Bolsa
Alimentação, criado no governo FHC. O Bolsa Família, disse
o senador, não só será mantido
como também será transformado num programa de Estado,
para finalmente deixar de ser
algo vinculado à agenda eleitoral, como o PT vem fazendo.
Segundo Aécio, o programa
Mais Médicos também será
mantido e aprimorado, porém
sem ser tratado como solução para todos os problemas
de saúde do país. O senador
apresentou dados que mostram
a falta de planejamento do governo do PT para a área. Em
2003, a participação do governo federal nos gastos da saúde
era de 54%. Hoje essa participação caiu para 45%. Foram
fechados 13 mil leitos hospitalares. Portanto, sem trata-lo
como salvação da saúde no
país, o programa será mantido
e os médicos estrangeiros serão
bem-vindos. Aécio se comprometeu a dar a eles cursos de
qualificação e estabelecer regras novas. No caso específico
dos médicos cubanos, compromete-se a pagar diretamente o
salário aos médicos, e não ao
governo de Cuba. “Nós não
vamos ter que concordar com
o governo cubano, eles que
deverão concordar conosco.”
Inflação alta e
crescimento baixo
Na opinião de Aécio, as medidas mais impopulares são as
que o atual governo está tomando. “As pessoas mais prejudicadas por essas medidas
são justamente aquelas que o
governo diz proteger”, afirmou.
O senador pontuou que, com a
inflação do jeito que está, o aumento real do salário mínimo
será de somente 1%. E frisou
ainda que a inflação dos alimentos hoje já está na casa dos
dois dígitos. Aécio deixou claro que não aceita a tese de que
uma das formas de combater
a inflação é com o desemprego. Para o senador, isso é uma
grande bobagem. “Se fosse assim, na época da hiperinflação
teríamos emprego recorde."
Diretrizes de governo

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

O senador deixou claro que
as diretrizes do seu plano de
governo são resultado de um
trabalho muito amplo, que
está sendo feito com a consulta dos mais diversos setores
da sociedade, o que propiciou
um aprofundamento que é totalmente inédito na história
eleitoral brasileira. Para Aécio,
nenhuma outra campanha permite antever com tanta clareza o caminho que o candidato
irá percorrer depois de eleito.
Reformas necessárias
Aécio declarou na sabatina

que as últimas reformas importantes no Brasil ocorreram
todas no governo FHC. Para
o senador, de lá para cá o PT
optou pelo adiamento e pelo arquivamento de tudo o que fosse
contencioso ou o que contrariasse os interesses de seus
simpatizantes. Aécio se comprometeu a discutir as reformas
necessárias, a previdenciária,
a tributária e a política, com o
conjunto da sociedade brasileira. E concluiu dizendo que essa
incapacidade do governo de
assumir o protagonismo nessas
questões precisa acabar.
FHC
Na opinião de Aécio, o
sucesso do governo do presidente Fernando Henrique
Cardoso possibilitou que o
governo Lula existisse e tivesse os indicadores que teve. “O
ex-presidente FHC não só vai
participar da minha campanha
como já está participando. Cito
um antigo pensado espanhol,
Baltasar Gracián, que dizia
que, “se você não pode ter sob
seu domínio todo o conhecimento, cerque-se dele”. “Eu
tenho me cercado das melhores
pessoas”, afirmou o senador.
Futebol e Copa do Mundo
Aécio criticou a maneira
como a presidente Dilma Rousseff tentou se apropriar politicamente da Copa do Mundo e
destacou que ele preferiu assistir ao evento como torcedor.
“O que eu vi foi uma tentativa
desesperada do governo de
tentar de apropriar a qualquer
custo do êxito da Seleção",
disse. O senador defendeu a
proposta de Lei de Responsabilidade do Esporte e criticou
uma vez mais a tentativa de
intervencionismo do governo
no futebol. Para o senador, se a
presidente Dilma criasse a Futebras, essa seria a 14ª empresa criada pelo governo do PT.
Questão energética
O senador Aécio Neves criticou o intervencionismo da
presidente Dilma Rousseff no
setor energético. "Foi uma das
coisas mais perversas o intervencionismo da presidente da
República num setor que ela
dizia conhecer com profundidade. Isso custa hoje ao Tesou-

ro, aos contribuintes, portanto,
algo em torno de 30 bilhões
de reais. Esse é o custo da desastrada intervenção que tirou
capacidade de investimento de
um setor essencial para a retomada do crescimento da economia, e a incapacidade de gestão
do governo se alinha a esse intervencionismo. O Brasil é hoje
um cemitério de obras abandonadas", afirmou. O senador
defendeu a atração de capital
para investimento em energia e
a exploração de energias alternativas, como a eólica e a biomassa. "O Brasil jogou fora o
programa do etanol”, afirmou.
Petrobras
Aécio afirmou ter havido
muitos equívocos na administração da Petrobras, que levaram a estatal a participar mais
das páginas policiais do que
das páginas econômicas dos
jornais, com escândalos envolvendo a compra da refinaria de
Pasadena e o superfaturamento
da construção da refinaria de
Abreu e Lima, em Pernambuco.
Ele aproveitou para defender uma administração mais
previsível, incluindo na definição a política de preços da
gasolina. "Vamos ter regras
claras, as pessoas vão saber o
que vai acontecer com os preços", afirmou. O senador também defendeu uma discussão
aprofundada com a sociedade
brasileira e com especialistas
sobre qual o melhor modelo
de exploração de petróleo: se
o de concessão ou de partilha.
Privatizações e meritocracia
Aécio Brasil defendeu que
o que precisava ser privatizado já foi privatizado, como
os setores de aviação, telecomunicações e siderurgia.
E garantiu que ao vencer a
eleição irá reestatizar empresas públicas que foram privatizadas por interesses escusos.
“A Petrobras vai ser devolvida aos brasileiros", disse. Ele
defendeu a meritocracia no
serviço público. "As pessoas não vão ocupar postos no
governo em razão da simples
indicações ou da baixa qualificação que é a marca desse governo”, disse. E citou
o exemplo de Minas Gerais,
Estado em que, sob seu governo, passou a ser pratica-

da a análise de desempenho
para todo o funcionalismo.
Exemplos de Minas
Aécio lembrou das experiências em Minas Gerais que
fizeram a saúde e a educação
do Estado melhorarem. Graças
a elas, Minas tem hoje a melhor
educação fundamental do Brasil e um dos melhores índices
de saúde do país.
Segurança pública
O candidato da coligação
Muda Brasil pregou a necessidade de reforma do Código
Penal e do Código de Processo
Penal. "O governo federal deve
assumir o controle e apresentar
ao Brasil uma política de segurança pública. Ouvi uns anos
atrás o ministro da Justiça dizer que as nossas cadeias mais
parecem masmorras medievais.
Passaram três anos do governo,
e sabe quanto foi executado
do que foi aprovado do Fundo
Penitenciário? Sabe quanto foi
usado pelo ministro para transformar as masmorras medievais
em cadeias minimamente aceitáveis? 10%", disse o senador.
Alianças
Aécio deixou claras as
suas diferenças em relação à
candidatura do PT dizendo
que a aliança que se formou
ao redor dele não é por cargos, mas por um futuro do
Brasil. "Não tenho cargos a
dar, tenho um projeto para o
futuro do Brasil", afirmou.
Conceitos políticos
O senador disse que está
buscando fazer uma campanha competitiva sem viés ideológico. Para ele, os conceitos
políticos de hoje (progressista,
conservador, esquerda, direita)
são abstratos demais. E provou com o seguinte raciocínio: se houvesse um governo
sob o qual o mercado financeiro obteve lucros recordes,
e outro que colocou 97% das
crianças na escola, as pessoas diriam que o primeiro é de
direita, e o segundo, de esquerda. Portanto, concluiu o
senador, pelo o que aconteceu
na história recente do Brasil,
o governo Lula seria de direita, e o de FHC, de esquerda.
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Candidatos a Governador de Minas Gerais
Estão listados os Candidatos ao Governo Estadual de MG:
André Alves

Apolo Heringer

PHS / MG
Andre Alves é candidato
ao cargo de Governador
pelo PHS (Partido Humanista da Solidariedade).
Natural de Belo Horizonte,
Andre Alves tem 41 anos.

PSB / MG
Apolo Heringer é pré-candidato ao cargo de Governador
de Minas Gerais pelo PSB.
O nome do ambientalista foi
lançado como pré-candidato
ao Governo mineiro em abril
de 2014 e tem o apoio da
ex-senadora Marina Silva.

Cleide Donária

Clésio Andrade

PCO / MG
Cleide Donária é candidata ao cargo de Governadora pelo PCO (Partido da
Causa Operária). Natural
de Belo Horizonte, Cleide Donária tem 43 anos.

PMDB / MG
Clésio Andrade é pré-candidato ao cargo de Governador de Minas Gerais pelo
PMDB. Atualmente exercendo o cargo de senador por
Minas Gerais, teve sua candidatura confirmada pelos próprios dirigentes do PMDB.

Eduardo Ferreira

Fernando Pimentel

PSDC / MG
Eduardo Ferreira é candidato ao cargo de Governador
pelo PSDC (Partido Social
Democrata Cristão). Natural de Belo Horizonte, Eduardo Ferreira tem 40 anos.

PT / MG
Fernando Pimentel é pré-candidato ao cargo de Governador de Minas Gerais pelo PT.
Ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Fernando Damata
Pimentel nasceu em 1951, em
Belo Horizonte, Minas Gerais.

.

Fidélis

PSDB / MG
Pimenta da Veiga é pré-candidato ao cargo de
Governador de Minas Gerais pelo PSDB. Ex-ministro das Comunicações
do governo de Fernando
Henrique e presidente do
Insituto Teotônio Vilela

Tulio Lopes

Tarcisio Delgado

PCB / MG
Professor Tulio Lopes é candidato ao cargo de Governador pelo PCB (Partido Comunista Brasileiro). Natural
de Belo Horizonte, Professor Tulio Lopes tem 32 anos.

PSB / MG
Tarcisio Delgado é pré-candidato ao cargo de Governador de Minas Gerais
pelo PSB. Natural do município de Torreões, em Minas
Gerais, Raimundo Tarcisio
Delgado nasceu em 1935, é
técnico em Contabilidade .

L

tirem seu clubes no brasileirão
enquanto esses pilantras ficam
de camarote e ar condicionado
de graça nos estádios de futebol. Será um absurdo mas não
se assustem se o nome que vier
a ser o técnico da seleção seja
uma figurinha carimbada da
CBF, tipo Dunga ou outro que
já passou por lá, na verdade técnico para seleção tem que ser
subordinado aos desejos dos
dirigente corruptos da CBF.
Para que nosso futebol seja
reformulado tem que se acabar com essa história de que
quem tem escolinha de futebol
fazem isso como prática social,
a maioria dos quem tem as chamadas escolinhas de futebol
visam lucros, mantém as escolinhas e detém os passes dos

garotos para sí próprio e
ainda ficam passando para
a sociedade a figura de estarem trabalhando o lado
social da comunidade num
todo. Nosso futebol só terá
uma recuperação concreta
se o povo assim o quiser,
se depender dos cartolas a
coisa vai ficar do jeito que
está ou ainda pior, basta ver
o time de maior torcida nas
américas estar sendo cotado para o rebaixamento no
brasileirão que é o caso do
Flamengo, está muito claro que
nosso futebol tem algo de muito errado e de difícil solução.
Enquanto nos preocupamos
em manifestar contra políticos, esses pilantras ficam a solta
usurpando do povo brasileiro

Presidente da OAB propõe criação
de Secretaria de Segurança,
Trânsito e Transporte

om o objetivo de contribuir na definição
de políticas voltadas
à segurança pública, trânsito, transporte, mobilidade
urbana, educação para o
trânsito e desenvolvimento
de projetos de engenharia
de tráfego, o presidente da
54ª Subseção da OAB/MG,
Alex Barbosa de Matos, encaminhou ofício ao prefeito
de Manhuaçu, Nailton Cotrim
Heringer, sugerindo a criação
da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte.
Alex Barbosa de Matos destacou que “a criação da referida secretaria contribuirá para a
orientação e coordenação de atividades relativas à implantação
e manutenção da sinalização
viária, estacionamentos, sinalização luminosa e modal alternativos”, citou.
O presidente da OAB Manhuaçu ressaltou também que
“a existência da secretaria facilitará os trabalhos de fiscalização
do trânsito e transportes no âmbito municipal, mediante convênio com os órgãos reguladores
estaduais e federais, além de gerenciar os transportes públicos
prestados por permissionários,
autorizatários e concessionários, com o adequado estudo
tarifário, controle e fiscalização
da concessão, autorização e permissão desses serviços, dentro
dos padrões de qualidade e de
segurança do setor”, ponderou.
Para o secretário de Planejamento de Manhuaçu, Luiz Carlos Rhodes de Souza, “a criação
de uma Secretaria Municipal de
Segurança Pública na estrutura
administrativa de Manhuaçu,
conforme propõe o Presidente
da OAB Manhuaçu, é realmente
algo relevante que merece ser
apreciado, considerando que
diversos municípios brasileiros
concretizaram esse pensamento para agrupar numa mesma

estrutura (defesa social) setores
e departamentos já existentes,
mas que atuam desconexos, tais
como defesa civil, guarda municipal, departamento de trânsito,
e outros”, registrou.
O secretário Luiz Carlos
Rhodes acredita que “como
Manhuaçu não possui em sua
estrutura gerencial uma secretaria com essa missão, temos o
entendimento que seria de grande importância a criação, o que
deve ser precedido de análise
das experiências de municípios
de porte análogo ao nosso, bem
como do interesse da sociedade
e viabilidade legal, orçamentário e funcionalidade”, ressaltou.
De acordo com o presidente
da OAB Manhuaçu, Alex Barbosa de Matos “com a criação da
secretaria sugerida será possível
também orientar e coordenar
atividades relativas à implantação da JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infração),
que terá a competência de julgar
recursos administrativos contra
penalidades impostas no âmbito
municipal, por inobservância de
preceitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN; regulamentar, controlar e fiscalizar
o estacionamento rotativo nas
vias públicas municipais, além
de definir metas e objetivos nos
trabalhos de segurança, defesa
civil, trânsito e transporte, entre
outras atividades importantes
para a mobilidade urbana”, concluiu.

Quem não registrar o empregado doméstico em carteira com
data de admissão e remuneração
poderá ser multado a partir de 8
de agosto, quando entra em vigor
a norma que consta na Lei 12.964,
sancionada em abril pela presidente Dilma Rousseff. A nova
legislação previa 120 dias para os
empregadores regularizarem a situação dos domésticos. De acordo
com entendimento da Justiça do
Trabalho, o vínculo de emprego
doméstico é caracterizado quando
o trabalho é exercido pelo menos
três vezes por semana.
Conforme o texto aprovado em
novembro do ano passado pela

Câmara dos Deputados, a multa
para ausência de registro na carteira pode passar de R$ 724, mínimo em vigor. Segundo o texto,
a norma estabelece como regra
geral que as infrações previstas
na Lei 5.859/1972, que trata do
trabalho doméstico, serão punidas
com as mesmas multas previstas
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). No caso da falta de
registro, a multa prevista no art.
52 da CLT, de meio salário mínimo (R$ 362), deve ser dobrada,
mas o valor pode ser reduzido se
o empregador efetivar as anotações e recolher as contribuições
previdenciárias voluntariamente.

Empregador que não registrar doméstica
será multado a partir de agosto

Será que chegamos ao fundo do poço ou o poço não tem fundo

amentável o que ocorre
com nosso futebol, paixão dos brasileiros e não
é tratado como merece, indicar um empresário de jogadores para ser o comandante de
tudo é simplesmente demonstrar a conivência da CBF com
a pilantragem que reina em
nosso futebol, deixar um Zico,
Júnior, Pelé, Leonardo e etc de
fora da comissão técnica é demonstrar a falta de seriedade e
comprometimento da CBF com
as coisas sérias do futebol. O
que deveria ter uma mudança
drástica seria a direção a CBF,
poucos torcedores sabem que o
Sr. Ricardo Teixeira ganha uma
fortuna como ex dirigente da
CBF, os torcedores tem que pagar ingressos caros para assis-
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Pimenta da Veiga

PSOL / MG
Fidélis é candidato ao cargo
de Governador pelo PSOL
(Partido Socialismo e Liberdade). Natural de Coluna, Fidélis tem 40 anos.

acesse: www.jm1.com.br

aquilo que ainda nos resta de
emoção que é a alegria do futebol, vamos sempre nos perguntar o porque de pessoas sérias
não serem lembradas para dirigirem nosso futebol, será preciso outra lambada como esta da
Alemanha?
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
"A amizade apenas
encontra a sua plena
irradiação na maturidade da idade e do
espírito."
Marcus Cícero
"A coisa mais indispensável a um homem
é reconhecer o uso que
deve fazer do seu próprio conhecimento."
Platão
"A aurora do amor é a
quadra de devaneios
e fantasias, em que
a vida do coração
principia e exerce
sobre nós o seu mágico
influxo."
Júlio Dinis
"A arte de pintar é apenas a arte de exprimir
o invisível através do
visível."
Eugène Fromentin
"A essência do conhecimento consiste
em aplicá-lo, uma vez
possuído."
Confúcio
"O que não aconteceu, nunca esteve
para acontecer, e o
que aconteceu, nunca
esteve para não acontecer."
Pascoaes Teixeira
"Para a honra dos
grandes acontecimentos é, muitas vezes, necessário que as causas
fiquem ocultas."
Bernard Fontenelle
"Uma maneira de agradar é deixar que cada
um fale de si."
Arthur Schopenhauer
"Os homens, para
não desagradarem
aos maus de quem se
temem, abandonam
muitas vezes os bons, a
quem respeitam."
Marquês Maricá
"O que fica atrás de
nós e o que jaz à nossa
frente têm muito pouca
importância, comparado com o que há dentro
de nós."
Ralph Emerson
"O amor-próprio é um
animal curioso, que
consegue dormir sob
os golpes mais cruéis,
mas que acorda, ferido
de morte perante uma
simples beliscadura."
Alberto Moravia

Dias estressantes desaceleram
o metabolismo

U

ma rotina estressante pode ter
consequências negativas na balança — e talvez ajude a explicar o motivo pelo qual algumas pessoas
não conseguem emagrecer. Segundo um
novo estudo da Universidade do Estado
de Ohio, nos Estados Unidos, o metabolismo de uma pessoa desacelera após
dias estressantes,
diminuindo a capacidade de queimar
calorias.
Segundo os autores do estudo, como
as pessoas tendem
a consumir alimentos mais calóricos e
gordurosos quando
estão estressadas,
os efeitos negativos
do stress sobre o
excesso de peso são ainda maiores.
A nova pesquisa foi publicada nesta segunda-feira no periódico Biological Psychiatry. Foram entrevistadas 58 mulheres,
que relataram se haviam passado por momentos estressantes no dia anterior, como
uma briga com o marido ou problemas para
cuidar dos filhos. Depois, elas fizeram uma
refeição com ovos, salsicha e biscoitos que
totalizavam 930 calorias e 60 gramas de
gordura. Os pesquisadores, então, mediram

a atividade do metabolismo das mulheres,
além da taxa de açúcar, colesterol, insulina
e cortisol (hormônio relacionado ao stress)
de cada uma.
O estudo indicou que as que relataram
ter sofrido mais stress no dia anterior e que
apresentavam maiores níveis de cortisol
gastaram, em média, 104 calorias a menos
do que as outras participantes nas sete horas
seguintes à refeição.
Segundo os pesquisadores, isso pode significar o acréscimo de
5 quilos no período de
um ano. Essas mulheres também apresentaram níveis maiores
de insulina — o que,
segundo os especialistas, contribui com o
acúmulo de gordura corporal.
"Nós sabemos, de outros estudos, que
somos mais propensos a comer alimentos
errados quando estamos estressados, e a
nossa pesquisa mostra que, quando nos
alimentamos de forma errada, o ganho do
peso se torna mais provável porque estamos gastando menos calorias", diz Janice
Kiecolt-Glaser, professora de psiquiatria
da Universidade do Estado de Ohio e coordenadora do estudo.

Tutu a Mineira e dobradinha

Ingredientes:

½ kg de linguiça de porco, frita
03 dentes de alho amassados
03 cebolas picadinhas, fritas
03 cebolas em rodelas
03 tomates sem peles e sementes
02 colheres (sopa) de massa de tomate
5 colheres (sopa) de farinha de mandioca
05 ovos cozidos
Sal a gosto
Cheiro verde picado
modo de preparo:
Cozinhe o feijão.
Tempere com os ingredientes, misture
pedaços de linguiça e bata no liquidificador. Volte a mistura para a panela, adicione a farinha de mandioca, mexendo
sempre, para não empolar.
Passe para uma travessa e coloque os
ovos cozidos picados e o cheiro-verde.

Ingredientes:

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

Como viver sem medo (VI)
"O Senhor está comigo; não temerei o que me pode
fazer o homem" (Sl 118.6).
A raça humana se doutorou em destruição. Matar é com a
gente mesmo!
Mata-se tanto em nome do indivíduo
quanto em nome da família.
Mata-se tanto em nome da democracia
quanto em nome da ditadura.
Mata-se tanto em nome da religião
quanto em nome do ateísmo.
Mata-se tanto em nome da honra
quanto em nome da vergonha.
Mata-se tanto em nome do mercado
quanto em nome da poesia.
Mata-se tanto em nome do passado
quanto em nome do futuro.
Mata-se tanto por causa da grandeza das galáxias
quanto por dá cá aquela palha.
Qualquer coisa constitui pretexto para se detonar o gatilho
da violência. Desde que Caim, o patriarca do crime, inaugurou o reinado macabro do "homo brutalis", a humanidade se
vê às voltas com tanto derramamento de sangue, ao ponto de
a violência ser hoje tema inescapável de qualquer disciplina social. Sobre ela, intelectuais se debruçam e a escalpelam
em estudos exaustivos e intensos. Apenas na Inglaterra, entre
1970 e 1974, foram escritos cerca de seis mil livros sobre
o assunto. O século XX passou para a História seguramente
como o século da violência. E não parece que o XXI será
diferente. A cada 68 segundos um homem mata outro. Então não há como discordar de Nikolas Tinbergen, o pioneiro
da etologia, segundo o qual o homem é um "assassino sem
freios". Homem no sentido genérico, é claro, porque até prova
em contrário, o maior assassino individual da História é uma
mulher: a Condessa Erzebet Báthory, húngara que viveu entre
1560-1614. Dona Erzebet, sozinha, assassinou 610 pessoas.
Será que somos como a urze, planta que para sobreviver precisa eliminar as outras?
Todos tememos a violência. Jesus, porém, fala de um perigo
maior que a violência: é a violência espiritual eterna, reservada
ao incrédulo impenitente: "E não temais os que matam o corpo
e não podem matar a alma; temei antes aquele que pode fazer
perecer no inferno a alma e o corpo" (Mt 10.28).

01 kg de dobradinha
02 colheres (sopa) de caldo de limão
02 colheres (sopa) de óleo
03 tomates
01 cebola
04 dentes de alho
Cheiro verde
Cominho
Colorau
Pimenta a gosto
modo de preparo:
Lavar muito bem a dobradinha com limão. Deixar de molho em água fria por uma
hora. Partir em pedaços pequenos.
Cozinhar em panela de pressão. Quando
estiver bem cozida, refogar com todos os
temperos picados. Juntar água e deixar ferver até formar um molho grosso.
Servir com arroz e limão!

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Sete presos em Manhuaçu após roubo e perseguição pelas ruas da cidade

D

ois roubos foram registrados em São Sebastião do Sacramento (distrito de Manhuaçu), às 18:30hs de quinta-feira, 17.
Os crimes foram praticados por oito pessoas
em dois veículos e uma moto e a Polícia Militar acredita que os casos foram planejados para
ocorrerem simultaneamente. Os alvos foram dois
comércios do distrito.
Às 18:30, três homens, de 23, 27 e 29 anos chegaram com armas em punho anunciando o assalto em um dos comércios. Eles levaram cerca de
700 reais. Logo em seguida, os indivíduos saíram
do local em alta velocidade utilizando um veículo
Gol de cor branca, com placas Mantena/MG, em
direção a estrada do distrito de Palmeiras.
No mesmo instante, quatro pessoas, entre eles,

dois menores de idade assaltavam outro comércio em Sacramento. Eles chegaram armados com
uma pistola e um revólver e anunciaram o assalto.
Levaram 5.100 reais, um cheque de 109 reais e
um celular. O grupo embarcou num Gol azul e
fugiu em direção à BR-116.
AS PRISÕES: Equipes da Polícia Militar foram acionadas e começaram o rastreamento. O
primeiro grupo se deslocou pelas estradas de terra até chegar à cidade de Manhuaçu. O bloqueio
foi montado na região do bairro Matinha, mas
conseguiram passar. Dentro da cidade, os autores
seguiram em alta velocidade e entraram para o
bairro Santana. Na fuga, um dos envolvidos chegou a bater com uma arma no vidro de uma Strada, sinalizando que poderia atirar se o motorista

Acidente entre carro e caminhão mata duas jovens

A

cidente entre um Fiat 147 e um caminhão,
na madrugada de sexta-feira, 18, na MG111, entre a comunidade de São Geraldo
e o trevo de acesso a São José do Mantimento,
matou duas jovens. Segundo informações, morreram na colisão as duas jovens que estavam no

Fiat 147: Fabiana Stevão, 18 anos, e Priscylla Torres, 20 anos. O motorista do carro foi socorrido
com fraturas nas pernas e outros ferimentos.
O carro bateu de frente com um caminhão, que
seguia no sentido contrário. O Fiat ficou destruído.

não desse passagem.
Além de baterem na traseira da Strada, na sequência, eles atingiram um Fiat Linea e tombaram o Gol. Nesse momento, os três foram presos. O dinheiro localizado e ainda uma arma de
pressão tipo pistola com carregador sem munição, aparentemente réplica de uma pistola calibre
.380. O outro carro foi alcançado no cerco das
Polícias Militar e Rodoviária Federal em Realeza, na BR-262. Além dos quatro envolvidos, foi
encontrado o revólver e outra pistola de pressão.
Os autores e menores foram reconhecidos pelas
vitimas. De acordo com informações anônimas
havia um quinto indivíduo que estaria dando cobertura em uma motocicleta. Ele foi quem levou
a quantia roubada no comércio. Durante o ras-

treamento, policiais avistaram uma motocicleta
passando em sentido contrário em alta velocidade, mas estavam agindo para localizar o Gol
e não fizeram a abordagem. Os envolvidos nos
dois casos são moradores dos bairros Santa Terezinha e Santana, em Manhuaçu. De acordo com
a Polícia Militar, os autores de ambos os roubos
são conhecidos entre si e houve informações de
moradores que foram vistos chegando juntos ao
distrito. Aparentemente, os assaltos simultâneos
e as fugas em direções opostas teriam sido planejadas a fim de dificultar a ação policial.
Os autores foram presos, os menores apreendidos, os carros recolhidos para o pátio credenciado e os materiais encaminhados para Delegacia
de Policia.

Notas falsas e drogas apreendidas pela Polícia em abordagem

Um rapaz de 19 anos foi flagrado por policiais militares de
Manhuaçu numa motocicleta
com notas falsas e seis pedras de
crack. A ocorrência foi na avenida Salime Nacif, na tarde desta
quinta-feira, 17.
Os policiais do patrulhamento de trânsito notaram a motocicleta com a placa amassada e
decidiram fazer a abordagem. O
motociclista não tem habilitação
e a moto está com documentação
atrasada.
Dentro do bolso da calça jeans, policiais encontraram duas
cédulas falsas de cinquenta e
quinze cédulas falsas de dez reais
todas com o mesmo número de
série. Havia 19 reais de verdade

no meio disso tudo. No maço de
cigarro do rapaz, estavam seis pedras de crack embaladas e prontas para o comércio.
O jovem relatou que pegou
o dinheiro com uma pessoa de
Realeza com o objetivo de trocar
as cédulas por outras de menor
valor. Ele alegou que desconfiou
da cor das notas, mas não tinha
certeza se eram falsas. Já o maço
de cigarro com o crack teria pego
com outro rapaz em Vilanova e
que sua “missão” era entregar o
material no trevo da BR-262 em
Manhuaçu para uma pessoa que
estaria vestida de bermuda vermelha e camisa preta.
Nas mensagens do celular e fotos havia indícios de comércio e

uso de drogas. Uma ligação atendida por um dos policiais era justamente uma pessoa querendo
crack. Havia um passageiro na
moto que aparentemente não sabia dos fatos. Ele alegou que pegou carona e pagou 10 reais para
vir a Manhuaçu resolver assuntos
de emprego.
Com apoio de outra viatura,
policiais foram até Vila Nova. Localizaram o rapaz que entregou
as cédulas falsas e apreenderam
mais uma nota de 50 reais falsa.
O suposto autor que forneceu a
droga não foi localizado.
Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Manhuaçu. A moto e os materiais
apreendidos.
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ENTRETENIMENTO
O caipira em Nova Iorque
O Caipira nunca havia viajado na vida. Ele
não sabia o que era escada rolante, não sabia
o que era avião, não sabia o que era nada. Ele
só sabia que tinha um radinho de pilha na
roça onde escutava as notícias do avanço tecnológico pelo mundo afora. De tanto ouvir o
radinho, ele resolveu conhecer Nova Iorque.
Estava no primeiro andar do Empire States
Building quando viu a porta de um elevador
pela primeira vez na vida. Seu filho, de 10
anos, estava tão despreparado quanto o pai.
- Pai, o que é isso? Perguntou o menino.
- Sei não, filho. Vamos ficar sapeando por
aqui e observar pra ver o que esse troço faz.
E ficaram espiando. Foi quando uma velhinha, velha, velha, de cadeira de rodas e com
um cachorro fedorento entrou no elevador. O
caipira e o filho viram quando ela apertou um
botão e a porta do elevador se fechou na frente
deles. Com espanto, eles observaram que os
números iam piscando... 1, 2, 3, 4, 5, cada vez
mais depressa, 6, 7, 8, 12, 20, 32, 55, 129. E
depois parou por alguns segundos. De repente
a luzinha começou de novo, de trás pra frente... 129, 128, 127, e foi ficando mais rápido
até chegar ao número 1. A porta do elevador se
abre e, para espanto do caipira e de seu filho,
no lugar da velhinha aparece uma jovem loura, linda e cheia de saúde, que sai do elevador
rapidamente em seus patins e com um poodle no colo. O caipira nem consegue acreditar.
"Que maravilha de tecnologia!", ele pensa. E
sem hesitação, ele olha para seu filho e diz: Menino vai buscar sua mãe agora mesmo!

sete erros

A loira e o Tigre
A loira liga para o celular do namorado:
Amor, oi, sou eu... Estou com um problema
enorme.
- O que houve querida?
- Eu comprei um quebra-cabeça, mas é
muito difícil. As peças não encaixam!
- Meu amorzinho, eu já te ensinei a montar
vários tipos de quebra-cabeças, né? Primeiro
você tem que achar os cantinhos. Esqueceu?
- Eu sei, lembrei que você disse isso, mas é
que eu não consigo encontrar os cantos.
- Ok... Qual é a figura? Deve estar desenhada na caixa... Pergunta o namorado...
- É um tigre... Responde apreensiva.
- Tigre? Não me lembro desse quebra-cabeça. Acalma-se. Estou indo aí!
Chegando lá, a loira o leva até a cozinha
e mostra o quebra-cabeça sobre a mesa. O
namorado dá uma olhada, balança a cabeça,
chora, dá um soco na parede. Conta até 10 e
após longo e pensativo silêncio, não aguenta
e explode:
- Caramba amor! Bota já os Sucrilhos de
volta na caixa!

CURIOSIDADES

Algumas lendas que são reais

A Loira do Banheiro: Quase todas as
crianças e adolescentes do Brasil já ouviram
a lenda assustadora do fantasma da loira do
banheiro. Essa tal loira realmente existiu e
viveu na região do Vale do Paraíba, em São
Paulo. Essa loira seria Maria Augusta, filha do
visconde Franciscus D'A Oliveira Borges e da
viscondessa Amélia Augusta Cazal. A família
vivia em Guaratingetá. A loira do banheiro era
uma jovem muito bonita, que foi obrigada a
se casar, com apenas quatorze anos de idade,
com um conselheiro do Império, Dr. Francisco Antônio Dutra Rodrigues. Maria Augusta e
seu marido não se davam bem, fato que levou
a jovem a fugir para a Europa.
Maria Augusta viveu na França até 1891,
ano em que ficou doente, quando tinha apenas 26 anos de idade. A jovem acabou morrendo de Pneumonia.

O transporte do corpo para o Brasil foi demorado e a família da jovem sofreu muito.
Antes de ser enterrada, Maria Augusta ainda teria ficado em visitação pública em uma
urna de vidro por semanas, pois sua mãe se
recusava a sepultá-la. A casa onde viveu a família de Maria Augusta é hoje a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, de Guaratinguetá. Dizem que o espírito da jovem loira
ainda é visto por lá.
Chamadas Estranhas: Algumas lendas indicam que pessoas teriam recebido ligações
telefônicas de outras que tinham acabado
de falecer. Em 2008, por exemplo, depois
de um acidente envolvendo dois trens e que
provocou a morte de 25 pessoas, a família de
Charles Peck, um dos passageiros, começou
a receber ligações. Foram 35 chamadas realizadas do celular de Peck, que morreu preso

às ferragens. Até hoje ninguém conseguiu explicar como as ligações foram feitas.
Morte no Elevador: Em 2003, um médico
residente chamado Hitoshi Nikaidoh ficou
preso na porta de um elevador de um hospital
dos EUA. O elevador começou a subir e o
médico teve a sua cabeça partida pela metade.
Suicídio: O britânico David Phyall decidiu cometer suicídio cortando a própria cabeça com uma serra elétrica. A decisão foi
tomada porque David se recusava a deixar o
prédio onde vivia, que tinha sido decretado
como condenado pelas autoridades. O inglês
chegou a receber 11 ofertas de acomodações
alternativas, mas se recusou a deixar a sua
casa. Phyall utilizou um temporizador para
acionar a motosserra que cortou seu próprio
pescoço.

HORÓSCOPO
Pegada Astrológica por Claudia Vannini

ÁRIES: Dinheiro farto para você, Ariano!
Há boas chances também em novos empregos. O segundo eclipse do mês movimenta
seu setor financeiro e é hora de enfrentar
as mudanças, já que é um mês propício para bons ganhos.
O clima de paixão e romantismo fica evidenciado e você sai
do mundo carnal para o amor espiritual. Sua casa 7 também
fica ativa e você pode partir para um casamento, uma sociedade ou parceria. É um excelente mês para você, aproveite
e reformule sua vida!
TOURO: Urano beneficia as mudanças financeiras, Taurino!
Você pode ser ajudado por um chefe ou alguma figura de poder
e receber até uma gratificação. Seu Sol sente os efeitos do
eclipse e você deve ficar de olho na figura paterna. Pode ser
que pequenos sustos aconteçam nesse setor. O eclipse do
final do mês muda seu Eu pessoal. Você já vem passando por
testes contínuos, mas agora solidifica a mudança interna e o
mundo exterior percebe que você cansou e mudou. Saúde e
amor pedem cuidados.
GÊMEOS: Amor, romance e filhos sofrem os efeitos do
primeiro eclipse do mês. Você fará uma séria revisão nesses
relacionamentos e pode expandir a família. As mudanças
já começaram nos meses anteriores, mas agora você está
pronto para se posicionar e determinar o que quer mudar em
sua vida. Pode romper um namoro, trocar os amigos e até
firmar casamento com alguém. Lembre-se que, se algo sair
de sua vida, é porque já não deveria mais estar ali. Aceite! Sua
espiritualidade vai aumentar após o dia 29.
CÂNCER: Dias 01 e 02 de Abril merecem sua atenção,
Canceriano! A energia é de sorte e projeção. Você está numa
fase excelente no trabalho e o Eclipse do dia 15 agita sua
carreira. O Eclipse do dia 29 movimenta seu dinheiro, então
aproveite a fase para unir as radiações dos dois eclipses e
crescer em ambos os sentidos. O amor começa a melhorar,
mas com tantas mudanças, sua saúde sucumbe e você terá
que interromper algumas atividades apenas para repousar.
Seu corpo não aguentará tanto magnetismo.
LEÃO
Você está no comando, Leonino. Fique atento porque os
eclipses desse mês modificarão sua profissão e você pode
aproveitar para ser promovido quando as mudanças ocorrerem.
Serão 6 meses de mudanças e você deve fortalecer sua fé,
pois poderá assistir cenários de crescimento e destruição ao
mesmo tempo. Acredite no ciclo da vida, sempre está certo.
Seus irmãos podem passar por momentos confusos e sua
comunicação com todos precisa ser reorganizada. Há prosperidade, mas descanse!
VIRGEM: Dinheiro e países estrangeiros, este é seu foco
para Abril, Virginiano! Você está numa fase próspera e o primeiro eclipse do mês já evidencia isso. Em seguida, vem o Eclipse
do dia 29, sacudindo os países estrangeiros e fortalecendo
seus vínculos com suas empresas e negócios. Aproveite para
unir as duas energias e ganhe dinheiro no exterior ou traga
parceiros para cá. A saúde estará em alta e Vênus beneficia
o amor. Fortaleça sua fé após o dia 16.
LIBRA: Organize seu dinheiro e mantenha toda atenção
para os próximos meses. O eclipse do dia 15 acontece no seu
signo e grandes mudanças pessoais acontecem em vários
setores, envolvendo família, trabalho e dinheiro. Não é um
momento fácil para você. Até dividir poder pode ser difícil. Os
amigos e parceiros sentem toda essa mudança e é hora de
testar sua fé. Coloque sua força naquilo que é importante e
espere essa energia passar.
ESCORPIÃO: Você passa por seis meses de mudanças
envolvendo suas crenças, seu trabalho e seus relacionamentos. Não é um mês fácil para você, mas lembre-se de que as
mudanças trazem novos ares e criam novos caminhos. Reformule sua imagem pessoal. Após o dia 29, você pode escolher
uma mudança na carreira e todas essas alterações refletirão
na sua saúde. Marte pode desequilibrar seu organismo e criar
uma atmosfera de insegurança, mas só faça mudanças no seu
tratamento após 19 de Maio.
SAGITÁRIO: Grandes mudanças no trabalho e nos planos
educacionais. Você pode mudar de emprego ou apenas trocar
de cargo.Pode também mudar de curso e escolher uma nova
profissão. A vida pede que você mantenha uma atitude positiva
em relação às mudanças e também reveja a sua fé. Sua saúde
melhora muito e, mesmo com os eclipses, você passa por um
mês feliz. Não é um bom momento para grandes viagens e
você deve tentar manter sua família o mais próximo possível
de você. Fique de olho nas crianças, mantenha-as por perto.
CAPRICÓRNIO: A lua comanda o seu amor, capricorniano.
Então, o eclipse lunar do dia 15 movimenta este setor e traz
grande progresso aos relacionamentos afetivos. Sua família
também passa por mudanças e todo setor profissional pode
ser modificado. Já no dia 29, o seu foco deve ser os filhos e
todas as atividades que envolvem criatividade. Não abuse
da sorte e evite situações de risco. Aprenda a dividir poder e
fuja das disputas. Sua proteção espiritual está enfraquecida.
AQUÁRIO: O eclipse do dia 15 altera sua profissão e pode
modificar toda a sua rotina. Você está vulnerável, então evite
situações de risco, cuide da sua alimentação e da sua saúde. O
eclipse do dia 29 movimenta o seu lar e toda sua família pode
sofrer abalos. Esse eclipse traz à tona assuntos mal resolvidos
que envolvem o amor. Não se deixe abalar por essa fase, pois
você tem seis meses para administrar essa situação. Mantenha
a sua fé, você está sendo testado.
PEIXES: Atenção à sua comunicação, pisciano. Sua casa 3
é afetada pelo eclipse e você pode ter gastos repondo equipamentos e fazendo reparos na sua casa. Você está vulnerável
a acidentes. Por isso, fique mais cuidadoso e mantenha seus
irmãos sob seus olhos. É um excelente momento para melhorar
sua alimentação, cuidar da sua saúde e proteger-se num nível
psicológico. Suas certezas sobre a vida serão testadas e farão
você refletir muito. Bom momento para novos acordos após o
primeiro Eclipse. Aproveite!
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Mais um bebê
na realeza?
Kate Middleton pode estar esperando o segundo filho,
fruto do casamento com o
príncipe William. A notícia
teria sido confirmada por Jessica Hay, amiga da duquesa
de Cambridge, ao jornal New
Day.
Como aconteceu durante a gestação de George,
o casal deve esperar ainda
alguns meses para anunciar oficialmente a gravidez.
A amiga também foi responsável pela confirmação da
primeira gestação, semanas antes do anúncio do casal. — No
círculo de amigos mais próximos de Kate só se fala que ela
está grávida. Jessica Hay ainda
comentou com a publicação
sobre o ganho de peso de Kate
Middleton e reparou outras

“Devido à natureza e à gravidade do seu quadro, as visitas seguem
padrão igual ao de qualquer estabelecimento de saúde que preste assistência a pacientes internados, havendo a necessidade de algumas
restrições, por provocarem transtornos emocionais, o que acarretaria malefícios significativos ao tratamento e à recuperação”, disse o
médico Fábio Roberto Oliveira Pinheiro, responsável pela clínica.
Segundo a assessoria de imprensa do cantor, a decisão de não permitir que Thayra o visse ocorreu após a última visita dela ao sertanejo.
“Ela manteve um comportamento totalmente inadequado, causando
transtornos emocionais ao paciente e aos demais atendidos pela clínica. Foi comprovado pelos responsáveis que aquele tipo de atitude
prejudica o resultado do processo terapêutico”, informou a assessoria,
ressaltando que, a partir de então, a família decidiu priorizar a recuperação do paciente. Por isso as regras das visitas ficaram mais rígidas.
mudanças físicas. — A cara
de Kate está mais cheinha assim como quando ela estava
esperando George e ela está
mudando o cabelo para tentar
disfarçar. Ela está com as bochechas rosadas e deixando alguns fios brancos aparecerem.
Em público, ela está usando
roupas de grandes comprimentos para esconder a barriga.

Ana Paula Arósio pode
voltar ao ar em 2015
De acordo com o jornal
Folha de São Paulo, alguns
setores da Rede Globo não
desistiram de trazer Ana Paula
Arósio de volta as suas novelas.
A publicação afirma que existe
interesse em ter a atriz em seu
casting de 2015. O jornal conta
que a autora Glória Perez não
esconde a vontade de trabalhar
com a atriz em uma de suas
produções. Vale ressaltar que,
em abril deste ano, a colunista
do R7, Fabíola Reipert, publicou nota contando que Arósio
estaria precisando de dinheiro e
disposta a retornar ao trabalho.

Pai do Cantor Hudson diz que vai esperar
“poeira baixar” para processar
Noiva do cantor
O pai revelou na semana passada que a família está unida
para preservar Hudson e afirmou que espera a “poeira baixar”
para tomar medidas judiciais contra a noiva do cantor, Thayra
Machado, que fez um vídeo, no último dia 4, acusando a família de impedi-la de ver o cantor. Além de tratar o vício em drogas, Hudson faz tratamento de cirrose. Em março de 2013, ele
foi preso duas vezes em um mesmo dia por porte e posse ilegais
de armas em Limeira, interior de São Paulo, onde mora com a
família. Seu Jerônimo revelou que a clínica onde Hudson estava
internado anteriormente não tinha condições adequadas para tratar
o sertanejo. ”Ele estava em um lugar onde a estrutura era muito
ruim. As pessoas saíam e entravam, era tudo liberado, não havia
tanto controle. Eu não quero que ele fique dois meses internado,
saia e morra. Eu quero que ele fique um ano, dois anos, se for
preciso, mas que depois viva muito tempo comigo”, comentou.
Comportamento inadequado: O psiquiatra que atende o cantor
admitiu que o estado de saúde dele é complicado, mas estável.
Usuário de drogas desde os 19 anos, segundo o próprio pai, o sertanejo foi internado compulsoriamente, por decisão judicial, e deve
permanecer sob internação até que sua recuperação seja concluída.

Valesca Popozuda relembra passado:
'Fui frentista e tenho muito orgulho'
Valesca Popozuda relembrou seu antigo emprego nesta
segunda-feira, 14. A funkeira
publicou uma imagem em seu
perfil no Instagram em que
aparece usando o uniforme de
frentista, cargo que exercia antes da alcançar a fama. Valesca
mostrou que não tem a menor vergonha do seu passado.
"Passei o dia relembrando meu
passado, fui frentista e tenho
muito orgulho de minha antiga
profissão! Agradeço sempre a
Deus por ter me ajudado tanto
antes como depois!", escreveu na legenda da imagem.

Morre a cantora Vange Leonel
aos 51 anos em São Paulo
Morreu segunda-feira, 14, a
cantora, compositora, escritora
e ativista GLS Vange Leonel,
vítima de um câncer no ovário.
Ela estava internada no hospital
Santa Isabel, em São Paulo. Vange tinha 51 anos e um de seus
trabalhos mais conhecidos é a
música tema da novela "Vamp",
"Noite Preta". Lino Bochini,
editor de mídia online da "Carta
Capital", onde Vange assinava
um blog, confirmou a notícia
ao EGO. "Ela morreu no fim da
tarde. Era uma amiga, além de
ser blogueira daqui. Estamos
todos muito tristes", disse ele.
Vange era casada com
a também escritora Cilmara Bedaque, que lamentou a morte
da companheira em seu perfil no Twitter. "Estou vivendo o
pior momento da minha vida. E não posso responder perguntas por que minhas mãos estão ocupadas com as dela (...).
Um sentimento que deixa partir tendo a certeza da liberdade do amor. Ela então sonhou que era livre. Do cateter, das
agulhas em suas veias, do buraco em seu peito. Eu só pude
dizer: você é livre", escreveu Cilmara. Além de companheiras de vida há 28 anos, Cilmara e Vange mantinham juntas um blog sobre cervejas e também compuseram músicas
em parceria, entre elas a própria "Noite Preta" e "Meninas".

Saia justa: será que José de Abreu
tentou alfinetar Patrícia Poeta?
José de Abreu participou do Encontro, de Fátima Bernardes, e sem
querer criou um clima tenso quando virou para a apresentadora e disse: "Não
tivemos uma musa nessa Copa, você
fez muita falta, Fátima". Visivelmente sem graça, ela desconversou, pois
pegaria mal se desse corda ao ator, afinal de contas a Globo tentou obrigar o
público a engolir Patrícia Poeta como
sua nova musa da Copa do Mundo.
Mas não rolou. Sem Fátima Bernardes, que encantava o telespectador com
seu carisma, a verdadeira musa dessa
Copa na Globo foi a simpática repórter
Fernanda Gentil e não Patrícia Poeta.
Será que José de Abreu quis dar indireta ou uma leve alfinetadinha em Poeta ao dizer que Fátima fez falta? Xiii...
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Após derrota na Copa do Mundo, Fred
desabafa: “A cicatriz fica, mas a vida segue”
Fred quebrou o silêncio
após o fim da Copa do Mundo. O atacante, que fez parte da
derrota da seleção brasileira por
7X1 no jogo contra a Alemanha
na semifinal, reconheceu que o
desempenho do time de Felipão
esteve longe de ser satisfatório.
"Infelizmente, a Copa do
Mundo não foi nem de perto o que sonhamos e batalhamos para que fosse. A cicatriz
fica, mas a vida segue. Vamos
buscar forças para recomeçar.
Muito obrigado aos fãs pelo
carinho, à minha família pelo
apoio e a todos aqueles que torcem por mim. Espero poder dar
muitas alegrias para vocês ainda. Que Deus abençoe a todos!",publicou ele no Facebook.
O atacante, que foi artilheiro do Brasil na Copa das Confederações, foi alvo de muitas críticas durante a Copa do Mundo. No post do Facebook, os fãs do jogador tentando defendê-lo. "Não tem como um artilheiro fazer gol se a bola não
chega nele... a equipe toda foi mal e ponto! Força" escreveu
um seguidor. "Todo mundo criticando somente o Fred. Até parece que algum outro jogador fez alguma coisa, o time perdeu por inteiro, não por causa de um jogador!”, disse outro.

Jóias de Ivete Sangalo na final da Copa
custam mais de R$ 130 mil

Ivete Sangalo apostou no verde para o show de encerramento
da Copa do Mundo, neste domingo, 13, no Maracanã. Além do
vestido no tom, da estilista Martha Medeiros, a cantora - que se
apresentou ai lado de Shakira, Carlinhos Brown, Alexandre Pires, Santana e Wycleaf Jean - usou joias em ouro branco e com
diamantes e esmeralda. As peças são do designer Jack Vartanian e custam R$ 98 mil (anel) e R$ 39 mil (o par de brincos).
No vestido de renda, mais de 20 mil cristais Swarovski foram aplicados. A estilista começou a preparar o look de Ivete 10 meses antes so
show. Martha acreditava que a cantora seria escolhida para participar
da cerimônia, mesmo não havendo uma confirmação oficial da Fifa.
Quando foi, finalmente, confirmada a participação da baiana, o vestido foi montado em 15 dias, pois já estava tudo encaminhado. "Foram
apenas duas provas, e o vestido estava pronto para Ivete ", diz Martha.

Fátima Bernardes revela que não é
super rígida com a dieta
Fátima
Bernardes
criou um plano para emagrecer quando percebe que
saiu da linha. A apresentadora do "Encontro", que
já revelou ser apaixonada
por bolos, adotou a dieta sem glúten e lactose
para conseguir alcançar
a boa forma, mas o método não é tão radical e
nem semelhante a que
é seguida por Isis Valverde e outros famosos.
"Tenho uma alimentação equilibrada. Há
três anos, diminuí muito
a quantidade de glúten e
lactose das refeições. Mas
não tirei de vez. No fim
de semana, quando tem
pizza, eu como também.
Durante a semana, eu
evito comer doce, mas no
sábado e no domingo eu
como bolo, adoro. Não sou
muito radical", contou.
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