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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Presidenta vence disputa em 15 estados e tucano, em 11

PÁG.

16

A presidenta venceu em todos os nove estados do Nordeste e em Minas Gerais, terceiro maior colégio eleitoral do país e onde
se esperava uma votação expressiva de Aécio Neves (PSDB) no segundo turno.

Jogos
escolares
municipais
movimentam
Manhuaçu

Ministério da Saúde pede
intervenção da Policia Federal
na Prefeitura de Manhumirim
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inda hoje ecoam pelas ruas da pacata Manhumirim(MG)
questionamentos da população sobre a absolvição da Prefeita Darci Braga no processo de cassação movido pela Câmara
Municipal.

Ministério da Saúde pede intervenção da Policia Federal na Prefeitura de Manhumirim
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EDITORIAL

Eleitores elegeram Dilma,
mas querem mudança

Dizem que para um bom entendedor, meia palavra basta, esse foi o recado
que surgiu das urnas. Há vitórias e vitórias, da mesma maneira podemos afirmar
que Aécio sai fortalecido, só o tempo dirá quem mais acertaram, se foram os
eleitores do Sul e Sudeste ou Norte ou Nordeste. A vitória de Dilma foi um
pouco parecida com a frase de Marina “Se for para ganhar perdendo, eu prefiro
perder ganhando”. Apesar dos votos terem o mesmo valor, na prática não se
pode comparar o voto de um professor formador de opinião com um analfabeto. Quem conhece a situação brasileira e está bem informado votou para
mudar e hoje está triste. Deus permita que a presidenta Dilma saiba enfrentar
os grandes problemas atuais e os que virão, que ela cumpra sua promessa
na hora em que a justiça julgar os acusados do desfalque da Petrobras e de
outros setores. Aécio por representar o desejo de mudança teria mais força
para realizar as reformas que tanto o Brasil necessita. Dilma vai encontrar um
congresso mais conservador e com certeza ela terá que mudar como dizem,
da água para o vinho se quiser se sair bem neste mandato, que lhe será mais
desfavorável que o seu primeiro mandato. O povo brasileiro de tanto comer
pizza, está com o estômago embrulhando e não suportará engolir mais uma que
se for preparada será a gigante de todos os tempos. O marqueteiro de Dilma
percebeu que o povo desejava mudança e para tanto colocou sua candidata
falando aquilo que o povo queria ouvir, governo novo ideias novas, ao ponto
de em alguns debates ela ser chamada de candidata também de oposição, estes
e outros métodos nada benéficos, usaram e abusaram de tudo o que tem de
mais ruim em uma campanha, um vale tudo para desconstruir seus adversários.
Veja o que o líder do PT no Senado, (SP), afirmou. "O Brasil nesta eleição deu
um voto de confiança a Dilma, ao PT, mas também mandou um recado muito
importante de que nós precisamos, de fato, promover uma série de mudanças", disse, destacando que a principal delas é recompor as relações políticas
com a sociedade como um todo. "É preciso intensificar o diálogo dentro do
Congresso Nacional, mas também com os governadores, com os prefeitos. O
Brasil precisa desse diálogo para superar uma divisão que de certa forma a
campanha ajudou a criar", avaliou. Analisando tudo isso e os números deixa
bem claro que o PT ganhou, mas chega sem forças, é como aquele time que
vence com aquele gol irregular que o juiz não viu, e ainda perde seus principais jogadores. Para Costa, outro aceno que Dilma precisa fazer à sociedade
diz respeito à corrupção. "Para enfrentarmos
isso, precisamos ter medidas concretas
Fale com a redação
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precisamos, acima de tudo, de uma grande
reforma política", disse.
Costa ressaltou que Dilma precisa ser a principal defensora da reforma e
dialogar com todos os setores da sociedade, sem colocar a responsabilidade
somente no Congresso Nacional. Segundo ele, o diálogo entre governo e
oposição ainda é possível, principalmente em pontos que "melhorem o Brasil".
Até aqui o PT fez quase todas as reformas que quis, mas daqui para frente
esta tarefa será muito mais complicada, o congresso é outro. A meu ver ela
terá que seguir suas promessas de campanha, mostrar claramente para os
brasileiros que ela é realmente contra a corrupção. Um dia após a eleição,
27/10/2014 o mercado reagiu negativamente, A imprensa internacional repercute nesta segunda-feira (27) o desempenho do principal índice de ações da
Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que reagiu ao resultado das eleições
presidenciais. O Ibovespa fechou em queda de 3,24%, aos 50.713 pontos, no
menor patamar desde abril. Nas primeiras horas do pregão, o índice chegou
a cair mais de 6%. Petrobras caiu mais de 12%, maior baixa em seis anos.
O jornal argentino "La Nación" afirma que os mercados reagiram com resistência à eleição da presidente Dilma Rousseff. "Os mercados afundam, o real se
desvaloriza e as ações das empresas dão piruetas. Os mercados financeiros do
Brasil reagem de maneira negativa ao resultado das eleições para a Presidência
da República no Brasil, mas se afastam das piores cotações, registradas na
abertura. Venceu a atual presidente, Dilma Rousseff (PT). O mercado preferia
o candidato de oposição, Aécio Neves (PSDB). As correções de rota são vistas
em todos os mercados: ações, câmbio e juros.
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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
APOSENTADOS
Lamentavelmente, em nenhum
momento da campanha vi ou ouvi
(salve engano) qualquer candidato
fazer referência aos aposentados do
Brasil, somos realmente esquecidos e
excluídos. Isso deixa-nos tristes, pois
o país dentro de pouco tempo terá uma
população expressiva de idosos. É uma
vergonha depois de tantos anos de
trabalho tenhamos uma aposentadoria
miserável, que mingua com o passar
do tempo. Embora não sendo obrigados a votarem esse contingente de
idosos não deixa de cumprir seu dever,
minha mãe com 93 anos de idade moradora do distrito do Prata, foi lá deixar
seu voto, e assim muitos outros idosos
foram cumprir seu dever, na esperança
de ver também seus direitos serem respeitados, coisa difícil aqui no interior

de Minas, até a gratuidade garantida
por lei para não pagar ônibus é coisa
muito rara aqui no interior. Imagino
o quanto poderia melhorar a vida das
pessoas se estes desvios de verba da
Petrobras fossem usada em favor das
pessoas, pois dizem que são bilhões.
É triste, muito triste ver meu país em
uma situação desta e os governantes
dizer que não sabia de nada.
Maria de Lourdes
CADÊ A CORAGEM DE ENTERRAR ESSE PROJETO, VAI
VOTAR CONTRA A POPULAÇÃO E O PROGRESSO?
Se você tiver representantes na sua
cidade atrasados, sua cidade só andará para trás. Todo mundo sabe que o
consumo tem sido a marcha motora

da nossa economia, mas aqui em Manhuaçu nossa Câmara de vereadores
poderá entrar para história ao aprovar
uma lei casuística que representa o
retrocesso diante do progresso ao
proibir os supermercados e mercearias
de abrirem aos domingos. Haverá sim
diminuição nos postos de trabalhos e
ganhos, a cidade deixará de ganhar
mais um pouco de arrecadação e a
grande esmagadora maioria da população será contrariada em detrimento
da minoria, porque os vereadores estão
sendo pressionados a votar na base da
pressão e contra suas convicções, mesmo sabendo que a maioria do povo é a
favor de consumir aos domingos. Está
faltando coragem aos vereadores para
enterrarem de vez esse projeto absurdo
que envergonha nossa cidade.
Jeronimo Rosa da Silva
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Militantes são todos iguais
Dizem que em Manhuaçu existem um
grupo de militantes na política há mais de
15 anos, quando surgiu denúncias de corrupção, as críticas foram duras ao PSDB.
Nossa! Esse povo é mesmo honesto e gosta das coisas certas é com eles que eu vou,
disseram algumas pessoas acreditando naquela boa vontade e foram juntos com eles
até chegar aos comprovados escândalos
envolvendo a alta cúpula petistas, com isso
muitos nomes de grande expressões desfilaram-se do PT. Hoje nenhum militante do PT pode falar mal do
PSDB, são piores que o PSDB, é só comparar os escândalos provados hoje na justiça e os que estão a caminho, é uma questão de
inteligência e entendimentos dos fatos divulgados pela imprensa e
pelo judiciário. Por muito menos milhares de pessoas deixaram o
PT, quando este se aliou a Sarney, Maluf, Collor e Renan Calheiros, muitos filiados do PT, ficaram tristes e revoltados, sentiram
se traídos e resolveram fundar um outro partido o PSOL, mais a
frente outros escândalos movimentaram o PT, novamente outro
grupo deixou o partido juntamente com Marina. Hoje vendo este
grupo de Manhuaçu, muitos deles se dizem cristãos preocupados
com a justiça, mas não conseguem enxergar o óbvio, e aí não dá
para conversar com pessoas que não leem e nem se atualizam. Joio
e trigo são idênticos, só na colheita é que você consegue separar
um do outro. As coisas estão claras, mesmo com transitado em
julgado e condenados, mesmo assim eles acham que o PT está
correto, agora com essa delação premiada, com ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto e do Doleiro Alberto Youssef, escancarando
a corrupção com todos os detalhes e eles ainda acham o partido
melhor do país é como dizem ele rouba, mas faz.

Porque o PSDB perdeu em Minas
Minas 'falhou' com Aécio, avaliam tucanos mineiros. Segundo o
presidente estadual do partido, Marcus Pestana, Estado foi o "calcanhar de Aquiles" da votação e é preciso buscar entender o que
ocorreu.
É muito simples saber onde o PSDB errou. Uma reflexão sobre os erros do PSDB, ele errou na estrutura partidária, vou fazer
uma análise do PSDB de Manhuaçu cidade polo com mais de 53
mil eleitores. Aqui existia um partido organizado do PSDB, longe
do ideal de uma organização partidária mas existia um diretório,
que sempre funcionou elegeu vereadores e fez parte do governo
municipal. Deputado Paulo Abi-Ackel, ao desentender com o seu
presidente Toninho Gama que nas eleições municipais foi candidato a vice-prefeito na chapa de Cici Magalhães do PMDB, logo
passadas as eleições, o deputado Paulo Abi-Ackel, destituiu o diretório em Manhuaçu e fez uma nova comissão provisória, entregando o partido ao então ex-prefeito Sérgio Breder, que por sua
vez nomeou o advogado Segundinho para
presidir o partido, pessoa sem ligação com
o partido, existia muitos políticos na cidade
querendo participar do
PSDB, mas com essa
atitude do deputado
eles afastaram. Dizem
que o PSDB depois que
foi tomado do Toninho
Gama não se reuniu mais, vieram as eleições e Sérgio Breder acertou com Paulo para fazer sua campanha em Manhuaçu, a campanha do deputado foi muito bem feita em Manhuaçu, diria que foi
a melhor campanha, foi a mais badalada, a mais visualizada. Mas
se você não tem uma estrutura, não tem laços e nem ponte com os
eleitores, não será em uma campanha que você irá construir uma
identidade. Moral da história o deputado teve 1.300 votos e encerrado o primeiro turno, largaram a campanha de Aécio, os aliados
de Dilma continuaram seus trabalhos e com isso os militantes petistas e do PMDB deitaram e rolaram. O PT é um partido pequeno
na cidade, mas tem um diretório, tem ligação com os eleitores,
não tem estrutura, mas tem militantes e sistematicamente fazem
reuniões, é verdade que é o partido mais dividido de Manhuaçu,
há dentro do próprio partido inimigos mortais, os votos são muito
divididos entre os deputados, mas em se tratando da presidente, a
união se faz forte e todos lutam até o final. Uma pergunta cadê o
presidente do PSDB de Manhuaçu, ninguém viu na campanha. Aí
está a diferença, povo cheira povo.
O presidente do PT estadual esteve várias vezes em Manhuaçu,
rodou todo o estado e quando a campanha do PT foi para a TV,
todos os militantes já sabiam o que dizer aos eleitores. Diferente
do PSDB ficou a deriva, houve algumas manifestações, mas sem
apoio do partido, alguns simpatizantes da candidatura de Aécio, na
sexta-feira fizeram uma carreata, com muitos carros, mas desorganizada, logo na saída se dividiram e o carro de som do deputado
Lael Varella, que deveria puxar a carreata ficou separado em um

grupo de trás. Por ironia do destino quem continuou fazendo a
campanha de Aécio em Manhuaçu, foi o ex-presidente do PSDB
Toninho Gama.
O PSDB estadual não veio na cidade conversar, e olhe que Manhuaçu é cidade polo, votos não se conquista de um dia para o outro. Faltou diálogo com o povo, acho que o povo não traiu Aécio,
se houve erro, foi da campanha e de muitos líderes do PSDB que
fizeram corpo mole.

Prisioneiros em casa
Dizem que os moradores do bairro Lajinha estão solicitando
uma base da PM fixa 24 horas para que possa dar mais segurança.
O bairro Lajinha por ser mais afastado tem se tornado reduto dos
usuários de drogas e traficantes. “Não estamos mais suportando
esses indivíduos soltos por aqui, enquanto nós ficamos presos em
nossas casas. Pedimos providencia a prefeitura e digo mais ainda
a tempo de evitar algo ainda pior.” Diz um morador do bairro,
eles temem que o pior venha a acontecer e só estão pedindo ajuda.

SAMAL protocola projeto de lei
Depois dos cidadãos de Manhuaçu exporem suas opiniões diversas sobre o rio Manhuaçu e os córregos da região. O SAMAL
resolveu atender protocolando um projeto de lei que visa à contratação temporária de mais 26 funcionários para que possa ser feita
a revitalização das margens do rio. "É um importante ecossistema
da nossa cidade. Com a baixa quantidade de chuva e a sujeira em
que se encontra o rio, vários peixes morrendo. Acredito que com
esse projeto de lei vamos sanar o problema", comentou o diretor
do SAMAL Kilder Perígolo. O Secretário de Agricultura informou que nas reuniões foi estabelecido o dia 3 de novembro para
início da limpeza. Todo o lixo e entulho serão retirados das águas
do Rio Manhuaçu. A mata ciliar será mantida, mas o que for prejudicial para a vida e manutenção dos peixes será retirado. "Tudo
será feito baseado em levantamento e estudo de meio ambiente.
Queremos o melhor para o rio", disse Sandro.

Prefeitura quer editar revista
Dizem que tem tanta coisa para o prefeito de Manhuaçu fazer
e ele quer agora editar uma revista, sinceramente, por mais que a
gente pense, não dá para entender, só mesmo esse prefeito para
ter uma ideia dessa. Fazer comunicação com o dinheiro público
é muito fácil. Daqui a pouco, não duvido nada do prefeito querer
explorar outros ramos de negócios, pois o dinheiro não sairá de
seu bolso. Esta coluna está atenta e levará todas as denúncias e
irregularidade administrativa ao conhecimento público.

Idealizando um sonho e
cuidando da saúde.
Uma pesquisa feita no dia 24 de outubro pelo ministério da saúde indica que 33,8% dos brasileiros praticam algum tipo de atividade física sendo ela uma caminhada diariamente, uma ginástica
ou em uma academia, isso é bom por estar cuidando do seu corpo
e idealizando um tipo físico que várias pessoas querem e que propõem como ‘perfeito’ e sem saber que nesta procura por estética
estão cuidando da sua saúde auxiliando em várias funções onde
sendo sedentário, faltando a prática de exercícios, as debilitam.

Calor excessivo e falta de chuvas.
Esses dias estamos enfrentando um
calor intenso que as
vezes chega até a nos
atrapalhar em certas
coisas que fazemos
durante o dia onde
uma simples ida a
rua se torna complicado, mas não é
só esse o problema
a falta de uma chuva forte para encher as represas e nos fornecer água está complicado, temos que estar fazendo a nossa parte
racionando para que não venha nos prejudicar depois, podemos
estar racionando em vários aspectos para que não venha nós trazer
problemas com a sua falta depois.

Direção e celular em mãos.
Estamos em um momento revolucionário onde grande parte da
população está totalmente integrada a tecnologia, podemos ver
pessoas andando na rua com seus smartphones em mãos acessando as redes sociais, ficando informados e conversando com amigos
e quando saem registram o momento tirando os famosos ‘sefies’,
mas sabendo usar devidamente e em lugares corretos, tudo bem,
mas falar ao celular e dirigir ou checar mensagens? Isto não está

correto. Um número
alto de batidas dentro
da cidade vem acontecendo e este transito, que já é um pouco
lento, dois segundos
de distração já pode
acarretar problemas.
Os policiais já pedem
que não faça o uso do
celular ao volante, mas
ainda tem os que não
obedecem, vamos nos conscientizar com isto e tomar cuidado.

Demora no concerto e ainda
se pede que economize
Uma moradora do bairro Nossa Senhora Aparecida na Rua Bela
Vista, estava reclamando que um cano do relógio localizado na
rua se rebentou na noite do dia 24 às 8 horas da noite e os moradores ligaram para o SAAE e eles demoraram ir arrumar. A moradora ficou preocupada e indignada com a situação, pois estão
pedindo com frequência para economizar água para não faltar e
quando ocorreu o rompimento deste cano eles demoraram mais
de 12 horas para fazer os reparos, agora imagine quantos litros de
água foram perdidos neste tempo todo? Temos que economizar,
mas o SAAE também tem que ajudar.

Conselho Nacional do Ministério
Público aprova auxílio-moradia
para toda categoria
Após o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ter aprovado no final da manhã desta terça-feira regulamentação de auxílio-moradia
a todos os magistrados do País, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) reconheceu o direito ao mesmo benefício aos
promotores brasileiros. Assim, tanto juízes como representantes
do MP receberão o benefício no valor máximo previsto, de R$
4.377,73.
Na análise do caso pelo plenário, foram lembradas as liminares
do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ao estender o
direito aos juízes federais, a todos os estaduais e aos membros da
Justiça do Trabalho e Militar. A proposta de estender a decisão do
CNJ que regulamentou a análise de Fux foi aprovada por unanimidade. "A decisão firma um fato histórico que é o reconhecimento
de mão dupla da simetria constitucional assegurada entre Judiciário e Ministério Público brasileiro", disse o procurador-geral da
República, Rodrigo Janot.
De acordo com o procurador-geral, a situação do recebimento
do benefício era bastante díspar entre os integrantes do MP. Enquanto em alguns Estados o pagamento do auxílio-moradia chegava a R$ 8 mil, no Ministério Público Federal a verba girava
ao redor de R$ 3,3 mil. Para Janot, a regulamentação serve para
"uniformizar" o pagamento.
As restrições estabelecidas para recebimento do benefício se
assemelham às estabelecidas pelo Judiciário. Não podem receber
auxílio-moradia os membros do MP que possuem à disposição
residência oficial no local onde trabalham ou onde efetivamente vivem. Também não têm direito os aposentados. O pagamento
será interrompido em casos de aposentadoria ou indisponibilidade
por sanção, afastamento do trabalho sem recebimento de subsídio
ou ainda quando cônjuge ocupar imóvel funcional ou receber o
auxílio-moradia na mesma localidade.
A sessão do CNMP começou com pouco mais de uma hora de
atraso. Durante a espera, promotores que integram a plateia do
conselho apontavam que a demora era causada por divergências
entre os conselheiros quanto à questão do recebimento por cônjuge. O obstáculo foi estabelecido pelo próprio CNJ para os magistrados e seguido pelo Ministério Público.

Ele diz que...
Ricardo Lewandowski diz que
nunca foi alertado –nem pelo Ministério Público nem pela presidência
do STF– de que o PCC tentava infiltrar um assessor em seu gabinete, em
2010. O ministro reitera não conhecer
os envolvidos no episódio. Promotores afirmam que, informados sobre a
tentativa da organização, procuraram
o então presidente do Supremo, Cezar
Peluso. Segundo eles, o ministro avisou seu colega, que desistiu da contratação. Para Lewandowski, os juízes
brasileiros estão muito vulneráveis e,
por isso, ele defende a implementação
de um plano de segurança para a magistratura, em âmbito nacional.
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"A lentidão da Justiça brasileira causa prejuízos de toda ordem, mas o maior deles
é certamente a sensação de impunidade"
(do editorial “O crime compensa?” – Jornal o Estado de São Paulo)

YOUSSEF ENTREGA PROVAS
SOBRE POLÍTICOS QUE CITOU
Além de entregar comparsas no governo e no Congresso Nacional, o megadoleiro Alberto Youssef
também está mostrando à Polícia e ao Ministério
Público Federal todas as provas documentais que
acumulou e deixou em mãos de pessoas de sua
confiança. Ele promete revelar os bens usados pelo
esquema do Petrolão para presentear corruptos,
além dos números das contas do desses políticos
em paraísos fiscais.
VAREJÃO DA CORRUPÇÃO
Paulo Roberto Costa tratava com a cúpula do poder
(Lula o chamava de “Paulinho”) e Youssef fazia o
“varejo”, pagando propina a políticos.
BANCADA DO PETROLÃO
Alberto Youssef já revelou à PF e ao MPF que pelo
menos 28 membros do Congresso recebiam propinas mensais de R$ 100 mil a R$ 150 mil.
ELES SABIAM DE TUDO
Na terça-feira, 30, Youssef revelou à PF e ao MPF,
em depoimento, que Lula e Dilma sempre souberam da roubalheira na Petrobras.
PF BEM QUE AVISOU
Ainda no início das investigações, a Polícia Federal
concluiu que uma quadrilha se instalou na Petrobras para roubá-la. Estava corretíssima.
DESAFIO DE DILMA SERÁ
APROXIMAR O PAÍS DIVIDIDO
Reeleita com grande votação nos grotões, a presidenta Dilma (PT) terá uma tarefa difícil em seu
segundo mandato: buscar a reconciliação com a
metade do País que a rejeitou nas urnas. Após campanha agressiva, multidões passaram a hostilizá-la
nas grandes cidades, durante eventos em estádios,
ginásios esportivos etc., o desafio de Dilma será
usar muita política e menos propaganda para reconquistar os corações.
ANTIPETISMO
Maior Estado do País, São Paulo definitivamente
não quer papo com o PT: 65% votaram em Aécio
Neves.

PESQUISAS DERROTADAS
Os pesquiseiros do Ibope e Datafolha erraram de
novo nos Estados, nas vitórias de José Ivo Sartori
(PMDB-RS), Simão Jatene (PSDB-PA) e Marconi
Perillo (PSDB-GO), bem mais expressivas que o
previsto.
NOVES FORA, ZERO
O deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) acredita
que as abstenções em Belo Horizonte devido às
fortes chuvas ontem não ajudaram nem prejudicaram Aécio ou Dilma: “Como havia empate, perderam
os dois”.
BOTA FORA
O senador Cristovam Buarque (PDT) diz que ficou
“satisfeito” com eleição de Rodrigo Rollemberg
(PSB), no DF, deixando de fora a turma de José
Roberto Arruda e Joaquim Roriz: “Dos antigos, só
sobrou eu”.
MESMO AVIÃO
Aliado histórico do PSDB, o DEM descolou um avião
ontem a fim de levar políticos potiguares e pernambucanos para acompanhar, em MG, o resultado das
eleições. Foram no mesmo voo José Agripino (RN),
Felipe Maia (RN), Mendonça Filho (PE) e Bruno
Araújo (PE).
ANO DE CRISE
Será perdido o ano de 2015, segundo líderes
do Congresso. É que a revelação dos ladrões do
Petrolão provocará abertura de processos de cassação e ações criminais na Justiça. E isso deve paralisar o País.
COTADOS
O vice-presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, e
o relator da CPMI da Petrobras, Marco Maia (RS),
são cotados no PT para encarar Eduardo Cunha
(PMDB-RJ) na briga pela presidência da Câmara
em 2015.
PARA ALÍVIO GERAL
Hospitalizado, o megadoleiro Alberto Youssef ganhou bom motivo para
não aparecer na CPI do Petrolão,
na quarta (29).

ALVES SEM MANDATO

Poder sem Pudor

Depois de 44 anos, o presidente da Câmara dos
Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN),
fica sem mandato após sua derrota.

SENTENÇA NA FRALDA

MINAS E PERNAMBUCO
A presidenta Dilma Rousseff (PT), reeleita na noite
de ontem, venceu Pernambuco, reduto do falecido
governador Eduardo Campos (PSB), com mais de
70% dos votos. Em Minas Gerais, reduto do tucano
Aécio Neves, Dilma teve 52,4% contra 47,6%. Aécio cresceu em SP.
SOSSEGA LEÃO
Homem forte na campanha da presidente Dilma,
Giles Azevedo deixou a equipe de sobreaviso ontem
para um encontro a fim de acompanhar a apuração
dos votos. A turma estava à base do calmante.

O italiano Piero
Luigi Vigna, o procurador antimáfia
que comandou a
Operação Mãos
Limpas,
visitou
certa vez o então
presidente do Superior Tribunal de
Justiça, ministro
Paulo Costa Leite,
e sustentou que
não se pode dar mole para mafioso.
Contou que certa vez obteve permissão para que os presos pudessem ao menos abraçar os filhos, nos momentos
de visita. Mas ao segurar o filho nos braços (um bebê de
apenas 6 meses), um mafioso colocou na sua fralda uma
lista de inimigos a serem assassinados.
A tática foi descoberta e o contato físico novamente proibido.

E

as
cegonhas
sobrevoavam o
alojamento de
um circo de inverno à
procura das mães dos
filhotes que carregavam em seus enormes
bicos.
Todas ganhavam, a
mamãe girafa, a mamãe ursa, a mamãe hipopótamo, só Dona Jumbo, a mamãe elefante não ganhou seu filhote tão esperado.
Assim o circo embarca trazendo muita diversão.
De repente, uma cegonha um pouco atrasada, chega
trazendo o tão esperado filhote de Dona Jumbo.
Puxa, que alegria!
Jumbo Júnior era o seu nome.
- Mas que orelhas! disse uma companheira da Sra
Jumbo. O seu nome será Dumbo!
Não importava , Dumbo ou Jumbo Júnior, era o filhote mais querido e esperado. Dona Jumbo tratava-o com
muito carinho!
E assim a Sra Jumbo e Dumbo passaram a noite mais
feliz de suas vidas. Mãe e filho, juntos. No dia seguinte, o público começou a chegar para o grande espetáculo. Dumbo chamou muito a atenção de todos, pois sua
orelha era enorme mesmo. As crianças começaram a
zombar de Dumbo e como toda mãe, Dona Jumbo foi
defender seu filhote daquela zombaria, mas se excedeu
demais. Acabou indo para solitária
Pobre Dumbo, ficou só. As companheiras da Sra Jumbo, ignoravam o elefantinho que precisava apenas de um
pouco de atenção. Mas Timóteo, um simpático ratinho,
estava sentado comendo as sobras de amendoim deixados pelo público, observava tudo e ficou indignado com
a atitude daqueles paquidermes e resolveu ajudar Dumbo. Tornou-se o melhor amigo de Dumbo!
No dia seguinte, o número que os elefantes iriam apresentar seria a formação de uma pirâmide e no topo Dumbo seria lançado. Timóteo como seu amigo, deu-lhe a
maior força, mas foi um desastre!
Dumbo então foi transformado em um palhaço!
Mas Dumbo estava muito triste, pois ele era um elefante e não um palhaço! E timóteo para reanimá-lo conseguiu que Dumbo fosse ver sua mãe na solitária.
Sra Jumbo aquela noite ninou o seu bebê!
Sem querer os os dois amigos vão parar encima de uma
árvore, onde estavam sendo observados pelos corvos.
Timóteo então descobriu que eles poderiam ter voado!
- Você pode voar, suas orelhas são perfeitas asas - disse
Timóteo!
Dumbo então é incentivado a voar pelos corvos que
lhe dão uma pena e Timóteo dizia ser a pena mágica.
- Voe, Voe, bata as asas, vamos! Você pode! Você
pode! - gritava Timóteo!
Finalmente Dumbo voou! No dia seguinte, Dumbo se
transforma na principal atraçao do circo. Usando suas
orelhas, ele faz o que nenhum outro elefante conseguiu:
voar! Agora, Dumbo é um verdadeiro herói e brilha
como a estrela voadora do circo, trazendo alegria e diversão para todos.
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Jogos escolares municipais movimentam Manhuaçu

D

esde segunda-feira
(20), os Jogos Escolares Municipais de
Manhuaçu agitaram a cidade. Oe vento contou com a
participação de mais de 18
escolas, com 44 equipes disputando a modalidade futsal.
Foram aproximadamente 90
jogos nas quadras do Poliesportivo e Colégio Tiradentes.
O evento contou com a
participação de alunos e professores, que acompanharam
todos os jogos. O torneio é
organizado pela Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer, com a participação de
escolas da rede pública e
privada existentes no município.
O secretário de Esportes,
Victor Rocha agradeceu à
equipe que se dedicou a cada
jogo, com garra, determinação e por acreditar no potencial. Segundo ele, sua maior
felicidade em ver mais de 400
jovens participando do evento é que, enquanto estão praticando esporte, se distanciam
do mundo negro das drogas.
Também o incentivo na modalidade, mostra a aptidão da
juventude que cresce dentro
da prática esportiva, sempre
sonhando e acreditando na
força do esporte.
"Aqui, a gente supre alguma necessidade existente
nas escolas estaduais, que, às
vezes nao possuem uma quadra. Os alunos participam,

disputam e acabam virando
o centro das atenções nessa
modalidade esportiva. Além
de ajudar no desenvolvimento motor", ressalta Vitor Rocha. Ele também lembra que
o esporte é a principal ferramenta de inclusão social,
ainda mais aliado à Educação. Por isso, o momento foi
considerado sublime, ímpar
e, muito motivador.
Os Jogos Estudantis Municipais encerraram em alto
estilo nesta sexta-feira (24).
As equipes do feminino 1,
masculino 1, feminino 2 e
masculino 2 disputaram o
primeiro lugar, ficando assim definidos: feminino 1
- equipe da Escola Municipal de Vilanova bicampeã,
masculino 1 – equipe da E.
E. Maria de Lucca, feminino
2 – equipe da E. E. de Manhuaçu, masculino 2 – equipe do Colégio Tiradentes.
Ao final, o secretário Municipal de Esportes agradeceu a cada equipe participante dos Jogos Estudantis
Municipais. Segundo ele, o
foco é trabalhar a inclusão
de criança, adolescente, o jovem não só no discurso, mas
na participação em momentos como este, em que serão
exercitados a disputa, a disciplina, o trabalho coletivo,
porque unidos todos podem
vencer.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Aécio ganha no ABC berço do PT

Dizem a maioria
dos moradores do
ABC Paulista, onde
o PT nasceu e elegeu seus primeiros
vereadores, prefeitos e deputados. São
Bernardo do Campo onde Lula mora,
Aécio teve 55,89%
dos votos. Presidente
reeleita Dilma Rousseff (PT) venceu em
apenas duas cidades
do ABC no segundo turno da eleição
presidencial. A petista teve mais votos
em Diadema e Rio
Grande da Serra, as
mesmas cidades em
que ela ganhou no
primeiro turno.
Em Diadema, Dilma venceu Aécio por 53,85% a 46,15%. Em Rio
Grande da Serra a vitória foi apertada: a petista teve 50,62% contra
49,38% do tucano.
Nas demais cidades do ABC,
Aécio Neves foi vitorioso com larga vantagem. Em Santo André, o
senador mineiro teve 63,34% dos
votos, contra 36,66% da presidente. Em São Bernardo, Aécio teve
55,89% dos votos, contra 44,11%
de Dilma. Os dois municípios são
administrados por prefeitos do PT:

VEJA DESEMPENHO DOS
PRESIDENCIÁVEIS NO ABC

Resultado na região
Aécio Neves...............58,05% (889.039 votos)
Dilma Rousseff.........41,95% (642.327 votos)

Carlos Grana e Luiz Marinho, respectivamente.
Mauá, cidade em que tradicionalmente dá vitória a candidatos
do PT, Aécio venceu Dilma por
56,22% a 43,78%. No primeiro
turno o município administrado
por Donisete Braga (PT) tinha
dado vitória a Marina Silva (PSB).
Em São Caetano Aécio ficou
mais de 50 pontos à frente de Dilma: 78,29% a 21,71%. Em Ribeirão Pires a vitória foi do tucano,
61,74% a 38,26%.

DIADEMA
Aécio Neves..........................46,15% (112.649)
Dilma Rousseff.................... 53,85% (131.446)
Abstenção............................... 18,88% (61.335)
Branco........................................ 2,29% (6.025)
Nulos........................................ 5,10% (13.435)

SANTO ANDRÉ
Aécio Neves:...............63,34% (265.042 votos)
Dilma Rousseff...........36,66% (153.401 votos)
Abstenção....................19,68% (110.525 votos)
Branco...............................1,68% (7.566 votos)
Nulos........................................ 5,54% (25.003)

MAUÁ
Aécio Neves............................. 56,22% (5.513)
Dilma Rousseff...................... 43,78% (98.079)
Abstenção............................... 18,35% (54.946)
Branco........................................ 2,26% (5.513)
Nulos........................................ 6,09% (14.895)

SÃO BERNARDO
Aécio Neves................55,89% (252.394 votos)
Dilma Rousseff.....................44,11% (199.212)
Abstenção............................. 18,35% (109.074)
Branco........................................ 1,71% (8.277)
Nulos........................................ 5,24% (25.456)

RIBEIRÃO PIRES
Aécio Neves........................... 61,74% (41.003)
Dilma Rousseff...................... 38,26% (25.410)
Abstenção............................... 19,18% (17.053)
Branco........................................ 1,97% (1.417)
Nulos.......................................... 5,62% (4.041)

SÃO CAETANO
Aécio Neves........................... 78,29% (79.619)
Dilma Rousseff...................... 21,71% (22.081)
Abstenção.................................... 14% (17.385)
Branco........................................ 1,03% (1.103)
Nulos.......................................... 3,77% (4.029)

RIO GRANDE DA SERRA
Aécio Neves........................... 49,38% (12.385)
Dilma Rousseff...................... 50,62% (12.698)
Abstenção................................. 19,54% (6.573)
Branco........................................... 2,55% (690)
Nulos.......................................... 4,79% (1.296)
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Câmara Manhumirim confirma nota do
Ministério da Saúde. Prefeita desviou R$ 290 mil
Assessoria jurídica da Prefeitura Municipal veio a público para tentar desmentir os fatos

Um furacão tomou conta do
cenário político-administrativo de
Manhumirim(MG) após a veiculação de parecer do Ministério da
Saúde a respeito da CPI dos Contratos. O Departamento Nacional
de Auditoria do SUS, ratificou
as denúncias e pediu ainda que a
prefeita Darci Braga, devolva aos
cofres públicos mais de R$ 290
mil. A equipe de reportagem do
MinasNoticias.com teve acesso ao
resultado do Parecer de auditoria e
divulgou em primeira mão o relatório final expedido pelo órgão.
A Prefeita Darci Braga, acompanhada da assessoria jurídica da
Prefeitura Municipal, compareceu
durante a manhã de ontem(02) a
uma rádio local para desmentir as
informações. O assessor jurídico,
leu uma nota ao vivo distorcendo
os fatos noticiados e afirmou ainda
ser uma notícia “mentirosa”, criada apenas para criar tumulto com
inverdades e suposições.
A teoria defendida pela Prefeitura Municipal, caiu por terra no
mesmo dia. Durante a realização
da Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Manhumirim, ainda
na leitura das correspondências,
o ofício de número 070/2014/GP
enviado pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS foi
lido pelo Vereador Presidente.
Assim como havia antecipado
a reportagem, a auditoria realizada
pelo departamento responsável na
documentação final da CPI dos
Contratos apurou desvios de R$
292.460,00 destinados aos serviços
de saúde em Manhumirim. A nota
do órgão destaca ainda que seu parecer não impede a condução de
um outro processo movido junto
ao Ministério Público Federal sobre
estas e demais irregularidades.
O Ministério da Saúde, através do Departamento Nacional
de Auditoria do SUS pede ainda
que cópias de seu parecer sejam
encaminhadas ao Ministério Público Estadual de Minas Gerais,
ao Ministério Público Federal e a
Polícia Federal para que tomem as
medidas cabíveis.

A vereadora Ana Paula Destro,
lembrou que a CPI ainda não chegou ao seu fim. “A Câmara Municipal de Manhumirim finalizou
após votação aberta o processo
político e administrativo. Porém, o
processo civil e criminal ainda está
em andamento. O parecer do Ministério da Saúde, é apenas o primeiro de muitos outros” ressaltou
a vereadora.
Contrariando as declarações da
assessoria jurídica da Prefeitura
Municipal, a CPI dos Contratos
não foi finalizada com a absolvição da Prefeita e demais medidas
tomadas por ela para amenizar
suas consequências. As apurações
continuam através de diferentes
esferas, explica o Presidente da
Casa, Dário Veiga. “Ela continua
e trará muitas consequências pra
nós todos. Haja visto, que na área
da saúde foi revelado um montante (desviado) de R$ 292 mil. Trazendo assim um prejuízo enorme
aos cofres públicos, dificultando
tratamento médico, exames, entre vários outros benefícios que
poderiam estar sendo oferecidos
a população. Mas, o Tribunal de
Contas, o Ministério Público vêm
fazendo seu trabalho lentamente,
até porque são processos difíceis,
são várias pessoas para serem ouvidas” pontuou o Presidente.
As possibilidades de cassação
da Prefeita Darci Braga, ainda
existem e são grandes. O parecer
do Ministério da Saúde é apenas o
primeiro de muitas investigações
em andamento junto aos órgãos
de controle. Há também, uma uma
ação civil pública instaurada junto
a Procuradoria Federal da República. O parecer do Ministério da
Saúde não é um julgamento, mas
é um reconhecimento, um alerta
e também a avaliação do prejuízo causado pelas as consecutivas
irregularidades cometidas com o
uso de verbas federais destinadas a
saúde, durante o ano de 2013 pela
Prefeita Darci Braga.
O presidente, explicou que a
partir de agora as decisões sobre
como e se haverá afastamento,

cabe ao Ministério Público. “As
denúncias já foram entregues para
o Ministério Público e eu tenho
certeza que mais cedo ou mais tarde isso será cobrado. A devolução
do dinheiro aos cofres públicos,
ficando inelegível ou fazendo
com que as coisas venham a tona.
Porque, houveram os erros, foram
comprovados, os pareceres estão
aí. Então, precisamos dar uma resposta a população” completou.
Cabe também destacar que o
Ministério Público estará analisando a posição dos vereadores em
relação aos votos que absolveram
a Prefeita Darci Braga da cassação. Pois, existe a possibilidade de
serem enquadrados pelo crime de
prevaricação, ou seja, crime praticado por funcionário público contra a Administração Pública.
Vereadores alertaram sobre
novas irregularidades em Manhumirim: Diversas denúncias
envolvendo a gestão de Darci Braga também foram expostas pelos
vereadores. Incluindo aí vereadores da base governista.
O vereador secretário, João
da Casa Franco trouxe ao conhecimento da Casa, que a rede de
esgoto da Vila do Pequetito está
sendo jogada diretamente em um
córrego a poucos metros da rede
de captação para água usada no
abastecimento da cidade, causando assim contaminação. O vereador João denunciou também que o
veículo da Defesa Civil Municipal
está sendo usado de forma irregular pelo SAAE.
Uma divida de R$ 28 mil está
deixando a população de Manhumirim sem remédios, afirmou o vereador Benísio Arbuíne. Segundo
ele, a Prefeitura Municipal não tem
honrado os compromissos com os
fornecedores de medicamento e o
estoque atual já está comprometido
penalizando acima de tudo, a parcela mais carente da sociedade.
O Município está renunciando
receita, ou seja, Manhumirim está
dispensando dinheiro, denuncia o
vereador Hélio Marcos. Ele explica
que uma emenda jurídica já autoriza

As multas para os motoristas que provocam situações
de risco no trânsito, principalmente nas estradas do país,
pesarão muito mais no bolso
a partir do próximo dia 1º de
novembro.
A ultrapassagem pelo acostamento, por exemplo, que
atualmente rende multa de R$
127,69, passará a ser penalizada em R$ 957,70 –um aumento de 650%.
As multas por outras ultrapassagens perigosas, como em
curvas, subidas e locais sem
visibilidade, também serão reajustadas para esse valor.
O maior aumento, de 900%,
será nas multas para quem trafega em pista simples e força
a passagem entre veículos que
estão em sentidos opostos e na
iminência de passar um pelo
outro.
A multa por essa ultrapassagem de risco, que muitas vezes

obriga o outro veículo a sair da
pista para evitar um acidente,
vai saltar dos atuais R$ 191,54
para R$ 1.915,40 –o mesmo
valor da Lei Seca.
A mesma sanção também
valerá para quem for flagrado
disputando "racha" ou participando de competições de
arrancadas ou derrapagens

nas vias. Estará sujeito à multa ainda quem promover esse
tipo de competição.
Todas as mudanças constam
de lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff (PT)
em maio, um ano depois da
aprovação pela Câmara, com
o objetivo de frear a violência
no trânsito.

Ultrapassagens perigosas serão multadas
em até R$ 1.915 a partir de novembro

o Governo Municipal a cobrar pela
emissão do alvará sanitário. Mesmo
com um plano sanitário aprovado,
os servidores da Fazenda Municipal continuam a emitir o Documento de Arrecadação Estadual(DAE)
e não o Documento de Arrecadação Municipal(DAM). “De 2013
pra cá, esse trabalho é feito pelo
servidor municipal com qualidade,
mas tem sido feito a cobrança por
um DAE e paga ao estado. Isso é
renúncia de receita. E a lei diz, que
o município que renúncia receita é
penalizado” explicou Hélio Marcos
Mendonça.
Ana Priscila

Câmara Manhumirim confirma nota do Ministério da Saúde.
Prefeita desviou R$ 290 mil

Obama manda encomendar milhões
de cartões de permissões de
trabalho e green cards em branco

O Departamento de Serviços de Cidadania & Imigração
adiantou que procurará por
uma companhia que produza
milhões de cartões de permissão de trabalho e residência
permanente
Numa decisão que pode
indicar uma futura ação executiva com relação à política
migratória, o Departamento de
Serviços de Cidadania & Imigração (USCIS) informou que
procurará por uma companhia
que produza milhões de cartões
de permissão de trabalho e residência. O órgão federal postou
o esboço de uma solicitação no
início de outubro anunciando
a sua intenção de buscar um
produtor capaz de entregar “os
estimados 4 milhões de cartões
anualmente com o potencial de
compra de até 34 milhões de
cédulas”.
A solicitação, que alerta antecipadamente
concorrentes
em potencial para os próximos
e prováveis pronunciamentos
para que possam preparar as
propostas, também detalha que
as cédulas deverão ser entregues
durante o período de 5 anos.
“O objetivo dessa procura é
prover cédulas em branco para
o Departamento de Administração de Documentos (DMD)
que seriam utilizados para produzir green cards (PRC) e autorizações de trabalho (EAD)”,
diz a solicitação.
No PDF do esboço da solicitação, o USCIS informa que a
empresa contratada deve ter a
capacidade de processar rapidamente até 9 milhões de cartões PRC e EAD de forma a suprir “uma onda em potencial”
na demanda e “apoiar requerimentos futuros de uma possível
reforma migratória”.
Ambas as cédulas já foram
utilizadas pela ordem executiva “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA), que
permite que os imigrantes indocumentados (DREAMers) que
foram trazidos aos EUA ainda
na infância não corram o risco de deportação. A permissão
de trabalho pode ser renovada
por mais 2 anos caso a caso, se
os jovens cumprirem determinados critérios. O documento

O USCIS postou o esboço de uma solicitação anunciando a
sua intenção de buscar um produtor capaz de entregar “os
estimados 4 milhões de cartões anualmente com o potencial
de compra de até 34 milhões de cédulas”

permite que os DREAMers trabalhem legalmente nos Estados
Unidos.
Apesar de a reforma migratória estar “travada” no
Congresso, Obama prometeu
diversas vezes usar a sua autoridade executiva para atualizar
o sistema migratório depois das
eleições intermediárias de 4 de
novembro. Com o Congresso
impedindo qualquer ação, a
expansão do DACA através de
ordens executivas parece ser
mais provável, talvez com o
presidente beneficiando os pais
de cidadãos americanos ou os
trabalhadores na agricultura.
O Congresso parece não ter
sido capaz de aprovar uma reforma migratória, apesar de o
Senado ter passado uma proposta ampla e bipartidária em
junho de 2013. O projeto de
lei foi duramente criticado pela
Câmara dos Deputados, liderada por republicanos, onde os
conservadores a consideraram
uma “anistia”. Entre os temas
mais polêmicos está a cidadania, que tornaria os imigrantes
elegíveis depois de cumprirem
várias exigências, como aprender o idioma inglês e aguardar
longos anos de processo.
O novo pedido por cédulas
em branco pode ter a ver com
a tão esperada ordem executiva
de Obama. Um representante do USCIS que não quis se
identificar disse ao jornal Daily
Mail que o aviso foi postado

“caso o presidente aja da forma
que pensamos que ele agirá”.
Durante entrevista ao website conservador Breitbart.com,
que divulgou em primeira mão
o esboço da solicitação, Jessica Vaughan disse ao Centro de
Estudos Migratórios (CIS) que
o comunicado “parece indicar
que o presidente está avaliando uma ação executiva enorme
que é muito mais ampla que o
plano rejeitado pelo Congresso”, em 2013.
Entretanto, outro representante do USCIS disse ao mesmo jornal que o esboço não
foi publicado como parte das
prováveis mudanças de política
de Obama, mas sim caso que o
Congresso aprove uma reforma
migratória.
Abordando o polêmico debate, o jornalista John King da
rede de notícias CNN desconsiderou a possibilidade de o Congresso se unir e aprovar uma
reforma migratória, alegando
que os conservadores estão determinados a se oporem à amplitude dos planos de Obama.
“Caso o presidente utilize a
sua autoridade executiva como
o prometido, os republicanos
incitarão as bases do partido
para confronto; não colaboração”, comentou King, registou
o website Newsmax.com. “Um
tema que nós pensamos que
após 2014 os republicanos tentariam lidar; estará conosco até
2016 e além”.
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Ministério da Saúde pede intervenção da Policia
Federal na Prefeitura de Manhumirim

A

Órgão reconheceu prejuízos causados pelas irregularidades da gestão Darci Braga
e pede devolução de R$ 292 mil aos cofres do município.

inda hoje ecoam pelas ruas da pacata
Manhumirim(MG)
questionamentos da população sobre a absolvição da
Prefeita Darci Braga no processo de cassação movido
pela Câmara Municipal.
Foram longos meses de
investigações conduzidas
por uma CPI que comprovaram diversas irregularidades cometidas pelo atual
governo. Inexplicavelmente, em 21 de fevereiro de
2014, parte dos vereadores
da Casa fugiu ao seu dever
com o povo, pois mesmo
reconhecendo as fraudes cometidas em vários processos licitatórios, contratação
irregular de funcionários e
pagamentos indevidos, optaram por arquivar o processo de cassação.

Dentre os votos a favoráveis ao arquivamento do processo, sem dúvida alguma o
mais surpreendente foi o de
Rodrigo Soares(PMDB). O
vereador foi o responsável
pelas denúncias que motivaram a abertura da CPI
e também conduziu as investigações como membro
vogal, mas fechou os olhos
aos fatos por ele mesmo
apurados e deu carta branca
para Darci Braga continuar
a frente do município.
Mesmo com maioria dos
vereadores de Manhumirim
sendo favoráveis a cassação, inclusive o presidente
da Casa, o total de votos
não atingiu o mínimo necessário, pois, os vereadores
Ivan Caetano, Roberto Bob,
Sérgio Borel, João da Casa
Franco e o denunciante de

Ministério da Saúde pede intervenção da Policia Federal na
Prefeitura de Manhumirim

todo o esquema Rodrigo
Soares, votam contra a cassação. Segundo os tramites
legais, quando a Câmara
de Vereadores opta pelo arquivamento do processo, o
resultado das investigações

é transferido para diversos
órgãos, como por exemplo,
o Tribunal de Contas do
Estado, Ministério Público
Federal, Ministério Público Estadual, Ministério da
Saúde, Ministério da Edu-

O EXILADO DA ILHA E PATMOS

C

erta feita tendo caído
prisioneiro do Comando Águia, uma
espécie de Gestapo Romana, João Evangelista foi levado para a ilha de Patmos,
uma ilha pequena formada
por secreções vulcânicas,
de mais ou menos trinta
quilômetros de circunferência, lugar terrivelmente
desprovido de vida vegetal
e animal - havia escassez
de tudo. Era um mundo
desconhecido, todavia o
amor é pedra filosofal que
tudo transforma, e João começou a viver na ilha como
se estivesse num paraíso.
Os guardas de Roma, de
vez em quando, eram substituídos por outros, e João
crescia mais no amor. Quase todos os soldados com
os quais conviveu nesta
pequena região cercada de
águas, castigada pelo sol
abrasador, se convertiam
ao cristianismo e passaram
a ouvi-lo com respeito e
admiração. Participavam
até altas horas da noite das
conversações do Profeta,
que jamais demonstrou
cansaço.
Apoderava-se
dele um vigor inexplicável
nas argumentações evangélicas, historiava a vida
de Cristo como se o estivesse vendo.
Pai João como era conhecido na ilha, sempre acompanhado por dois soldados,
e certa feita um deles lhe
perguntou, como esse mestre de quem fala que curou
multidões, conforme di-

zeis, vos deixa abandonado
nesta ilha, como pessoas
indignas da sociedade?
O apóstolo ouviu atentamente, como se fosse
um verdadeiro pai diante
de seu filho. Meu filho, os
desígnios de DEUS são diversos, variam de criatura
para criatura, de nação para
nação. Nada, ao contrário
do que ocorre no mundo,
se faz sem a SUA magnânima vontade: da gota d'água
que desaparece ao calor do
sol, ao astro que desaparece das nossas vistas no
esplendor do infinito, tudo
obedece as SUAS leis sábias e justas, se estou aqui,
é pela graça e misericórdia
deste próprio DEUS.
Cristo colocou João
numa ilha pequena, como
se fosse um barco no mediterrâneo, para que Ele pudesse falar, por intermédio
desse medianeiro, das coisas que haveriam de vir. E
eis o Apocalipse!
Nem o céu nem a terra poderão modificar esse
roteiro, porque está fundamentado na Lei Maior.
Faz parte da evolução das
criaturas e o mundo não
vai acabar como dizem os
falsos profetas, mas irá se
transformar para melhor.
Chegaram então ordens
expressas de Roma para
que se consumisse o velho
e bom Pai João, e o preparo não se fez esperar: seria
cozido em uma tacha de
proporções enormes com
azeite em ebulição. Os

homens do poderoso comando Águia, disseram a
João: Queremos que o senhor obedeça para não nos
colocar em dificuldades. E,
desenrolando um grosso
volume de papéis, um dos
soldados fez a leitura, e
encerrou dizendo: Pai João
a contra gosta estamos fazendo isto, não podemos
desrespeitar as ordens de
Roma.
João calmamente disse
a DEUS: Senhor que seja
feita a sua vontade e não a
minha, e o apóstolo ouviu
uma vós: João tenha bom
ânimo meu filho, porque
a porta pela qual passarás
para junto de mim, é estreita. E o apóstolo nada mais
viu.
Após uma semana de fervura infernal no tacho das
trevas, foi retirado o fogo
e o azeite começava a esfriar. Os soldados respeitosamente cavaram uma sepultura, nas proximidades
do evento nefasto, como
gratidão ao grande cristão. Quando começaram a
entornar o caldo maldito,
como se fosse o corpo do
apóstolo, o velho companheiro de Jesus ergueu-se
do fundo do vasilhame
negro, para espanto de todos, abençoando-os novamente.... Parecia chegar
de uma longa excursão.
Estampou-se em sua feição
um sorriso sobremaneira
encantador, saudando todos em nome do cristo,
sem qualquer queimadura

cação, entre outros.
O Ministério da Saúde,
após receber as provas referentes a contratação irregular de servidores e médicos
para a saúde municipal, realização irregular de pagamento com dinheiro oriundo
do Governo Federal, autorizar de forma irregular pagamentos a serviços prestados
a saúde, gerir de forma fraudulento o fundo municipal
de saúde, entre outras desvios administrativos, foi o
primeiro órgão a emitir um
parecer.
A reposta do Ministério,
foi emitida através do Departamento Nacional de
Auditoria do SUS, que realizou profunda análise na
documentação e ratificou a
posição da CPI a favor da
cassação da Prefeita Darci

Braga. Reconheceu ainda,
que além das irregularidades comprovadas, ficou
claro o prejuízo causado a
população de forma social,
assistencial e financeiro,
cujo a soma total de valores chega a R$ 292,460,00
(duzentos e noventa e dois
mil, quatrocentos e sessenta
reais). Montante que deverá ser devolvido aos cofres
públicos corrigido e atualizado.
O órgão pede ainda que a
Câmara Municipal de Manhumirim, o Ministério Público Estadual, o Ministério
Público Federal e a Polícia
Federal sejam notificados
sobre sua recomendação e
que tomem as medidas que
julgarem necessárias a solução do caso.
Ana Priscila

É verdade.

FONTE: http://www.adcap.org.br/index.php

Para ser amplamente divulgado.
NOTA PÚBLICA

GERALDO MAGALHÃES

na pele............
Por sugestão dos soldados João raspou a barba e os cabelos brancos,
vestiu uma farda velha e
mudou o nome para pai
Francisco, e refugiou-se
em Éfeso.
Pai Francisco foi logo
amado por todo o povo
de Éfeso, pelo carinho
que demonstrava àqueles que o procuravam.
Frequentemente voltava
a ilha de Ptmos, foi ali,
naquele solo agreste, que
JOÃO EVANGELISTA
escreveu o Apocalipse,
revelações famosas, reconhecidas e respeitadas
no mundo inteiro.
João Evangelista foi o
mais arrojado vidente de
todas as épocas, em êxtase, no exílio, o tempo
para ele desaparecera,
como igualmente o espaço. Ele via via todas
as coisas como se estivesse no presente-Albert Einstein, cientista
dos mais famosos dos
tempos modernos, quase
chegou a essa equação
pelas vias da matemática, diferenciada noutras
ciências.

A Associação dos Profissionais dos Correios - ADCAP,
entidade sem fins lucrativos fundada em 20/12/1986, sem
vinculação a qualquer partido político, em virtude das últimas notícias divulgadas acerca do aparelhamento político
da ECT, vem a público manifestar o que se segue:
a) Nos últimos anos o aparelhamento político da ECT se
acentuou com as mudanças introduzidas no Manual de Pessoal em 2011, que permitiram o acesso às funções técnicas e
gerenciais por empregados e pessoas estranhas aos quadros
de pessoal da Empresa sem a observância dos imperativos
de competência técnica e capacidade gerencial;
b) Em decorrência dessas alterações, 18 (dezoito) dos 27
(vinte e sete) Diretores Regionais da ECT são filiados ao
Partido dos Trabalhadores;
c) Além disso, muitas outras funções são ocupadas por
critérios políticos nas Diretorias Regionais e na Administração Central da Empresa;
d) Como exemplos desse aparelhamento, registre-se que
enquanto mais de 50.000 mil Carteiros labutam diariamente
em condições muitas vezes desfavoráveis por uma remuneração mensal de cerca de R$ 1.500 (hum mil e quinhentos
reais), outros Carteiros ligados à burocracia sindical e partidária ocupam elevadas funções em Brasília e nos diversos
estados, alguns deles com remunerações superiores a R$
20.000 (vinte mil reais);
e) O citado aparelhamento afeta também o Fundo de
Pensão dos empregados dos Correios, o Postalis, frequentemente citado em notícias veiculadas pela imprensa contendo suspeitas de investimentos duvidosos e de operações
fraudulentas;
f) O Postalis já acumula um déficit atuarial superior a R$
2,2 bilhões em 2013/2014, levando em breve a uma drástica
redução dos salários e benefícios dos empregados e aposentados dos Correios e atingindo cerca de 500 mil pessoas, o
que levou a ADCAP a solicitar à PREVIC, junto com outras
entidades representativas de empregados, a intervenção no
Postalis;
Diante do exposto, a ADCAP comunica que está avaliando as medidas judiciais cabíveis e que oportunamente se
manifestará novamente sobre o assunto.
Atenciosamente,
Diretoria Executiva da ADCAP Nacional.
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Segurança da Casa do Roberto Carlos é reforçada em Cachoeiro, no Sul do ES
Devair G. Oliveira

C

achoeiro do Itapemirim no Espírito Santo recebe muitos turistas que viajam de todo o
Brasil para conhecer o Espaço Rei Roberto Carlos,
nossa reportagem conversou com um grupo de fãs
de Mutum que estiveram
recentemente visitando e
conhecendo a casa onde
Roberto Carlos passou sua
infância. Ducarmo e suas
amigas Marilurdes e Ana
Maria. “Sou fã nº 1 desde
os 4 anos, (1964) quando
já ouvia pelo rádio várias
canções que retratavam
histórias de amores proibidos. Ao longo dos anos,

fotos e pertences do grande
Roberto. Histórias contadas pela Historiadora completavam um cenário de
saudades. Cada Foto veio
me a certeza que Ele realmente merece ter o espaço
preservado pois foi e será
sempre o Ídolo da Jovem
Guarda.
Para quem gosta sabe
dar valor qualquer objeto
de seu fã. Ducarmo falou
inclusive a nossa reportagem que chegou ao seu
conhecimento um episódio
de roubo na casa e segundo
ficou sabendo não foi o primeiro. “Na oportunidade
como fã e visitante fui entrevistada pelos repórteres
do G1 do Espírito Santo
que estavam fazendo uma
reportagem sobre o descaso do município em relação
a segurança aos pertences
do Rei. Faço aqui o meu
pedido ao prefeito Municipal que faça o melhor para
os policiais descobriram o que as lembranças contidas

vivi também, claro quem
não viveu? Amores não
correspondidos histórias
marcadas pela trilha sonora de Roberto. Nesta ida a

Cachoeiro de Itapemirim,
tive um enorme prazer
em conhecer a infância do
Rei Roberto Carlos, fiquei
muito emocionada, ao ver

melancia estava regular.
Porém, ao conferir a carteira de habilitação do
condutor, os agentes descobriram que o documento era falso. Foi durante a
fiscalização da carga que

entorpecente.
Segundo a PRF, a droga
seria levada para Juiz de
Fora. O casal e o motorista do caminhão foram
presos.

PRF apreende duas toneladas
de maconha no Sul de Minas
A Polícia Rodoviária
Federal (PRF) conseguiu
apreender, na manhã de
sábado (25), cerca de duas
toneladas de maconha que
estavam sendo transportadas em um caminhão
trucado carregado com
melancia. A interceptação
foi na altura do km 871 da
BR-381, em Pouso Alegre,
no Sul de Minas Gerais.
De acordo com a PRF,
os agentes desconfiaram
de um casal que seguia
pela rodovia em um veículo Jetta, com placa de Cafezal do Sul (PR). Durante a abordagem, a mulher
informou que o caminhão
que seguia atrás do carro
estava com eles.
O caminhão, com placa
de Curitiba (PR), também
foi parado pelos policiais.
A nota fiscal da carga de

na casa tais como os objeto pertencentes ao Rei, e
todo o acervo seja cuidado com mais carinho, para
que outras pessoas possam
desfrutar da história que é
muito bonita e emocionante, não falamos de qualquer
cantor estamos falando do
Rei, que é o mais amado
do Brasil, uma vez que a
segurança deve se ser em
geral, mas em se tratando

Agora em Lajinha!

Festas

de alguém que devido ao
sucesso também faz para
a cidade um polo turístico,
devem em contrapartida
cuidar e zelar mais pelo
patrimônio deixado pela
família de Roberto Carlos
Assim como eu e minhas
amigas outros mineiros e
admiradores do Rei irão
voltar para apreciar este espaço cultural e histórico”.
Concluiu Ducarmo.
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Parceria entre
prefeitura e polícia
militar garante
novas viaturas

Prefeito Nailton Heringer entrega a chave da viatura
ao tenente-coronel Sérvio Túlio

N

a terça-feira (28),
o prefeito Nailton
Heringer entregou
a chave de duas viaturas
ao tenente-coronel Sérvio
Túlio Mariano. Os automóveis auxiliarão o 11º Batalhão de Policia Militar no
suporte aos militares, melhorando as condições de
trabalho e o enfrentamento
à criminalidade. O evento
aconteceu na Praça Cordovil Pinto Coelho e contou
com a presença do secretariado municipal e militares
do 11º BPM.
Os veículos foram adquiridos através de um convênio firmado entre a Polícia
Militar e a Prefeitura de Manhuaçu. Os recursos disponibilizados pelo município
proporcionaram a aquisição
de três viaturas, duas recebidas hoje e uma que será
entregue nos próximos dias
à unidade do 11º BPM.
O tenente-coronel Sérvio
Túlio Mariano Salazar destacou a aquisição dos novos
equipamentos que serão
utilizados no policiamento
ostensivo do município e
dos distritos, possibilitando
a melhoria do policiamento
nestas áreas. “Nossa diretriz de comando é atuar e
colocar o maior número
de policiais para garantir

a segurança da população.
As viaturas serão utilizadas
para melhorar e incrementar ainda mais o policiamento na região. Sempre
buscamos novas estratégias
para atender as demandas
da comunidade”, disse.
De acordo com o prefeito
Nailton Heringer, a parceria com a Policia Militar faz
parte de um compromisso
de campanha, os recursos
do convênio aumentariam
para ajudar a melhorar a
qualidade dos serviços
prestados, garantindo mais
segurança aos cidadãos.
“Fizemos uma proposta ao
11º BPM e passamos a cumpri-la. Até 2012, a Prefeitura repassava R$18 mil por
ano a Policia Militar, e nós
criamos esse compromisso
em repassar R$140 mil por
ano, ou seja, R$ 12 mil por
mês. Acreditamos que a segurança é um assunto muito
sério e a atuação da Polícia,
não só ostensiva, mas também através do serviço de
inteligência, é referência na
segurança à população. Sabemos da dignidades desses
homens, que respondem de
forma positiva os anseios
da sociedade”, finalizou.
Secretaria de
Comunicação Social
de Manhuaçu
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Disputa eleitoral acirrou e polarização entre PT e PSDB e projetou Lula,
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Do churrasco na fábrica de tecidos

A

Stefan Salej

situação é extremamente simples: um
operário na fábrica
de tecidos organiza durante o expediente de trabalho
um churrasco para ele e os
demais colegas. E ao lado
de produtos químicos,
entre uma folguinha e outra, e sem cerveja. A empresademite-o por justa
causa, o Tribunal Regional do Trabalho anula a
decisão da empresa e o Tribunal Superior do Trabalho, confirma: demita-se, mas com todos os direitos. E dá um pito na empresa que exagerou na
dose de punição. O caso aconteceu na centenária
fábrica de tecidos Santanense em Itaúna.
Bem, se você for empregado, vê isso com alegria. Aliás, você vê com alegria toda a proteção
que a nossa legislação trabalhista lhe oferece
junto com delegacias do Ministério do Trabalho
e seus fiscais e mais a Justiça doTrabalho, que
na absoluta maioria das vezes está a favor do
funcionário, seja ele com curso superior ou então
simples faxineiro. Alguém tem que proteger o explorado trabalhador.
Mas, se você for empregador, nem que seja de
uma empregada doméstica, está sujeito à Consolidação das leis de trabalho baseada na lei italiana
da época do Mussollini, com seus apetrechos e
adendos, com ação dos fiscais de trabalho e da
justiça, que acham em princípio que você decidiu
ser empresário somente para ter a alegria de explorar o próximo.
Claro que nem todos os funcionários fazem
churrasco durante o expediente, e claro que nem
todos os empresários acham que ao não cumprir
a lei pode progredir mais do que os que cumprem
a lei. O fato é que está situação das relações trabalhistas torna com certeza as empresas menos
competitivas e os operários, mais vulneráveis. É
uma situação em que as duas partes perdem muito e sem dúvida alguma leva a um aumento dos
custos de mão de obra que limita a expansão das
empresas no aumento de suas vagas. Os nossos
salários são baixos em termos internacionais,
mas o custo de mão de obra é alto. Sem falar nos

imprevisíveis, como as sentenças da Justiça do
Trabalho, e outras vulnerabilidades que aparecem
por pressão ou dos sindicatos ou lideranças mal
intencionadas.
Estamos numa situação que não é boa para
ninguém e, como a corda arrebenta do lado mais
fraco, é certamente pior para o trabalhador. Com
a perspectiva de redução das atividades econômicas, esse problema se torna ainda mais agudo. E
tem mais outro elemento: nossos competidores
internacionais, notadamente a China, não têmesse problema. E o consumidor quer produto bom e
barato, não se importando de onde vem. E a essa
situação ainda devemos somar os altos custos dos
conselhos profissionais, sem retorno para o trabalhador ou as empresas, e de acidentes de trabalho onde estamos bem mal colocados no nível
mundial.
A solução é simples: que os sindicatos de empresários e empregados, os dois também cobram
taxas, sentem juntos e acham a solução. Que chamem os competentes juízes do trabalho, o Ministro doTrabalho e mais os deputados e façam a
reforma. Muitos privilégios vão se perder neste
projeto, mas ficarão as mãos limpas para poder
trabalhar e criar mais empregos. Do jeito,que
está, todos perdem. Aliás, provavelmente não
se faz uma reforma, porque uns devem estar ganhando com a situação.
Algo de novo nisso? Não! Os alemães fizeram
isso, criaram um grupo de trabalho de 15 representantes dos sindicatos, empresas e governo, e
as conclusões foram transformadas em leis que
permitiram o país estar onde está hoje. O único
perdedor foi chefe do governo que perdeu as eleições, mas ficou na história.
CURRICULUM DO STEFAN SALEJ: Como empresário
foi fundador de Tecnowatt Iluminação e Selpe- Seleção de
pessoal entre outras empresas. Membro de vários Conselhos
de empresas privadas e órgãos governamentais como Capes
e CNPQ. ex- presidente do Conselho do Sebrae MG; da
Federação das Indústrias de Minas Gerais, FIEMG; Vice
Presidente da CNI; professor universitário; Enviado especial (
Embaixador) do Governo da Eslovénia para América Latina;
Diretor geral do Centro internacional para empresas públicas
da ONU; palestrante e autor de artigos e publicações no Brasil
e no exterior; condecorado pelos Governos do Brasil e de Minas e no exterior; formado em administração de empresas, post
graduado em ciência política e marketing internacional.

11

12

28 de outubro / 2014

acesse: www.jm1.com.br

CANTINHO DE FÉ

WW

por

Pr. João Soares
da Fonseca

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo; quando vires um
homem mau, examina-te a ti mesmo.
Confúcio

O homem comum
fala, o sábio escuta,
o tolo discute. Sabedoria Oriental
Eu poderia suportar,
embora não sem
dor, que tivessem
morrido todos os
meus amores, mas
enlouqueceria se
morressem todos os
meus amigos!
Vinicius De Moraes
Quem pretende
ter felicidade e
sabedoria ao mesmo
tempo, deve acostumar com as frequentes mudanças.
Confúcio Confúcio
Não devemos ter
medo das novas
ideias! Elas podem
significar a diferença
entre o triunfo e o
fracasso.
Napoleon Hill
Nunca nada grandioso no mundo
foi feito sem uma
grande dose de
paixão.
Georg Wilhelm
Friedrich Hegel
Grandes obras não
são feitas com força,
mas a perseverança.
Samuel Johnson
Não se envelhece
enquanto buscamos.
Jean Rostand
Quem não sente a
ânsia de ser mais,
não chegará a ser
nada.
Miguel De Unamuno

jsfonseca@pibrj.org.br

Paula de Toledo
Cardoso
Educadora Física fala sobre atividade
física na infância e adolescência

S

er ativo fisicamente enquanto criança ou
adolescente é sem dúvida um fator fundamental na saúde e qualidade de vida.
Do ponto de vista de saúde pública e de medicina preventiva, é recomendado promover
a atividade física na infância e na adolescência para reduzir sedentarismo e suas possíveis complicações na idade adulta.
Vale ressaltar que atividade física é qualquer movimento que envolve contração muscular esquelética e aumente o gasto energético acima do repouso, ou seja, não se trata
necessariamente de uma prática esportiva.
Na entrevista abaixo, Paula de Toledo Cardoso, educadora física do Einstein, explica
qual o papel dessa prática na vida de crianças
e adolescentes e dá dicas e recomendações
para os pais. Confira.
Existe uma recomendação de atividade
física na infância e na adolescência?
Sim, existe. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), recomenda-se que a
criança e o adolescente, entre 5 e 17 anos,
realizem 60 minutos de atividade física todos os dias. Também é recomendado que não
acumulem duas horas de sedentarismo por
dia, como por exemplo, ficar diante da televisão ou computador.
Como a saúde deles pode ser favorecida
com essa prática regular?
Nessa faixa etária, um maior nível de atividade física contribui para melhorar o perfil lipídico e metabólico, reduzindo a prevalência
de obesidade e os riscos de doenças crônicas,
como diabetes tipo II, hipertensão, esteatose
hepática e alguns tipos de câncer. Além disso,
cumprindo a recomendação de 60 minutos de
atividade física por dia, a criança e o adolescente estarão trabalhando seu sistema cardiorrespiratório, muscular e ósseo, trazendo
inúmeros benefícios em relação àqueles colegas da mesma idade que não possuem essa
prática regular e que acumulam um tempo
elevado de atitudes sedentárias. Tais benefícios trazem grande melhora na qualidade de
vida, como mais disposição para as ativida-

des da vida diária.
Quais as atividades mais recomendadas
para as crianças?
As mais recomendadas são aquelas de
maior interesse, ou seja, que gerem prazer
ao praticante. Isso vale não só para crianças
e adolescentes, mas também para adultos e
idosos.
No caso das crianças, jogos e brincadeiras são muito válidos, principalmente os que
envolvem corridas, saltos, coordenação motora, força e flexibilidade. A escola está intimamente ligada com essa prática, uma vez
que oferece tais tarefas nas aulas de educação física, eventos escolares e nas atividades
extracurriculares. Atividades realizadas no
lazer, com a presença da família, também
são fundamentais na vida da criança, como
um passeio ao parque, por exemplo. Todas as
situações citadas contribuem para o nível de
atividade física da criança, além de estimular
que a mesma se torne ativa quando adulta.
E para os adolescentes?
Para os adolescentes, as atividades no ambiente escolar são fundamentais não só para
a saúde, mas também para o aspecto psicológico e social, uma vez que estará se relacionando com os demais colegas. Engajar uma
prática esportiva nessa idade é fundamental
em seu desenvolvimento, seja em escolas de
esportes ou em turmas de treinamento.
O importante é realizar uma atividade que
lhe dê prazer. Fora do ambiente escolar, podemos citar clubes e academias que proporcionam diversas atividades. Além disso, atividades praticadas na hora do lazer são muito
importantes nessa faixa etária também, seja
com a família ou com os colegas.
Estudos mostram que crianças e adolescentes ativos possuem maior tendência a se
tornarem ativos quando adultos. Depende
dos estímulos dados durante essa fase e da
motivação por parte da família. Vai deixar
seu filho fora dessa?
Fonte: Paula de Toledo Cardoso –
educadora física.

Bolo de fubá
da vó Maria

Bater as claras em neve, acrescentar o
açúcar, continuar batendo
Acrescente aos poucos as gemas, a margarina, o leite, a farinha de trigo, o fubá e

Nenhum pregador do século XX sofreu tanta perseguição no Brasil como Salomão Ginsburg. Judeu
polonês, Salomão se converteu jovem, e foi missionário no Brasil por 37 anos (de 1890 a 1927). Sofreu
inúmeras perseguições. Certa vez, foi preso em Niterói (RJ) por dez dias. Em Nazaré (PE), o padre da
cidade alugou um assassino profissional para matar
Salomão. Mas o assassino não foi muito profissional,
pois se embriagou tanto que caiu e dormiu, perdendo
assim a oportunidade de cumprir o seu dever macabro; graças a Deus! Dois meses depois, o assassino
de aluguel beberrão era batizado por Salomão, “em
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”.
Em sua autobiografia, Salomão relaciona alguns
dos problemas que os primeiros crentes brasileiros
tiveram que enfrentar: “Templos foram incendiados, crentes açoitados e fogo posto nas casas com os
donos dentro. Em alguns lugares, os perseguidores
invadiam a casa dos crentes e os tiravam de suas camas, pondo-os para fora, onde desordeiros mascarados, cada um com um chicote, ficavam em linha. E os
crentes, homens, mulheres ou crianças, eram obrigados a passar pelas filas, e cada perseguidor dava uma
chicotada na pobre vítima, muitas das quais caíam
a seus pés quase sem vida. Numa fazenda, eles encontraram uma senhora de cama por ter dado à luz
uma criança, havia somente uma semana. Destruíram
o berço em que estava a criancinha inocente a dormir, e deixaram-na cair ao solo, matando-a, e a pobre
mãe foi obrigada a passar para a varanda e pela fila
de bandidos, cada um açoitando o seu corpo quase
despido, com a força que podia despender” (GINSBURG, S. L. Um Judeu Errante no Brasil, p. 122).
Mas sabe qual a avaliação que Ginsburg faz das
perseguições? Veja o que ele registrou em sua autobiografia: “Onde a Causa do Mestre é perseguida,
o trabalho prospera (…). Onde a Causa é recebida
pelo povo com indiferença, o trabalho (…) não se
desenvolve”.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

ACADEMIA
KOMEIKAN

Ingredientes
4 ovos
2 xícaras de chá de açúcar
2 xícaras de chá de trigo
1 xícara de chá de fubá
3 colheres de sopa de margarina
1 xícara de chá de leite
4 colheres de chá de fermento
MODO DE PREPARO

Uma Bênção chamada
Perseguição

continue batendo
Coloque por último o fermento misturando com uma colher ou espátula
Coloque a massa numa forma untada e
deixe assar em forno médio pré aquecido
por aproximadamente 30 minutos

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Pai tenta salvar filho e os dois morrem afogados em Muriaé

Pai e filho morreram afogados no Rio Glória, em Muriaé, na tarde deste domingo,
19/10. O Corpo de Bombeiros de Muriaé, a Polícia
Militar e a Perícia Técnica
da 4ª DRPC registraram o
fato trágico.
As vítimas são Adilson
José Batista, 45 anos de idade, torneiro mecânico, mais
conhecido como “chumbinho” e seu filho, Tássio de
Almeida Batista, 17 anos,
moradores da Av. Cecília
Meirelles, bairro São Gotardo.
Segundo informações,

Adilson estava com a família em um momento de lazer
às margens do Rio Glória,
em um remanso, na Fazenda
São Domingo, próximo a comunidade do Retiro, quando
seu filho saiu para nadar e
no meio do remanso ele se
afogou.
O pai foi logo tentar salvá-lo, mas infelizmente, não
teve como e ainda se afogou
também, morrendo os dois
juntos. Populares tentaram
ajudar, mas já era tarde.
Os Bombeiros foram acionados por moradores daquela região e rapidamente

encontraram os corpos que
estavam a uma profundidade
de cerca de quatro metros.
A esposa estava no local
e saiu em estado de choque,
sendo amparadas por amigos. “Chumbinho” estava
trabalhando em uma oficina
no Bico Doce.
A cidade de Muriaé estava
com uma temperatura muito
elevada neste domingo e
rios, como o Glória, onde há
barragens de hidrelétricas,
são muito procuradas para
banho e pescaria.
Com informações:
Silvan Alves

SIMONÉSIA (MG) - A
Polícia Militar foi chamada
por moradores da região do
córrego Barra de Simonésia,
na divisa entre os municípios
de Simonésia e Manhuaçu, durante a manhã do dia
24/10, quando foi encontrada
uma ossada humana.
Os restos mortais foram
localizados em meio à vegetação, na margem do rio
São Simão. Não há detalhes

que possam ajudar na identificação.
Os policiais fizeram o registro e a perícia da Polícia
Civil providenciou os levantamentos no local. A ossada
tem pelo menos um ano que
estava no local.
Serão apuradas informações sobre pessoas desaparecidas para tentar chegar a
uma identificação.
Portal Caparaó

Ossada humana encontrada na
região de Simonésia

As vítimas são Adilson José Batista, 45 anos de idade, torneiro mecânico, mais conhecido
como “chumbinho” e seu filho, Tássio de Almeida Batista, 17 anos, moradores da Av. Cecília
Meirelles, bairro São Gotardo.

Garota de 14 anos é assassinada
a golpes de capacete

Irmãos morrem em acidente
Grave acidente na manhã
de quinta-feira(23) próximo
a cidade de Fervedouro. Um
Chevette de Orizânia e um
Polo, placa São Paulo, bateram de frente em uma curva
da BR 116, imediações da
comunidade Graminha.
Dois irmãos da cidade de
Orizânia, Antônio Marcos
Moreira da Silva,27 anos,
motorista, e Cleverson Antônio Moreira, 26, morreram
presos às ferragens do veículo
Chevette. Outras quatro pessoas que viajavam no Polo
foram socorridas com lesões
graves para o Hospital Casa
de Caridade de Carangola. A
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) sinalizou a área para os
trabalhos do Corpo de Bombeiros e Pericia de Muriaé.
O Campeão

U
Os irmãos Antônio Marcos Moreira da Silva e Cleverson Antônio Moreira faleceram em acidente dia 23

Chumaços de cabelos
presos na cerca de arame
indicam que a adolescente
resistiu e tentou fugir das
mãos do assassino.
Grimaldo Carvalho Leonardo, 30 anos, confessou
ser o autor do crime.
Ele disse aos policias "que

Danielzinho é assassinado
no Distrito do Prata

Pai e filha morrem em acidente
na BR-262 em Ibatiba

Pai e filha morreram após um grave acidente em Ibatiba, na região do Caparaó, na
manhã de sábado (18). Os nomes ainda não
foram divulgados. O pai, de 38 anos, e a
filha, 11 anos, estavam em uma moto, que
foi imprensada entre dos veículos de carga.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu
por volta das 6h15, no KM 156 da BR 262.

ma adolescente de
14 anos foi encontrada morta em uma
estrada de acesso à Fazenda
Diamante, Itaperuna, sentido
Retiro do Muriaé. Ela foi encontrada sem calcinha o que
reforça a possibilidade de ter
havido violência sexual.

Uma carreta colidiu na traseira da motocicleta
onde estavam as vítimas, que foi impulsionada para frente, na direção de um caminhão.
Segundo testemunhas, o caminhão que
estava na frente da motocicleta teria freado,
e a carreta que seguia atrás das vítimas não
conseguiu parar. Pai e filha morreram na hora.
Portal Caparaó com informações de
Geisy Gomes, do Gazeta Online Sul

Distrito do Prata de Lajinha, domingo, 26 de outubro, Daniel Rodrigues Filho (Danielzinho do Danielão), como era
conhecido, ele pertencia a uma família tradicional e muito
conhecida em Lajinha. Durante uma briga perto de um bar,
Danielzinho, 51 anos, foi morto por Cristiano Hubner de
Souza, 25 anos que fugiu e está sendo procurado.
Segundo informações, Danielzinho chegou ao bar armado e ameaçou o autor com o revólver, ele atirou uma vez e
acertou uma das pernas do pai de Cristiano, durante a briga,
Cristiano tomou a arma de Danielzinho e o matou a tiros.
A vítima do disparo teria desferido um golpe com taco de
sinuca na cabeça de Danielzinho.
Após o fato o autor fugiu numa picape preta, Fiat Strada,
placa OXF 2924 Lajinha. Equipes da Polícia Militar está
em rastreamento, segundo algumas informações o caso da
desavença, é antiga, eles já teria discutido em outra ocasião,
o crime não tem nenhuma relação com a eleição.

teria sido namorado de uma
tia da adolescente e ultimamente vinha assediando a
menina".
Grimaldo foi preso em
flagrante em sua casa. Ele foi
encontrado em casa escondido debaixo da cama
O Campeão .

Daniel Rodrigues Filho
(Danielzinho do Danielão)
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ENTRETENIMENTO
Boa notícia
Terminada a festa de casamento, o
casal enfrenta uma longa viagem, até
que finalmente chegam ao hotel onde
iriam passar a lua de mel. O noivo, que
tinha feito questão de preservar sua
noiva até aquele momento, está excitadíssimo. Mas, assim que ela saiu do
chuveiro, ele percebeu que havia alguma coisa errada. - Que foi, minha querida, aconteceu alguma coisa? - Sabe
amoreco... preciso te confessar uma
coisa... - O que é? Ela baixou os olhos,
constrangida: - É que antes da gente se
conhecer, eu... eu... - Você o quê? Diga
logo! - perguntou ele, impaciente. - Eu
fazia strip-tease em uma boate! O noivo ficou vermelho de raiva e esbravejou: - Essa não! Eu jamais seria capaz
de imaginar que você pudesse fazer
uma coisa dessas! Que descaramento,
que falta de vergonha! Não posso acreditar! Você, minha princesinha, dançando pelada diante de uma platéia!
Isso não pode ser verdade! Olha, meu
bem, sinceramente, eu preferiria mil
vezes que você tivesse sido uma prostituta! - É mesmo? Então, tenho uma
boa notícia para te dar...

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Com o Sol no signo de Escorpião, desde o
dia 23, os arianos inevitavelmente ficam mais sensíveis e com uma carga
emocional um pouco maior. O mais interessante é que justamente neste
período há possibilidade para se transformar, rever atitudes. O subconsciente também mexe com tudo isso.
BENS E FINANÇAS: fatos e ações relacionadas ao acúmulo de bens ou
às finanças ganham novas proporções. Podem acontecer surpresas a partir
de agora, pois um eclipse parcial do Sol força adotar novas atitudes em
relação aos bens materiais. Se for movimentar grandes somas financeiras,
é bom dar um tempo e se certificar bem antes disso.
TOURO – DE 21/4 A 20/5: Você mais do que nunca precisa manter as relações sérias e os acordos com sócios ou parceiros de empreitadas de forma
regular e equilibrada. Agora com o Sol em Escorpião, você tem tudo para
exercitar a dedicação aos negócios e se destacar pela boa pessoa que é.
BENS E FINANÇAS: há necessidade de se dedicar mais aos objetivos
de seus trabalhos, pois isso poderá ser bastante benéfico num futuro
próximo. Se for possível melhorar a imagem, então por que não? Período
bom para restabelecer contatos e fazer acertos para o futuro. A escolha
sempre será sua.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Chega o momento de se repensar a questão
do corpo e dos cuidados com a saúde, quer queira ou não. Iniciar uma
reeducação alimentar com especialista no assunto seria bem interessante
neste momento oportuno em que o Sol em Escorpião dá aquela força para
reequilibrar as energias no cotidiano.
BENS E FINANÇAS: sempre é bom precaver com questões judiciais e
financeiras difíceis, pois nesse período, se não souber como se expressar
ou quando estiver diante de um problema, poderá descambar para esse
tipo de situação. Por isso, sempre é bom estar com a luz da razão e do
bom senso brilhando em sua dinâmica mente.

sete erros

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Para os cancerianos que mexem com as
artes ou que possuem um senso mais apurado para apreciar as artes de
um modo geral, este é um momento em que as ideias podem fluir bastante
ou podem estagnar e afetar, de certa forma, a sensibilidade artística. Ao
mesmo tempo, você estará mais propensa a se divertir.
BENS E FINANÇAS: sempre é bom manter a segurança nos negócios
ou em qualquer momento em que for se endividar, por exemplo. Saiba que
neste período, é bom dar um tempo para qualquer realização de assinatura
de contratos ou endividamentos. Deixe para depois do dia 25, quando
Mercúrio retoma a dianteira.

Loiras
Duas loiras estavam batendo a cabeça,
uma na outra, quando veio um homem e
pergunta: "por que vocês estão batendo
suas cabeças?" e uma das loiras responde: "a gente está trocando idéias".

LEÃO – DE 23/7 A 22/8: A pauta família volta, vez por outra, às questões dos leoninos. E o momento não seria diferente, pois até em situações
importantes podem necessitar de sua colaboração para decisões que
afetarão o coletivo, inclusive relacionadas à compra e venda de imóveis.
BENS E FINANÇAS: surpresas na área das finanças ou imóveis podem
acontecer a partir de agora, sobretudo depois do eclipse parcial do Sol
em Escorpião que dá um novo sentido às decisões que envolvem bens de
família ou os seus, individuais.

Ensinando
Duas loiras peruas se encontram. - Magali, que blusa linda você está usando!
- Você gostou? é de uma lã especial!
Foram necessárias oito ovelhas para
confeccioná-la! - Noooossa, que chique!
E eu nem sabia que já tinham ensinado
ovelhas a costurar!!!

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Você já possui, na essência, uma natureza
relacionada às comunicações. Agora com o Sol em Escorpião justamente
favorecendo essa área, mesmo com um eclipse parcial do Sol, a natureza
emotiva também ganha novos contornos, por isso é bom controlar e pensar
bem antes de apontar o dedo ou proferir palavras mais ásperas.
BENS E FINANÇAS: o período está excelente para aqueles que precisam
ou têm a comunicação como linha de frente no trabalho. Está favorável
para fechar negócios, vender produtos, fazer acordos, ministrar palestras,
ensinar, aprender e por aí vai.

Ajudando o advogado
Enterrado em dívidas, aquele advogado resolve se suicidar. Vai no meio da
rua, joga um litro de gasolina sobre o
corpo e quando vai atear fogo, uma mulher o segura pelo braço. - Não faça isso
não, seu moço! - Diz ela, comovida com
a dramática situação. - Se o problema é
dinheiro, a gente vai dar um jeito! Ela
pega uma sacolinha e começa a abordar
os carros pedindo auxílio. Vinte minutos
depois ela volta com a sacolinha quase
cheia. - Quanto você conseguiu? - Pergunta o advogado, ansioso. E ela: - Não
muita coisa! Uns quinze isqueiros e 6
caixas de fósforos!

Sincero
Em outra audiência, o juiz pergunta ao
réu: - 'O senhor não trouxe o seu advogado?' - 'Não, meritíssimo! Eu não tenho
advogado. Resolvi falar a verdade!'

Confessa seus pecados
Caipira confessou com o padre e este,
após ouvir todos os pecados, disse ao
caipira: - Meu filho, agora você se arrepende dos pecados e faz o pelo-sinal.
Você e sabe fazer o pelo-sinal, não sabe,
meu filho? - Ô Seu padre, sabe as palavra eu sei, só num sei espaiá elas na
cara.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Parabéns aos
sólidos e poderosos escorpianos, pois iniciou o período
da revolução solar desse signo. Traduzindo: felicitações
aos aniversariantes desde o dia 23 de outubro e “vamos
que vamos” que um novo período de determinação,
incentivo à espiritualidade e até ajudar as causas mais
nobres, pode gerar um resultado incrível para cada um.
BENS E FINANÇAS: o período está muito bom para estabelecer controle mais efetivo sobre gastos e possíveis endividamentos. É bom sempre
procurar conhecer o que ocorre, por exemplo, no mercado imobiliário antes
de fechar um aluguel ou comprar um imóvel novo.

LIBRA – DE 23/9 A 22/10; Lembre-se que a partir de agora você pode
se tornar mais independente se resolver querer tal fato. Não é bom se subestimar demais diante de tarefas, mesmo aquelas mais comuns. Procure
agir com maior determinação, pois no fundo você sabe que pode.
BENS E FINANÇAS: prepare-se para surpresas na área profissional ou
na área financeira. Muitos librianos podem estar se sentindo em tempos
de vacas magras, mas saiba que a partir de seu círculo social, convites e
possíveis acordos podem lhe favorecer num futuro próximo, inclusive num
novo momento financeiro.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: É preciso agir em frentes de trabalho
ou pelo menos procurar amenizar os impactos diante de uma decisão anterior que possa ter provocado efeitos inesperados. Você ainda se sente
com energia ou provocada para tomar decisões que terão efeitos de forma
imediata. Mas saiba que é preciso sempre contextualizar e entender as
razões gerais da nação.
BENS E FINANÇAS: o momento está muito bom para receber ou promover acordos que envolvam as finanças. É bom sempre estar preparado
para questões inesperadas ou até tentativas de mudanças de planos por
qualquer parceiro. O melhor da vida é que as ideias para o bem sempre
podem ser “arquivadas” para o momento certo.

CURIOSIDADES
A Origem da Escova de Dentes: A
escova mais antiga de que se tem notícia
foi encontrada numa tumba egípcia de 3
mil anos a.C. Era um pequeno ramo com
ponta desfiada até chegar às fibras, que
eram esfregadas contra os dentes.
A primeira escova de cerdas, parecida
com a que conhecemos, surgiu na China, no fim do século XV. Feita de pêlo
de corpo, as cerdas eram amarradas em
varinhas de bambu ou pedaços de ossos.
Muito tempo depois, percebeu-se que
as escovas de pêlos de animais juntavam
umidade, prejudicial à higiene da boca,
por causar mofo. Além disso, as extremidades pontiagudas das cerdas feriam
as gengivas. O problema seria resolvido
com o surgimento da escova de dentes
com cerdas de náilon, em 1938, nos Estados Unidos.
A origem do queijo: O queijo existe
há pelo menos seis mil anos e sua origem

é uma incógnita. Uma famosa lenda conta que o primeiro queijo foi feito acidentalmente por um mercador árabe que, ao
sair para cavalgar por uma região montanhosa, abaixo do sol escaldante, levou
uma bolsa cheia de leite de cabra para
matar a sede.Após um dia inteiro de galopes, o árabe, morto de sede, pegou seu
cantil e deparou-se com uma grande surpresa, o leite havia se separado em duas
partes: um líquido fino e esbranquiçado,
o soro, e uma porção sólida, o queijo. A
transformação deu-se devido ao calor do
sol, ao galope do cavalo e ao material do
cantil, uma bolsa feita de estômago de
carneiro, que ainda continha o coalho,
substância que coagula o leite. O processo de fabricação do queijo até hoje segue
o mesmo princípio, é feito através da coagulação do leite pela ação do composto
enzimático extraído de um dos estômago
dos bovinos.

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Para aqueles que dependem de
atividades coletivas para conseguir objetivos comuns, pode esperar um
mês para receber respostas sobre ações imediatas e até mediatas. Hora de
escolher parceiros para ver quem poderá contribuir com o coletivo. Ajustes
sempre podem ajudar, por mais que não pareçam num primeiro momento.
BENS E FINANÇAS: é possível que planos tenham de ser retomados
de forma inesperada a partir de agora. Calma, não é o fim do mundo, mas
sim adaptação de planos que podem fluir os objetivos comuns. Sempre é
bom se certificar de guardar documentações e fazer backups providenciais.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: As questões do trabalho agora atingem
um momento de maior reflexão por quais caminhos a terem sua dedicação
para alcançar objetivos imediatos. O mundo é mais real do que parece e
você sabe que essa visão pode ser muito importante para as decisões que
terá de tomar até o final do ano.
BENS E FINANÇAS: o período está excelente para lidar com suas
emoções e poder de autoridade diante, por exemplo, de funcionários ou
equipes. Não perca tempo com coisas pequenas, pois sabe muito bem que
o todo pode ser prejudicado se houver prejulgamentos inferiores.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: É um novo momento que os piscianos se
encontram. O mais importante serão as reflexões e conclusões a respeito
do papel a ser desempenhado, principalmente no meio social em que
vivem. A família, os amigos e até as pessoas que ajudam no cotidiano são
importantes para desvendar questionamentos.
BENS E FINANÇAS: neste período podem acontecer surpresas relacionadas às finanças. Por isso é bom estar preparada para eventos do
tipo: cancelamento de contrato, suspensão de algum crédito ou outros do
gênero. Compre somente o necessário.
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Latino lava varanda de casa e é
detonado nas redes sociais
Mesmo com a crise de abastecimento de água que existe
hoje em dia em São Paulo,
Latino, 41, resolveu limpar a
varanda da casa dele com uma
mangueira.
Na quinta-feira (23), o cantor publicou uma foto em que
aparece fazendo uma faxina
no local e foicriticado por dezenas de seguidores na internet.
“Aqui não tem tempo ruim! É fim de semana de shows e
durante a semana ralação na casa de São Paulo”, escreveu
o famoso.
“E o racionamento de água? Consciência ambiental/social
pra que, né??”, disparou uma internauta. “A água está super
sobrando pra você. Tá desperdiçando, né?”, detonou outra
pessoa.
Ao ler as críticas, Latino resolveu se justificar e garantiu que tem feito muita economia de água. "Não gastei nem
10 minutos pra dar uma geral e tirar o excesso de sujeira.
Estávamos mais de 4 meses sem limpar e já estava fedendo a minha varanda. A prova que estávamos colaborando
foi exatamente ter deixado acumular 4 meses. Tem gente
por aí que limpa todos as semanas. Me poupem né?! Nem a
piscina eu utilizo mais pra colaborar. Tá explicado então?",
escreveu ele.

Ex-BBB Serginho é acusado de preconceituoso depois de comentário na web
O ex-BBB Serginho foi acusado de preconceituoso por
um seguidor, devido a um comentário que fez em seu próprio Instagram. Depois de se
irritar com o comentário de Vitor Hayalla, que o criticou por
querer ser mulher, o ex-BBB
respondeu que não falava com índio.
Ofendido, Vitor Ayalla, que mora em Manaus, postou uma
imagem do comentário de Serginho no Facebook. “E eu ainda quis que um dia essa criatura ganhasse o BBB 9. Pois é,
ela que adora rebater os comentários com tal arrogância,
simplesmente não teve argumentos. Morta de travesti, quer
ser chamada de andrógina e me chamou de índio”, escreveu
Vitor.
Alguns internautas sugeriram até mesmo que Vitor processasse Serginho. “Isso é racismo. Procure a justiça!”, escreveu um amigo do Vitor.

Silvio Santos é bisavô pela segundo vez
Pouco tempo depois do nascimento de seu neto, Pedro, filho de
Patrícia Abravanel, Silvio Santos
viu a família aumentar mais uma
vez ao ganhar seu segundo bisneto. O apresentador, que já era bisavô de Miguel, filho de sua neta
mais velha Ligia, agora tem mais
um bisnetinho, chamado Matheus. Quem contou a novidade
sobre o nascimento da filha de Vivian Abravanel foi o titio
coruja, Tiago Abravanel. O ator e cantor postou uma foto
do sobrinho no Instagram. "É muito maluco pensar que o
seu bebê (minha irmã caçula, Vivian), agora tem um bebê…
(risos) Bem-vindo, Matheus! O titio te ama! Te amo, minha princesinha", escreveu Tiago Abravanel na legenda da
imagem.

Após ser rejeitado por ter pênis pequeno,
homem fez filme e deu volta por cima
"Você é pequeno demais para mim". Foi assim que Patrick Moote levou o toco de sua namorada ao pedí-la em casamento diante de um ginásio bem cheio. E, sim, quando ela
fala em pequeno, está falando no que você está pensando: o
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tamanho do pênis dele.
O norte-americano ficou famoso por conta da rejeição em
público, mas ainda mais quando revelou no programa This
Morning que a motivação da
negativa foi o tamanho de seu
pênis. "Olho para isso como
algo natural, sempre me dei bem em lidar com minhas inseguranças", afirmou ele.
Mas quem pensa que ele resolveu tornar a história pública
a troco de nada está errado: Patrick deu a entrevista para
falar de seu documentário, Unhung Hero. Nele o norte-americano viaja pelo mundo comparando tamanhos de pênis e
dificuldades de convivência com essa questão.
O filme, inclusive, foi inspirado por essa negativa, que
aconteceu em 2012. A coragem para falar publicamente sobre o assunto e revelar um "segredo de sua vida", porém, só
aconteceu dois anos depois e após as filmagens, que segundo Patrick "foram importantes para ele saber lidar com suas
características". A capa do documentário, produzido no ano
passado, mostra a questão crucial: tamanho importa? Para a
ex-namorada de Patrick, pelo jeito, sim.

Luan Santana beija fã na boca
durante show no Rio
Durante um show que realizou na noite de quinta-feira
(23), em São Gonçalo, no Rio
de Janeiro, o cantorLuan Santana se empolgou tanto que
terminou beijando na boca
uma fã, em cima do palco. Depois de sensualizar, rebolar e
levantar a camisa para mostrar o abdome tanquinho aos fãs,
o sertanejo convidou uma jovem para subir ao palco.
Como de costume, Luan Santana dançou juntinho com a
fã e a abraçou, antes de levá-la até um sofá do cenário, onde
cantou para ela uma de suas músicas românticas. No final da
canção, o cantor terminou tascando um beijão na boca da fã.
Luan Santana, que recentemente foi apontado como novo
affair de Bruna Marquezine, está cada vez mais sarado. E o
cantor gosta de exibir os músculos conquistados tanto em
roupas justinhas, quanto na praia.

Drica Moraes passa mal durante
gravação de “Império”
Drica Moraes, 45, passou mal na tarde
de quarta-feira (22), enquanto gravava cenas de “Império”, no Projac, os estúdios
da Globo no Rio de Janeiro. A informação é do colunista Leo Dias, do jornal “O
Dia”.
A atriz foi carregada para o camarim do
elenco e recebeu a ajuda de Caio Blat, 34,
Alexandre Nero, 44, Daniel Rocha, 23, e
Andréa Horta, 31. Os colegas da artista ficaram preocupados com a situação.
Para a publicação, a TV Globo confirmou o ocorrido, mas
amenizou dizendo que Drica teve apenas uma indisposição.
Vale lembrar que, atualmente, ela interpreta a vilã Cora de
“Império” e o ritmo de gravações tem sido bastante intenso.
A global fez um tratamento contra a leucemia em 2010.

Silvio Santos pede homenagem para
Edir Macedo no SBT
Silvio Santos, 83, não se
cansa de surpreender os seus
funcionários no SBT. Como de
costume, o apresentador ligou
para Roberto Cabrini, 54, e pediu para o jornalista fazer uma
edição especial do“Conexão
Repórter” sobre a vida de Edir
Macedo, 69, líder da Igreja Universal e dono da Record. A
informação é do colunista Flávio Ricco, do jornal “Diário
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de S. Paulo”.
A matéria já está sendo produzida pela equipe do programa e deve abordar toda a biografia do concorrente, encerrando com a inauguração do Templo de Salomão, que ocorreu no início de agosto.
Além dessa encomenda, Silvio também pediu que Cabrini faça reportagens sobre as trajetórias deRoberto Marinho,
fundador da Globo já falecido, e de Johnny Saad, atual presidente da Band, e o seu pai, João Jorge Saad, que inaugurou
a emissora e morreu em 1999.
Durante a ligação ao jornalista, o dono do SBT comentou
que possui muito carinho e admiraçãopor esses empresários
e seus concorrentes na televisão.

Após erros, Evaristo Costa é excluído
pela Globo da cobertura das eleições;
veja outras gafes de jornalistas na TV
Após uma série de erros
durante a cobertura dos resultados do primeiro turno das
eleições, Evaristo Costa teria
sido excluído da transmissão
da apuração do segundo turno,
que ocorre no próximo domingo (26). Embora confirme a ausência do profissional, a Globo, contudo, garantiu que a saída do apresentador já estava
previamente combinada, de acordo com o "Notícias da TV".
O posto deixado pelo âncora do "Jornal Hoje" será ocupado
por William Bonner. Apesar da versão da emissora carioca,
o trabalho de Evaristo teria sido criticado internamente pela
cúpula do canal. Durante a cobertura, o profissional teria se
mostrado nervoso e se atrapalhado ao interagir com o telão.
Nas redes sociais, Costa chegou a virar piada por dizer que
Acre e Pará ficavam no Nordeste. No final, ele foi interrompido por Bonner, que disse no ar que o colega estava
passando informações repetidas.

Roberto Carlos censura legendas
em biografia e se emociona com foto
de Maria Rita
Conhecido por sua discrição, Roberto Carlos vetou as
legendas de seu primeiro livro
oficial, “Roberto Carlos”, que
será lançado em novembro.
A obra, que traz sua trajetória, trará diversas imagens de
sua carreira acompanhada por
trechos de suas músicas.
“Ele não queria que fosse algo biográfico. Quis apenas
que fosse um registro fotográfico da sua história. É uma
obra para fãs”, explicou o editor Carlos Ribeiro ao jornal
“Extra”.
Para autorizar o trabalho, o “Rei” colocou condições ao
escritor como a ausência de legendas: “Tentamos convencê-lo, mas não teve jeito. Até que tivemos a ideia de usar versos das canções com essa função. Roberto é um letrista que
fala muito de si. É nas suas letras que ele se expõe”.
Um dos capítulos da obra, que retrata os amores do cantor, emocionou Roberto. O cantor chorou ao olhar imagem
de sua ex-esposa, Maria Rita, que faleceu em 1999, vítima
de câncer.
“Ele quis ver todas as fotos que tínhamos. Foi, sem dúvida, a parte mais delicada. Me disse: ‘como estava bonita a
minha bichinha’. Foi bastante especial”, afirmou.

Fabíola Gadelha é escolhida para
comandar telejornal na Record
Depois de se mudar para São Paulo, Fabíola Gadelha, 33,
vai ser a nova apresentadora do “Balanço Geral SP” matinal, conforme o colunista Ricardo Feltrin, do “UOL”.
Há alguns meses na cidade, a jornalista é repórter do “Cidade Alerta”, de Marcelo Rezende, 62, e comanda o noticiário policial aos sábados.
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Presidenta vence disputa em 15 estados e tucano, em 11
Nordeste, Minas, Rio de Janeiro e parte da
Região Norte garantem vitória de Dilma PT
RESULTADO ELEIÇÕES 2014 - PRESIDENTE

Dilma 13 - PT - ELEITO.......................51.64% .......................... 54.501.118 Votos
Aécio Neves 45 - PSDB......................48.36%........................... 51.041.155 Votos

A

reeleição de Dilma Rousseff (PT) tem sotaque
nordestino, sem esquecer
das Minas Gerais. A presidenta
venceu em todos os nove estados
do Nordeste e em Minas Gerais,
terceiro maior colégio eleitoral
do país e onde se esperava uma
votação expressiva de Aécio Neves (PSDB) no segundo turno.
Os mais de 52 milhões de votos
da petista vieram graças a vitória
em 15 estados, contra 11, mais o
Distrito Federal, que escolheram
o tucano — os três da região Sul
e metade do Sudeste.
A esperada transferência de
votos de Marina Silva (PSB),
que declarou apoio e fez campanha para Aécio Neves, não
foi capaz de garantir a vitória
do tucano. Em Pernambuco, por

No estado, a petista teve ampla vitória: 70,2%
a 29,8%. No Acre, outro estado em que Marina
venceu, a “transferência de votos” ocorreu. A ex-senadora teve 41,99%% no primeiro turno, e viu
Aécio derrotar Dilma agora com 63,82%, mais do
que o dobro obtido no primeiro turno. Dilma teve
36,18%.
A tão falada polarização entre Dilma e Aécio ganhou contornos geográficos ao término do segundo
turno: os estados petistas são predominante os do
Norte, enquanto os tucanos são os do Sul. A maior
vantagem da presidenta foi construída no Maranhão, onde a diferença chegou a 57 pontos percentuais (78,67% a 21,33%). Já Aécio venceu Dilma
com sobras em São Paulo, maior colégio eleitoral
do país, com dianteira de 29 pontos percentuais
(64,31% a 35,69%).
A esperança tucana de conseguir reverter a derrota sofrida em Minas Gerais no primeiro turno não
se verificou. A diferença entre ambos, que havia
sido de apenas 400 mil votos (43,48% a 39,75%),
aumentou em torno de 100 mil, e o placar seguiu

favorável à petista: 52,41% a 47,59%.
No Sudeste, a petista também saiu vitoriosa no
Rio de Janeiro, assim como no primeiro turno. Dessa vez, com quase dez pontos percentuais de vantagem: 54,94% a 45,06%. Além de São Paulo, Aécio
também venceu no Espírito Santo, com 53,85% a
46,15%.
A vitória do senador mineiro foi avassaladora na
região Sul do país, onde ele saiu vitorioso em todos
os estados. No Rio Grande do Sul, onde o PT viu a
derrota de Tarso Genro para o governo do estrado, e
a vitória de José Ivo Sartori (PMDB), apoiado pelo
tucano, o resultado foi 53,63% para Aécio, 46,47%
para Dilma. Em Santa Catarina, a diferença entre
ambos foi parecida com a de São Paulo: 29 pontos
percentuais. O tucano ficou com 64,59% e Dilma
com 35,41%.
Dilma também foi derrotada em todos os estados do Centro-Oeste, inclusive no Distrito Federal. No lugar onde a presidenta vai governar pelos
próximos quatro anos, ela teve apenas 38,10% dos
votos.

Região
exemplo, um dos dois estados
em que a socialista saiu vitoriosa (48,05% dos votos), Dilma
acabou derrotando o tucano, que

também recebeu o apoio de Renata Campos, viúva de Eduardo
Campo, presidenciável morto
em agosto.

MANHUAÇU (MG) – Domingo, 26 de outubro de 2014 em Dilma venceu novamente. Foram
23.703 votos para Dilma (57,01%) e 17.876 para
Aécio Neves (42,99%). Dos 55.088 eleitores de Manhuaçu, faltaram 11.511. 641 votaram em branco e
1.357 anularam o voto.
No primeiro turno, Dilma obteve 50,19% (20.390
votos) e Aécio Neves 31,36% (12.739 votos). Marina Silva obteve 6.431 votos (15,83%).

RESULTADO NACIONAL: A presidente Dilma Rousseff (PT) v enceu Aécio Neves (PSDB) na
disputa em segundo turno e foi reeleita domingo (26)
para um novo mandato como presidente da República (2015-2018).
O resultado foi confirmado pelo sistema de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 20h30,
quando 98% das urnas estavam apuradas e não havia
mais possibilidade matemática de virada.

RESULTADOS POR CIDADES DA REGIÃO
ABRE CAMPO
DILMA............. 60,85% 4.984 votos
AÉCIO............ 39,15% 3.207 votos
BRANCOS....................100 -1,18%
NULOS........................213 - 2,50%

DURANDÉ
Dilma.............. 68,08% 2.971 votos
Aécio.............. 31,92% 1.393 votos
BRANCOS.....................48 - 1,06%
NULOS..........................35 - 2,97%

PEDRA BONITA
DILMA............. 61,95% 2.625 votos
AÉCIO............ 38,05% 1.612 votos
BRANCOS.....................29 - 0,67%
NULOS.......................... 92 - 2,11%

ALTO CAPARAÓ
AÉCIO............ 57,75% 1.804 votos
DILMA............. 42,25% 1.320 votos
BRANCOS.................... 43 - 1,33%
NULOS.........................72 - 2,22%

IPANEMA
DILMA............. 56,35% 6.168 votos
AÉCIO............ 43,65% 4.778 votos
BRANCOS..................157 - 1,38%
NULOS.........................301- 2,64%

POCRANE
DILMA............. 55,76% 2.964 votos
AÉCIO............ 44,24% 2.352 votos
BRANCOS.....................48 - 0,88%
NULOS........................120 - 2,19%

ALTO JEQUITIBÁ
DILMA............. 45,72% 2.370 votos
AÉCIO............ 54,28% 2.814 votos
BRANCOS.................... 59 - 1,09%
NULOS........................186 - 3,43%

LAJINHA
DILMA............. 62,28% 7.081 votos
AÉCIO............ 37,72% 4.288 votos
BRANCOS..................185 - 1,55%
NULOS.......................406 - 3,39%

REDUTO
DILMA............. 62,89% 2.559 votos
AÉCIO.............37,11% 1.510 votos
BRANCOS.....................36 - 0,86%
NULOS..........................98 - 2,33%

CAPARAÓ
DILMA............. 62,63% 1.924 votos
AÉCIO............ 37,37% 1.148 votos
BRANCOS.....................51 - 1,58%
NULOS........................ 110 - 3,40%

LUISBURGO
Dilma.............. 51,63% 2.059 votos
Aécio.............. 48,37% 1.929 votos
BRANCOS.......................38 0,93%
NULOS............................81 1,97%

SANTA MARGARIDA
DILMA............. 67,83% 6.310 votos
AÉCIO............ 32,17% 2.992 votos
BRANCOS...................125 - 1,30%
NULOS........................225 - 2,33%

CAPUTIRA
DILMA............. 69,49% 3.878 votos
AÉCIO............ 30,51% 1.703 votos
BRANCOS................... 116 - 1,97%
NULOS........................186 - 3,16%

MANHUAÇU
DILMA........... 57,01% 23.703 votos
AÉCIO.......... 42,99% 17.876 votos
BRANCOS...................641 - 1,47%
NULOS..................... 1.357 - 3,11%

SANTANA DO MANHUAÇU
DILMA............. 69,68% 3.344 votos
AÉCIO............ 30,32% 1.455 votos
BRANCOS.....................61 - 1,22%
NULOS........................120 - 2,41%

CARANGOLA
DILMA........... 68,02% 12.003 votos
AÉCIO............ 31,98% 5.642 votos
BRANCOS...................227 - 1,22%
NULOS........................693 - 3,73%

MANHUMIRIM
DILMA............ 56,40% 6.551 votos
AÉCIO............ 43,60% 5.065 votos
BRANCOS...................164 - 1,35%
NULOS........................397 - 3,26%

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
DILMA............. 66,74% 4.002 votos
AÉCIO............ 33,26% 1.994 votos
BRANCOS.....................56 - 0,90%
NULOS........................157 - 2,53%

CHALÉ
DILMA............. 69,92% 2.492 votos
AÉCIO............ 30,08% 1.072 votos
BRANCOS.....................60 - 1,61%
NULOS..........................93 - 2,50%

MARTINS SOARES
DILMA............. 67,13% 3.123 votos
AÉCIO............ 32,87% 1.529 votos
BRANCOS.....................60 - 1,24%
NULOS........................135 - 2,79%

SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO
DILMA............. 54,01% 1.009 votos
AÉCIO............... 45,99% 859 votos
BRANCOS.....................36 - 1,85%
NULOS..........................45 - 2,31%

CONCEIÇÃO DE IPANEMA
DILMA............. 67,17% 1.956 votos
AÉCIO............... 32,83% 956 votos
BRANCOS.....................32 - 1,06%
NULOS..........................73 - 2,42%

MATIPÓ
DILMA............. 66,99% 7.152 votos
AÉCIO............ 33,01% 3.525 votos
BRANCOS...................142 - 1,27%
NULOS........................351 - 3,14%

SERICITA
DILMA............. 59,86% 2.760 votos
AÉCIO............ 40,14% 1.851 votos
BRANCOS.....................38 - 0,80%
NULOS........................ 114 - 2,39%

ESPERA FELIZ
DILMA............. 71,17% 8.531 votos
AÉCIO............ 28,83% 3.455 votos
BRANCOS...................202 - 1,60%
NULOS........................441 - 3,49%

MUTUM
DILMA............. 60,17% 9.363 votos
AÉCIO............ 39,83% 6.197 votos
BRANCOS....................283 -1,73%
NULOS........................478 - 2,93%

SIMONÉSIA
Dilma.............. 61,48% 6.479 votos
Aécio.............. 38,52% 4.060 votos
BRANCOS...................168 - 1,52%
NULOS........................318 - 2,88%

DIVINO
DILMA............. 69,67% 7.445 votos
AÉCIO............ 30,33% 3.241 votos
BRANCOS...................124 - 1,12%
NULOS........................289 - 2,60%

ORIZÂNIA
DILMA............. 71,97% 3.215 votos
AÉCIO............ 28,03% 1.252 votos
BRANCOS.....................23 - 0,50%
NULOS........................102 - 2,22%

TAPARUBA
DILMA............. 58,24% 1.413 votos
AÉCIO............ 41,76% 1.013 votos
BRANCOS.......................23 0,92%
NULOS............................46 1,84%

