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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Jorge do Ibéria assume presidência
da Câmara de Manhuaçu

O

Vereador Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria) é o novo
presidente da Câmara M. de Manhuaçu. Na tarde de Quinta-feira, 1º de Janeiro, foi realizada sessão legislativa para a
posse da Nova Mesa Diretora para o biênio 2015-2016, assumindo também os Vereadores Paulo César Altino (Vice-presidente),
Jânio Garcia Mendes (1º Secretário) e Juarez Cleres Elói (2º Sec.).

Pimentel quer
participação
do cidadão

Mudanças no seguro-desemprego
valerão somente dentro de 60 dias
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mudança nas regras do seguro-desemprego valerão para quem
solicitar o benefício somente depois de 60 dias, contados a partir de terça-feira (30), quando estão sendo publicadas as Medidas Provisórias com mudanças nos benefícios sociais, informou o diretor de Programas da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda,
Manoel Pires.
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PÁG. 05

PÁG.

3

Coco Chanel - Kaká e Carol Celico

2

06 de janeiro / 2015

acesse: www.jm1.com.br

EDITORIAL
Lula perde espaço no governo Dilma

Na posse de Dilma, as coisas não saíram como Lula gostaria, o ex-presidente Lula confidenciou a políticos próximos, em conversa há dias
em São Paulo, que “não sabe onde vai dar” a gestão da sucessora, que
enfrenta crise econômica associada à falta de manejo político. O petista
não se conforma por ter perdido espaços “estratégicos” na Esplanada,
Lula prevê destino ‘obscuro’ para governo Dilma. Um poço de mágoas
com a presidenta Dilma, por quem foi jogado para escanteio na montagem
do segundo governo. Contrariado, Lula se negou a sair do Planalto para
ouvir a fala de Dilma no Congresso, onde havia cadeiras destinadas a ele
e à Dona Marisa.
Mal chegou na reposse de Dilma, Lula desceu a lenha no cerimonial
por ter colocado os poucos militantes presentes do outro lado da pista.
Dilma foi taxativa e tudo saiu segundo suas ordens
Dilma não só comprou briga com a facção Construindo Um Novo
Brasil, majoritária no PT, como varreu do Planalto os últimos ‘olheiros’
de Lula. A presidenta trocou Gilberto Carvalho por Miguel Rosseto na
Secretaria Geral, e Ricardo Berzoini por Pepe Vargas nas Relações Institucionais. Não só o ex-presidente Lula, mas a maioria do povo brasileiro
não acredita no sucesso desse governo, devido todos os acontecimentos
de corrupção que todos os dias são divulgados pela imprensa. Se o Brasil
fosse um país sério com todos estes escândalos o Brasil já teria seguido
outro rumo. Lula não pode reclamar muito, pois estes escândalos vieram
de seu governo. Os demonstrativos estão aí para qualquer cidadão ver o
quanto estamos longe da realidade, o ano de 2014 o que mais se ouviu falar
foi sobre corrupção, e mesmo assim a CGU, puniu apenas 491 estatutários
do Executivo Federal. É o menor número desde 2010. O total de punidos,
contados desde 2003, somam pífios 5.067. Na posse Dilma faz um discurso
impreciso, deveria tratar com mais seriedade o povo brasileiro, no entanto,
alguns dados expostos pela presidente não condizem exatamente com a
realidade. Veja alguns deles.
Extrema pobreza : "Resgatamos 36 milhões da extrema pobreza e 22
milhões apenas em meu primeiro governo"
Esses números não são novos em discursos de Dilma; foram citados
por ela na abertura da Copa do Mundo e na Assembleia da ONU, no ano
passado. Estes números são referentes às pessoas atendidas pelos programas sociais dos 12 últimos anos de governos petistas, principalmente
o Bolsa-Família. No entanto, reportagem da "Folha de S. Paulo" mostra
dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) que falam em
apenas 8,4 milhões que deixaram de ser
Fale com a redação
miseráveis entre 2002 e 2012. Minha Casa
contato@jm1.com.br Minha Vida
"Com a terceira fase do Minha Casa,
(33)3331-8409
Minha Vida contrataremos mais 3 milhões
de novas moradias, que se somam aos 2
milhões de moradias entregues até 2014 e às 1 milhão e 750 mil moradias
que estão em construção e que serão entregues neste segundo mandato"
Segundo dados do próprio governo, as duas fases do programa habitacional do governo já entregaram, até o momento, apenas 1,72 milhão de
casas populares --um "arredondamento" de cerca de 300 mil moradias-- e
contrataram mais 1,7 milhão. PAC "Desde 2007, foram duas edições do
Programa de Aceleração do Crescimento - o PAC-1 e o PAC-2 -, que
totalizaram cerca de R$ 1 trilhão e 600 bilhões em investimentos em milhares de kms de rodovias, ferrovias; em obras nos portos, nos terminais
hidroviários e nos aeroportos"
O PAC 1 teve investimentos na ordem de R$ 503 bilhões, enquanto o
PAC 2 já custou R$ 1,1 trilhão. No total, as duas fases do programa já
totalizaram R$ 1,6 trilhão. No entanto, o governo considerou investimentos
previstos, e ainda não realizados, em rodovias concedidas e o empréstimo
privado em financiamento à compra da casa própria na conta de obras
encerradas. Além disso, há obras do primeiro PAC --lançado pelo governo
Lula-- que ainda estão sendo executadas. Isso para não dizer das muitas
obras que estão paradas. O salário mínimo no país foi oficializado em
1934 e já valeu mais no governo de Juscelino Kubitschek; em 1959, valia
6.000 cruzeiros, o equivalente a R$ 1.521,08 com correção monetária do
IGP-DI (índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna).
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES

Ao Jornal das Montanhas,
Li pouco tempo uma matéria neste
jornal sobre dívidas e cobranças indevidas que achei muito importante,
me esclareceu dúvidas que eu tinha a
respeito desse tema. Estou com meu
nome restrito desde 2007 no SPC, dívida na época feita com cartão Credicard.
Hoje quem me aborda não é a mesma
empresa e sim uma outra empresa que
eu desconheço.
Gostaria de saber como faço para
resolver este problema. Também
aproveito para alertar as pessoas para
tomar muito cuidado, meu primo
recebeu uma encomenda pelo correio
um aparelho P5 e ficou pensativo pois
não havia comprado nada, só que para
sua surpresa teve descontado em sua
conta do Banco do Brasil onde recebe
seus salários R$ 98,00, foi ao banco e
tentou resolver, mas apenas solicitaram
para ele ligar para um nº de telefone
0800-7290722, ele ligou, depois de
tantos disse me disse a moça disse que
era uma seguradora do banco do Brasil,
mas que este tipo de desconto não era

com eles. Para encurtar a conversa
estou há três meses tentando reaver o
dinheiro descontado sem que eu tenha
comprado qualquer coisa, eles alegam
que eu comprei por telefone, só que eu
não sei mais o que fazer a certeza eu
tenho que não comprei nada.
Andréa da Silva
Cuidado com os cadastros indevidos!
Muita atenção, pois uma nova onda
abuso contra os consumidores está tomando conta do Brasil. Você vai fazer
uma compra e descobre que seu nome
está com restrições.
Junto ao SPC e SERASA, surpreso,
descobre uma inscrição feita por (1)
uma empresa da qual nunca ouviu falar
ou (2) por uma empresa que você tinha
uma dívida antiga mas que já havia saído
dos cadastros porque completou 5 anos.
- O que pode estar acontecendo?
No primeiro caso (1), você pode estar
sendo vítima de protestos nos cartórios
ou cadastros restritivos indevidos no
SPC e SERASA feitos por empresas
que ‘compram’ de outras empresas
dívidas ‘podres’ (que não conseguiram

ser cobradas ou que já tem mais de 5
anos).
Lembre-se que, como já explicado
no site, o prazo máximo para que uma
dívida possa permanecer no protesto ou
nos cadastros de SPC e SERASA é de
5 anos a contar da data de vencimento
da dívida (data em que deveria ter sido
paga e não foi), e não da data do protesto ou da inclusão do cadastro. Portanto,
a venda da dívida (cessão do crédito)
ou o protesto de título não renova este
prazo de 5 anos!
No segundo caso (2), é provável que
você seja mais uma vítima das empresas que utilizam-se da ‘renegociação
fantasma por telefone’ de dívida antiga,
no qual o consumidor nunca fez renegociação alguma, mas a empresa alega
que ‘fez sim’ um acordo por telefone,
apenas para renovar a dívida, criando
uma nova dívida e assim, fazendo
um novo cadastro, com novo número
de contrato, com o único objetivo de
enganar o SPC e SERASA e sujar
seu nome por mais 5 anos, contados
da data de não pagamento da suposta
renegociação’.

06 de janeiro / 2015

acesse: www.jm1.com.br

3

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Furtos de motos: PM divulga
orientações e faz operações

Telho Corrêia Filho, de Goiás.
Trecho da entrevista:
Cezar Santos do site Opção pergunta ao procurador
— O sr. diz que surpreende que as coisas tenham crescido.
A coisa não cresceu dentro da Petrobrás justamente porque
o “status quo” de poder instalado na República hoje está
profundamente implicado e isso serve para financiar o partido do governo e seus aliados privilegiados?
Procurador Respode - Se o sistema favorece a prática
da corrupção, ela vai florescer. E tenho repetido: este ainda
não é o maior escândalo que vamos ver. Ainda vamos ter
um escândalo maior do que esse. E digo até qual: será no
BNDES. Por que sei disso? Estou fazendo investigações,
ouvindo escutas telefônicas? Não. Mas é que as coisas são
óbvias demais. A corrupção floresce em ambientes onde há
muito dinheiro, nenhum controle, muito sigilo e impunidade total. O BNDES está alavancando com mais de R$
500 bilhões do Tesouro Nacional, fazendo empréstimos a
juros subsidiados. Mas não sabemos para quem, quanto
foi para cada um e nem quais são as garantias. Por quê?
Porque alegam sigilo bancário e, assim, nós não podemos
ter acesso. Ou seja, a CGU [Controladoria-Geral da União]
não fiscaliza, o TCU [Tribunal de Contas da União] não
consegue fiscalizar, o Ministério Público Federal não tem
acesso. Ninguém tem acesso. É claro que esse dinheiro está
sendo desviado (enfático). É claro que isso é uma cultura
para a corrupção. Tudo isso é muito óbvio. Quando conseguirmos abrir a caixa preta do BNDES, a “petropina” vai
parecer troco de pinga. Se na “petropina” tinha obra em torno de R$ 70 bilhões em contratos, no BNDES há R$ 500
bilhões, sete vezes mais. Só que na Petrobrás havia o TCU
investigando e denunciando fraudes e superfaturamentos,
há muito tempo. Mas no BNDES nós não temos nada, não
sabemos nada.

Nos últimos dias,
a Polícia Militar
registrou
diversas ocorrências de
furtos e roubos de
motocicletas nas
cidades da área
do 11º BPM. Em
alguns casos, as
motocicletas foram
recuperadas e, na
maioria, são utilizados para roubos em lojas, lotéricas, postos de combustíveis e
Correios da região.
Além de adotar medidas específicas para esse tipo de crime,
com operações e abordagens a motociclistas em atitude suspeita, o 11º Batalhão de Polícia Militar também está orientando motociclistas. Em vários registros, a PM verificou a falta de
cuidados básicos, que facilitaram a ação dos ladrões.
Entre as recomendações da Polícia Militar, a primeira é que
não estacionem motocicleta em local mal iluminado e em ruas
desertas. “Sempre tranque a direção da moto retirando a chave
da ignição, mesmo que for se ausentar por pouco tempo. Procure estacionar sempre em condições de sair com facilidade,
no caso de surgir alguma anormalidade. Habitue-se a olhar ao
redor do seu veículo antes de se aproximar dele”, destaca o
Tenente Fernando, da Assessoria de Comunicação Organizacional do 11º BPM.
O oficial ainda orienta que, ao esperar por alguém, o motociclista deve manter o motor ligado e observar todos os
movimentos através dos retrovisores. “Ao sair de um estacionamento, verifique se você não esta sendo seguido. Tenha
cautela ao chegar em casa, verifique se não há algum suspeito
por perto, pois você pode estar sendo seguido ou observado.
Olhe tudo ao seu redor. Ao parar em sinal luminoso permaneça sempre ligado. Fique atento à aproximação de outros motociclistas, principalmente quando carregam caronas na garupa.
Não deixe o capacete na moto. Não deixe os documentos de
porte obrigatório guardados em compartimentos da motocicleta”, completa.
Além das orientações, uma das principais recomendações é
para que a pessoa não reaja. Ela deve acionar a Polícia Militar
de imediato. “O assaltante age, normalmente, armado e pode
estar acompanhado de um comparsa. Comunique-se com a
Polícia o mais rápido possível. A PM está pronta para agir
sempre que necessário”, finaliza.
Carlos Henrique Cruz

2015 já começou com uma tarefa a mais para os municípios de todo o País. Desde o primeiro dia do ano, cada
prefeitura é a responsável oficial pelos ativos da iluminação
pública, e não mais os governos estaduais, visto que as concessionárias de energia elétrica deixaram de operar e manter o sistema de iluminação pública. Todos os prefeitos, que
já se desdobram com a falta de verbas para áreas essenciais
como saúde e educação, terão agora que manter o sistema
da infraestrutura composto por postes, lâmpadas, reatores e
transformadores. Como a nossa missão não estava prevista
no orçamento, que para muitos municípios é bem escasso, a
saída foi a união e adesão a consórcios públicos. Com isso,
empresas terceirizadas passariam a fazer os serviços com
preços acessíveis aos municípios, e que seriam divididos
entre eles.

Partidos de Oposição estão contra a
regulamentação da mídia

Vilanova realiza réveillon com grande
festa e sorteio de prêmios

O ministro das comunicações, Ricardo Berzoini, já no terceiro dia do exercício de seu trabalho, está propondo ampla
discussão com vistas a aprovação da regulação da mídia. Essa
parece ser uma bandeira ideológica do partido do governo. E
essa proposta parece afetar diretamente a democracia. Não há
democracia forte onde a mídia é regulada. Não há democracia
forte sem imprensa livre. Não há democracia forte onde a imprensa ficar amordaçada.

Um
grande
público compareceu à avenida
principal de Vilanova, distrito de
Manhuaçu, para
prestigiar a chegada do novo ano.
Foi um réveillon
especial, alegre,
com
belíssima
queima de fogos,
sorteio de diversos prêmios e animado show musical, além do anúncio de
novidades para aquela comunidade. O evento foi realizado
pelo Vereador Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria), com
o apoio da Prefeitura. O Vereador Paulo César Altino também prestigiou a festa em Vilanova.
A programação foi extensa e muito animada. Logo na
abertura, houve a apresentação de artistas locais, e, em
seguida, foi realizado o sorteio de diversos prêmios, oferecidos pela Casa de Carnes Ibéria, congratulando com a
população a felicidade pela comemoração dos quinze anos
de atividades em Vilanova. Jorge do Ibéria, conhecido também por seu perfil empreendedor, participou deste sorteio,
juntamente com familiares.

'Escândalo' no BNDES pode ser 7
vezes maior que 'Petrolão' e 'Mensalão'
juntos, diz Procurador Federal
Agora, quem diz
que um escãndalo
muito maior do que
o Petrolão e o Mensalão, envolvendo
o BNDES e seus
'empréstimos/doações' para ditadores
bolivarianos, é um
dos mais temidos
Procuradores Federais do país, Hélio

Municípios assumem iluminação pública

Salários de janeiro em risco

No primeiro dia de seu governo, Fernando Pimentel (PT)
e sua nova equipe de secretários precisarão resolver um
problema que pode afetar todo o quadro de funcionários estaduais: a folha de pagamento do mês de dezembro. Segundo o novo secretário de Planejamento, Helvécio Magalhães,
os vencimentos mensais, que somam R$ 2 bilhões, precisam ser pagos na próxima semana, mas não há recursos em
caixa para a despesa.
“Temos amanhã (nesta sexta) para fazer uma primeira
avaliação. Vamos verificar os extratos da conta do Estado
para termos um dimensionamento. A notícia é que nós não
temos em caixa mais do que R$ 700 milhões”, afirmou Magalhães nesta quinta, após a cerimônia de transmissão de
cargo do governo.
Durante a posse, Pimentel anunciou que fará em 90 dias
um “balanço geral” do Estado para conhecer a situação econômica, fiscal e social dos últimos 12 anos de administração do PSDB. Para isso, será formado um grupo executivo
com “contribuição de empresas e instituições reconhecidas
para fazer uma avaliação objetiva do Estado”.

Proposta em tramitação no Congresso
quer garantir estabilidade para amantes
No país em que sete em cada 10
homens já se declararam infiéis e metade das mulheres assumiram já ter
pulado a cerca – segundo pesquisa
de 2010 da empresa latino-americana
Tendencias Digitales –, a (o) amante
está prestes a deixar o limbo jurídico
e adquirir direitos iguais aos dos titulares. E tão polêmica quanto a discussão da traição no Brasil são as 135 páginas do Projeto
de Lei 470/13, que altera o Código Civil brasileiro e cria o
Estatuto das Famílias. E é assim mesmo, no plural. O texto,
apresentado no final de 2013 pela senadora Lídice da Mata
(PSB-BA), traz novas concepções para a tradicional família
brasileira, incluindo nesse rol as chamadas relações extraconjugais. Maria Berenice Dias ressalta ainda que a legislação só será aplicada para os casos extraconjugais em que
forem comprovadas as três características que configuram
uma união estável: publicidade, ostensividade e durabilidade. Um exemplo citado pela advogada é o de uma cliente
que viveu um relacionamento de 48 anos com um militar
casado. “Toda vez que ele se mudava de cidade, ela ia também, ela não podia nem trabalhar. Nesse caso, a outra não
é simplesmente uma amante”, pondera. Ela bem que tentou
na Justiça dividir a pensão previdenciária com a “titular”. O
resultado da ação? Não teve direito a nada. Mas o resultado
poderia ser diferente se o Estatuto das Famílias já estivesse
em vigor.

Fracasso em estancar escândalo da
Petrobras assombra Dilma
Quando investigadores federais identificaram pela primeira vez sinais de possível corrupção na Petrobras, em
2009, Dilma Rousseff insistiu que a estatal de petróleo não
tinha nada a esconder.
"A Petrobras hoje é uma empresa com nível de contabilidade dos mais apurados do mundo. Caso contrário, os
investidores não a procurariam como sendo um dos grandes objetos de investimento", disse Dilma, que na época era
presidente do Conselho de Administração da companhia.
Hoje, está claro que sua confiança era equivocada.
A Petrobras agora reconhece que pagou, por anos, sobrepreço em contratos.
O Ministério Público afirma que empreiteiras pagaram
propina para vencer contratos da Petrobras, cobraram bilhões de dólares a mais e canalizaram uma parte do dinheiro
para executivos corruptos, fornecedores e partidos políticos, incluindo o PT da presidente Dilma.
Uma análise da Reuters de uma investigação federal de
2009 sobre a Petrobras, e entrevistas com aqueles que a
realizaram, indicou que Dilma perdeu oportunidades para
estancar a sangria antes que gerasse uma crise tão grande
que agora ameaça colocar a vagarosa economia do Brasil
de volta à recessão.
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"Mantendo-me positivo e forte. Meu coração está sangrando por todos os
familiares da minha tripulação e dos nossos passageiros"
O CEO da AirAsia, Tony Fernandes, que voltou para Surabaya depois de ter ido a Jacarta

LULA PREVÊ DESTINO ‘OBSCURO’
PARA GOVERNO DILMA

É o menor número desde 2010. O total de punidos,
contados desde 2003, somam pífios 5.067.

Um poço de mágoas com a
presidenta Dilma, por quem foi
jogado para escanteio na montagem do segundo governo, o
ex-presidente Lula confidenciou
a políticos próximos, em conversa há dias em São Paulo, que
“não sabe onde vai dar” a gestão da sucessora, que enfrenta
crise econômica associada à falta de manejo político.
O petista não se conforma por ter perdido espaços
“estratégicos” na Esplanada.

MÃO LEVE

DAQUI NÃO SAIO
Contrariado, Lula se negou a sair do Planalto para ouvir a fala de Dilma no Congresso, onde havia cadeiras
destinadas a ele e à Dona Marisa.
TUDO ERRADO
Mal chegou na reposse de Dilma, Lula desceu a lenha
no cerimonial por ter colocado os poucos militantes
presentes do outro lado da pista.
QUEM MANDA SOU EU
Dilma não só comprou briga com a facção Construindo Um Novo Brasil, majoritária no PT, como varreu do
Planalto os últimos ‘olheiros’ de Lula.
DANÇA DAS CADEIRAS
A presidenta trocou Gilberto Carvalho por Miguel Rosseto na Secretaria Geral, e Ricardo Berzoini por Pepe
Vargas nas Relações Institucionais.
SUÍÇA: BRASILEIRA É EXPULSA
APÓS 20 ANOS NO PAÍS
Após mais de 20 anos
residindo e trabalhando na Suíça, a brasileira Mônica Vieira
foi expulsa de lá sob
alegação de que havia
se mudado do país depois de ter ficado tetraplégica em incidente, no mínimo,
estranho. Autoridades suíças alegam que ela teria se
jogado do prédio onde morava. Mas segundo Mônica,
em 2006, ela teria sido vítima de estupro e arrastada
pela escada até o térreo, onde foi deixada na neve.
INFLUENTE
O suposto autor do estupro seria um influente cidadão
suíço, de origem italiana, que é empresário na cidade
de Chiasso, na Suíça.
ESTRANHO
Estranhamente, Mônica não quebrou ossos após supostamente ter se jogado do 3º andar. Hoje ela precisa de cuidados médicos 24h por dia.
TUTOR
O tutor de Mônica pediu cópias dos exames realizados quando ela deu entrada no hospital, após o incidente. Mas o hospital nega acesso.
NEM COÇA
Apesar de 2014 ser de longe o ano da gatunagem, a
CGU só puniu 491 estatutários do Executivo Federal.

Na lista de estados com maior número de punidos
estão Amazonas, Mato Grosso e Rondônia. Entre os
ministérios com o maior número de expulsos estão:
Previdência Social, Justiça e Meio Ambiente.
PIZZA NO FORNO
Com medo do clima de “caça às bruxas”, parlamentares citados no petrolão ficaram animados com a declaração de Dilma de que punições “jamais poderão significar condenação prévia sem defesa de inocentes”
VERBA INCOMPATÍVEL
Após perder o comando do Ministério dos Esportes, o
PCdoB espera ser compensado com mais recursos do
governo para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que
foi assumido por Aldo Rebelo (PCdoB-AL).
TUDO PARA APARECER
O deputado Weliton Prado (PT-MG) fez jus à fama de
“papagaio de pirata” e se posicionou bem à frente dos
parlamentares no Plenário, durante o discurso de posse da presidenta Dilma no Congresso.
EM CAMPANHA
Candidatos ao comando da Câmara, Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), Júlio Delgado (PSB-MG) e Arlindo Chinaglia (PT-SP), fizeram questão de comparecer à cerimônia da presidenta Dilma no Congresso, no dia 1º.
PETROBRAS DERRETEU…
O escândalo de propina na Petrobras nos governos
do PT já apresenta resultados: com a devassa feita
pela Lava Jato, o valor de mercado da estatal murchou
para um terço do que valia antes do governo Dilma.
… E FICOU PARA TRÁS
Avaliada em R$ 131 bilhões, a Petrobras deixou o pódio das empresas mais valiosas da Bovespa no governo Dilma. AmBev (R$254,6 bilhões), Itaú (R$ 181,7
bilhões) e Bradesco (R$ 146 bilhões) são as maiores.
TRADIÇÃO E TECNOLOGIA
Antes do discurso na Câmara, Dilma descartou púlpito
com o brasão da República, usado em 2011. Leu direto do prompter para parecer natural

Poder sem Pudor
EMPATE DEU NOCAUTE
Os deputados
Íris de Araújo
(GO) e Cezar
Schirmer
(RS)
disputavam no
PMDB a última
vaga de suplente na bancada
brasileira do Parlamento do Mercosul, e a votação deu empate.
Pelo regimento, o
desempate se dá pelo critério de idade: vence o mais velho.
Schirmer foi logo declarando a idade: 55 anos. A deputada
olhou para um lado, para outro, e jogou a toalha:
- Abro mão da disputa em favor do deputado Cezar Schirmer. Não revelo a minha idade por nada neste mundo!

O Palhaço e o Nariz

Era uma vez um palhaço muito engraçado, e muito bonzinho. As crianças adoravam ir ao circo só para ouvir suas
piadas e cair na gargalhada.
Quando o circo chegava, era aquela festa! Todo mundo
se arrumava para ver os malabaristas e outros personagens, mas famoso mesmo era o palhaço.
Sempre que ele entrava no picadeiro, fazia suas gracinhas, e contava suas piadas, as crianças logo gritavam
felizes:
- Eh! Esse palhaço é muito bom! É muito engraçado
mesmo!
O que ninguém sabia era que o palhaço era um velhinho
triste, muito triste com o seu nariz, que ele achava muito
feio:
- Se as crianças me virem sem fantasia, vão me achar
horrível com este nariz!
E tanto ele sofria com isto que, um dia, um anjinho teve
pena dele:
-Está bem, vou levar você até o Planeta dos Narizes, e
você vai poder escolher um nariz novo que o deixe muito
feliz!
-Obá! (o palhaço nunca esteve tão animado!)
Voaram para o espaço, e viram a Terra lá de longe. Viajaram pelas estrelas até encontrar o Planeta dos Narizes.
Ali só tinha nariz, e mais nada. O palhaço nem sabia o que
fazer, de tanto nariz que tinha neste lugar.
Olhou para tudo o que pôde, e começou a experimentar
as trocas. Na frente do espelho, ele tentava: primeiro este,
depois aquele ... até encontrar um que achou muito bonito.
O anjinho olhava tudo com muita paciência, pois aquele
era alguém especial: um palhaço muito bonzinho.
- Podemos voltar para a Terra?
- Claro! Vamos lá!
Na hora do espetáculo, o palhaço entrou no picadeiro se
achando o máximo, lindo de morrer. Contou uma porção
de piadas, fez todas as gracinhas, mas...
Ninguém achou engraçado.
Até o faquir, que estava esperando sua vez, desistiu de
esperar a risada de sempre, e perguntou:
-Já posso começar? É a minha vez?
O palhaço saiu muito triste, e foi procurar o anjinho. Pediu para voltar novamente ao Planeta dos Narizes, pois a
criançada não tinha gostado nada deste. E então foram até
lá.
Uma... Um ...
Duas... Dois ...
Três... Três ...
.... muitas vezes! E em todas o resultado era o mesmo:
- Uh! Esse palhaço é feio! Não é engraçado, não! Uh! - e
a vaia doía e rolava nos olhos do palhaço, que a toda hora
escolhia um nariz novo.
Até que, um dia, o palhaço estava lá escolhendo nariz no
Planeta dos Narizes, quando descobriu um que ele nunca
tinha visto antes:
- Ahá! Deste aqui as crianças vão gostar, tenho certeza!
E voltaram os dois para o circo.
Na hora do espetáculo:
Toque de caixa
Foi aquela festa!
O palhaço contou suas piadas, e a criançada riu muito
com ele!
Todos comemoraram a volta do palhaço engraçado. Até
a vovó ficou contente e dançou com a criançada:
O palhaço ficou muito feliz, e saiu correndo para contar
ao anjinho que, finalmente, tinha escolhido o melhor nariz. Só não esperava que o anjinho lhe dissese:
- Esse é seu próprio nariz, aquele que deixava você tão
infeliz ...
Muito espantado, o palhaço acabou reconhecendo que
era mesmo! Mas a verdade é que estava muito feliz, e logo
voltou correndo para o circo e seus amiguinhos contentes.
Descobriu que nada é melhor do que sermos nós mesmos.
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Mudanças no seguro-desemprego valerão somente dentro de 60 dias

A

mudança nas regras do seguro-desemprego valerão para quem solicitar o benefício somente depois de 60 dias, contados a partir de terça-feira (30), quando estão
sendo publicadas as Medidas Provisórias com
mudanças nos benefícios sociais, informou o
diretor de Programas da Secretaria-Executiva
do Ministério da Fazenda, Manoel Pires.
Segundo ele, esse prazo é necessário para
ajustar os sistemas da concessão do seguro-desemprego do governo. Deste modo, explicou Manoel Pires, as regras começarão a ter
validade "no final de fevereiro ou início de
março".
Em conjunto com outras medidas anunciadas pelo governo, as mudanças no seguro-desemprego, e no seguro-defeso, vão significar
uma economia de R$ 18 bilhões por ano para o
governo a partir de 2015, informou na segunda-feira (29) Nelson Barbosa, indicado pela
presidente Dilma Rousseff para ser ministro
do Planejamento no segundo mandato.
As novas regras, porém, ainda precisam ser
confirmadas pelo Congresso Nacional no prazo de até 120 dias para que sua eficácia seja
mantida. Esse prazo começa a contar a partir
do fim do recesso legislativo, em 2 de fevereiro. A tendência é de que as mudanças enfrentem resistência no Congresso Nacional,
conforme avaliação de partidos da base aliada
e da oposição ouvidos na terça (30).
Novas regras para o seguro-desemprego:
Com as novas regras, que entrarão em vigor
dentro de 60 dias, o trabalhador que solicitar o
benefício pela primeira vez, terá de ter trabalhado por 18 meses nos 24 meses anteriores. Na
segunda solicitação do benefício, ele terá de
ter trabalhado por 12 meses nos 16 meses an-

teriores e, a partir da terceira solicitação, terá
de ter trabalhado, pelo menos, por seis meses
ininterruptos nos 16 meses anteriores.
De acordo com o Ministério da Fazenda,
na primeira solicitação, o trabalhador poderá
receber quatro parcelas se tiver trabalhado
entre 18 e 23 meses nos 36 meses anteriores.
Poderá receber cinco parcelas se tiver trabalhado a partir de 24 meses nos 36 meses anteriores. Já na segunda solicitação, ele poderá
receber quatro pardelas se tiver trabalhado entre 12 e 24 meses nos 36 meses anteriores.
A partir da terceira solicitação do seguro-desemprego, vale a regra anterior, que prevê o recebimento de três parcelas para quem trabalhou
entre 6 e 11 meses nos 36 meses anteriores. Para
receber quatro parcelas do seguro-desemprego,
ele terá de ter trabalhado entre 12 e 23 meses
nos 36 meses anteriores e, para receber cinco
parcelas, terá de ter trabalhado por, pelo menos,
24 meses nos 36 meses anteriores.
Seguro-defeso: De acordo com Manoel
Pires, do Ministério da Fazenda, a mudança
nas regras do chamado seguro-defeso, por sua
vez, começarão a ter validade somente dentro
de 90 dias, também contados a partir de terçafeira (30).
O seguro-defeso é um benefício de um salário mínimo pago para os pescadores que exercem atividade exclusiva e de forma artesanal.
O valor é concedido nos períodos em que a
pesca é proibida para permitir a reprodução da
espécie.
A Medida Provisória veda o acúmulo de
benefícios assistenciais e previdenciárias com
o seguro-defeso. O pescador que recebe, por
exemplo, auxílio-doença não poderá receber
o valor equivalente ao seguro-defeso. Além

disso, será instituída uma carência de 3 anos
a partir do registro oficial como pescador, para
que o valor seja concedido.
Além disso, o governo informou que o pagamento está limitado a, no máximo, cinco meses,
independente de o prazo que durar o período de
pesca proibida - necessária para garantir a reprodução das espécies. "Quem é beneficiário de
benefício contínuo [como o Bolsa Família] está
vedado de receber o seguro-defeso", acrescentou Manoel Pires, do Ministério da Fazenda.
Pensões por morte: Segundo o governo, a
regra que estabelece um prazo mínimo de dois
anos de casamento ou união estável para que
o cônjuge possa obter a pensão por morte, anunciada nesta segunda-feira, começará a ter
validade 15 dias após a publicação da Medida
Provisória.
A alteração que determina que deixará de ter
direito a pensão o dependente condenado pela
prática de crime que tenha resultado na morte
do segurado, por sua vez, tem validade imediata, ou seja, a partir de terça-feira (30).
As demais alterações nas regras para pensões, por sua vez, começam a valer dentro de
60 dias a partir de terça-feira (30). São elas:
a instituição de um prazo de “carência” de 24
meses de contribuição do segurado para que o
dependente obtenha os recursos; a vigência de
um novo cálculo que reduzirá o valor da pensão (do patamar de 100% do salário de benefício para 50% mais 10% por dependente até o
limite de 100% e com o fim da reversão da cota
individual de 10%).
A alteração para que cônjuges “jovens” não
recebam mais pensão pelo resto da vida também terá validade dentro de 60 dias. Com essa
mudança, o beneficiário que tiver entre 39 e 43

anos receberá pensão por 15 anos. Quem tiver
idade entre 33 e 38 anos obterá o valor por 12
anos. O cônjuge com 28 a 32 anos terá pensão por nove anos. Quem tiver entre 22 e 27
anos receberá por seis anos. E o cônjuge com
21 anos ou menos receberá pensão por apenas
três anos.
Abono salarial: Outro mudança que foi anunciada pelo governo é no abono salarial, que
será limitado. O benefício equivale a um salário mínimo vigente e é pago anualmente aos
trabalhadores que recebem remuneração mensal de até dois salários mínimos. Atualmente o
dinheiro é pago a quem tenha exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias consecutivos ou não, no ano.
Com a medida provisória que foi publicada
nesta terça-feira, só poderá obter o benefício o
trabalhador que tenha exercido atividade por seis
meses. Essa alteração, porém, só alcançará todos
os trabalhadores a partir do próximo ano-calendário, que começa no segundo semestre de 2015.
Para quem está recebendo até metade do ano que
vem, no atual ano-calendário, vale a regra antiga
- que prevê o pagamento para quem trabalhou
pelo menos 30 dias consecutivos ou não.
Auxílio-doença: Também começará a valer,
dentro de 60 dias, as alterações no auxíliodoença. Pela regra anterior, o valor era pago
pelo Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS) ao trabalhador que ficasse mais de 15
dias afastado das atividades.
Com a nova regra, que vale dentro de 60
dias, o prazo de afastamento para que a responsabilidade passe do empregador para o INSS
será de 30 dias. Além disso, será estabelecido
um teto para o valor do auxílio equivalente à
média das últimas 12 contribuições.

Secretaria Municipal de Educação abre vagas para contratação

A

Secretaria Municipal de Educação informa que estão abertas 15 vagas para contratação no cargo de Servente Escolar
e 45 vagas no cargo de Agente Público de Serviços (Auxiliar de Serviços Gerais), aprovados no Concurso Público de 2009,
para suprir férias regulamentares dos funcionários efetivos no período de 08 a 31 de janeiro de 2015.
Instituição
Creche Lajinha (Manhuaçu) – 04 vagas
Creche FERHUEI (Manhuaçu-Matinha) – 03 vagas
Creche Santana (Manhuaçu) – 06 vagas
Creche Menino Jesus (Manhuaçu-Engenho da Serra) – 08 vagas
Creche Napoleão Nunes (Dom Corrêa) - 04 vagas
Creche Ponte da Aldeia (Manhuaçu) - 04 vagas
Creche Realeza (Realeza) - 03 vagas
Creche Renascer (Santo Amaro) – 03 vagas
Creche Raquel Rezende (Manhuaçu-Petrina) - 06 vagas
Creche Santa Luzia (Manhuaçu) - 08 vagas

Creche 13 de Maio (Sacramento) - 04 vagas
Creche Tia Nilda (Vila Nova) – 04 vagas
Creche Zilda Arns (Manhuaçu-Santa Terezinha) – 04 vagas
A Secretaria também abriu 05 vagas para contratação relativa ao
cargo de monitor, aprovado no Processo Seletivo de 01/2013, para
suprir vagas referentes a férias regulamentas no mês de janeiro de
2015. São 02 vagas para a Creche Napoleão Nunes (Dom Corrêa)
e 03 vagas para a Creche 13 de Maio (Sacramento).
Os interessados devem comparecer até (segunda-feira) 05/01, já
que as atividades terão início no dia 12 janeiro, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na rua Frederico Dolabela,
365 – Centro, e apresentar o original e cópia do RG, CPF, título de
eleitor, comprovante da última votação, histórico escolar, comprovante de residência, atestado admissional e duas fotos 3x4.
A secretária Municipal de Educação, Gelvânia Camara Marques
explica que a convocação está sendo feita para suprir funcionamentos que estão de férias nas creches. Ao todo são 45 vagas disponíveis para auxiliares de serviços gerais, além de vagas para três

monitores em Sacramento, para evitar o fechamento das creches.
A contratação se faz necessária, uma vez que no período de
férias, muitos pais precisam trabalhar normalmente, enquanto os
funcionários necessitam de estarem gozando das férias regulamentares.
Gelvânia Marques ressalta que embora o último concurso já tenha perdido a validade, a Secretaria estará obedecendo a classificação por ordem numérica como se fosse um processo seletivo. De
acordo com Gelvânia Marques, devido a necessidade de funcionários, existe a possibilidade da permanência de alguns funcionários
nos quadros do setor da educação.
Os interessados deverão observar e seguir exatamente de onde parou a chamada para auxiliar de serviços gerais e,independentemente
do número que está inscrito, será feito um processamento e a seleção
dos funcionários. “Será feita de acordo com a chegada desse funcionário aqui na secretaria. Esclareço também que o concurso não está
em vigência, mas mesmo assim oportunizamos outras pessoas para
trabalhar nesse período", relatou.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP nº 0003/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0003-04-PLPP-003-2015.
Objeto:Contratação de Imprensa Oficial para publicações
das Matérias e Avisos dos Departamentos e Secretarias do
Municipio de Conceição de Ipanema – MG. Data e horário de
apresentação e abertura dos envelopes: até a instalação da
audiência às 13:30horas do dia 20/01/2015, no local definido
em Edital. Contato para obtenção do edital: Departamento de
Materiais e Serviços, com Vinicius Roberto Souza Carvalho ou
Mislainy de Faria Silva Oliveira, no horário de expediente, no
telefone (33) 3317-1211, email: licitacaopmci@gmail.com.
Conceição de Ipanema, em 30 de dezembro de 2014.
Mislainy de Faria Silva Oliveira
Pregoeira extraordinária – Decreto 328/2015 e 334/2014.

Agora em Lajinha!
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Pimentel quer participação do cidadão

A

Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG)
empossou na última quinta-feira
(1º) o governador eleito
Fernando Pimentel e seu
vice-governador, Antônio
Andrade, em Reunião Solene realizada no Plenário. A
cerimônia, que contou com
a presença de parlamentares, autoridades, prefeitos
e vereadores, foi conduzida
pelo presidente da ALMG,
deputado Dinis Pinheiro
(PP). Deputados estaduais, federais e o prefeito
de Belo Horizonte, Márcio
Lacerda, estão entre as autoridades que compuseram
a mesa da cerimônia.
Em entrevista coletiva
dada à imprensa, Fernando
Pimentel informou que, o
novo governo terá os dados necessários para, em
um curto prazo, apresentar
a Minas um balanço da situação do Estado. "O maior
desafio é mudar o conceito

de governo em Minas Gerais. Vamos fazer um governo participativo, aberto
aos cidadãos", afirmou o
governador eleito. Segundo
Pimentel, sua primeira medida será criar os conselhos
de participação popular em
todo o Estado.
Fernando Pimentel e Antônio Andrade chegaram à
ALMG pelo Hall das Bandeiras, passaram pelos dragões da Inconfidência e foram recepcionados por uma
comitiva de parlamentares.
Em seguida, passaram por
prefeitos,
vice-prefeitos
e presidentes de câmaras
municipais e seguiram até
o Plenário, onde foram saudados por cadetes da Polícia Militar, que empunharam o espadim Tiradentes.
O Hino Nacional foi cantado pelo rapper mineiro
Flávio Renegado, nascido
e criado na comunidade
do Alto Vera Cruz, Região
Leste de Belo Horizonte.

Durante a solenidade,
o governador e o vice entregaram ao presidente da
ALMG suas declarações
de bens. Em seguida, o
termo de posse foi lido
pelo segundo-secretário da
ALMG, deputado Neider
Moreira (PSD), e assinado
pelo novo governador e seu
vice. Após o compromisso constitucional ter sido
firmado, o deputado Dinis
Pinheiro declarou Fernando
Pimentel e Antônio Andrade empossados.
Em um discurso emocionado no Plenário, ao falar
sobre a história de Minas
Gerais, Pimentel afirmou
que o destemor e a esperança de ontem deixaram um
sólido legado no presente.
Ao se referir à mudança da
capital mineira para Belo
Horizonte, o governador
eleito disse que, já naquela
época, o desejo de ter um
governo que não fosse de
poucos foi o alicerce sim-

bólico da construção da capital. “O governo não pertence aos governantes, ele
é de todos e deve servir a
todos. Sem privilégios, sem
preferências, quanto mais o
Estado se abre, mais ele se
fortalece”, considerou Pimentel.
Em relação ao futuro,

Fernando Pimentel acredita
que um governo participativo será seu maior legado
deixado para os mineiros.
"A interação, a conexão, a
convergência e a colaboração não podem ser conceitos que existem em todos
os lugares, na prática de
todos, menos na prática dos

governos.
O nosso grande desafio
é tirar o governo do isolamento, de uma política
antiquada. Temos que abrir
a administração, ouvir os
mineiros, modernizar a
plataforma social chamada
governo", concluiu Pimentel.

Câmara aprova dois Projetos em Sessão Extraordinária

N

a tarde de Segunda-feira, 29, a Câmara
M. de Manhuaçu
reuniu-se em caráter extraordinário para a votação de
dois Projetos de Lei, de autoria do Executivo. Um deles, o que institui a cobrança
de ISSQN sob os serviços
cartoriais do município e o
outro relacionado à integração de Manhuaçu ao CIDESI (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Socioambiental e Infraestrutura). Sob a presidência
de Maurício de Oliveira Júnior, a reunião contou com
a participação do Secretário
M. de Fazenda, Cristóvam
Rocha.
O primeiro Projeto de
Lei em votação foi o de nº
118/2014, que trata da cobrança do ISSQN sob os
serviços cartoriais. A questão foi amplamente debatida pelos vereadores. Eles
fizeram diversos questionamentos ao Secretário M. de
Fazenda, e, obtiveram os esclarecimentos necessários.
ISSQN sob serviços
cartoriais

De acordo com Cristóvam Rocha, a partir de
2008, o Supremo Tribunal
Federal no julgamento da
ADIN 3089 confirmou ser
constitucional a cobrança
do referido imposto. Em
Manhuaçu, por meio da Lei
Municipal nº 2.411 de 31
de Dezembro de 2003 que
alterou o Código Tributário Municipal, passou-se
a incidir a alíquota mensal
de 3% sobre o faturamento
relacionado aos serviços de
registros públicos, cartorá-

rios e notariais. No entanto, em 2011, por meio da
Lei Municipal nº 3.166 de
20 de Dezembro daquele
ano, alterando novamente
o Código Tributário Municipal, mudou-se a forma
de cobrança do Imposto
relativo aos serviços de
registros públicos, cartorários e notariais, passando à
tributação anual por valor
fixo – correspondente a 100
UFEMG.
O Projeto de Lei aprovado nesta Segunda-feira,
29, teve a proposta de restaurar a redação do Código
Tributário Municipal, para
que a incidência do ISSQN
retornasse ao índice de 3%
sobre o faturamento mensal dos serviços de registros públicos, cartorários e
notariais. Com os pareceres
favoráveis das Comissões
de Constituição, Redação
e Justiça e de Orçamento e
Finanças, o Projeto de Lei
teve a aprovação unânime
do plenário.
O Secretário elogiou a
eficiência da atual legislatura da Câmara, reiterando a total atenção da Casa
Legislativa em apreciar
e votar no plenário todos
os Projetos de Lei encaminhados pela Secretaria.
“Parabenizo aos vereadores que saíram do recesso
parlamentar e aqui compareceram para votar este
Projeto de Lei, em uma atitude de cidadania. Sempre
que recorremos à Câmara
para a votação de projetos
importantes, nossa secretaria foi muito bem atendida.
Agradeço a todos os vereadores, ao Presidente e ao
Vice-presidente, que foram

Os vereadores saíram do recesso parlamentar para a votação de dois Projetos de Lei urgentes,
encaminhados pelo Executivo Municipal.

muito corteses conosco”,
destacou.
CIDESI
Também aprovado o Projeto de Lei nº 111/2014 que
trata da adesão de Manhuaçu ao CIDESI (Consórcio
Intermunicipal de Desenvolvimento Socioambiental
e Infraestrutura). Com esta
aprovação, o Poder Público
Municipal poderá desempenhar maior atuação em
setores como iluminação
pública, saneamento básico, saneamento ambiental e
recursos hídricos, planejamento, infraestrutura, mobilidade urbana e educação,
cultura, turismo, esporte, lazer e assistência social, com
menores custos e melhor
prestação de serviços. O documento constitui-se como

um Protocolo de Intenções,
em conformidade com a Legislação Federal.
Nova Mesa Diretora
Na Quinta-feira, 1º de Janeiro, às 17h, a Câmara M.
de Manhuaçu realizará sessão legislativa para a Posse
da Nova Mesa Diretora do
biênio 2015-2016, composta pelos Vereadores Jorge
Augusto Pereira – Jorge do
Ibéria (Presidente), Paulo
César Altino (Vice-presidente), Jânio Garcia Mendes (1º Secretário) e Juarez
Cleres Elói (2º Secretário).
A Casa Legislativa convida toda a comunidade para
participar desta importante
reunião.
(Ass. de Comunicação
– Câmara M. de Manhuaçu)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.146/0001-68 - Rua Major Custódio, 96 - Centro - CEP 36.940-000 - Fone: (33) 3373-1149
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº001/2015
Pregão Presencial Nº001/2015
O Município de Santana do Manhuaçu – MG, torna público a abertura do Processo Licitatório nº001/2015,
na modalidade Pregão nº001/2015, na forma Presencial, tipo menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de
21/06/1993 e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA O
MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU/MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia 16 de Janeiro de
2015 às 08:30 horas. Local: Rua Major Custódio, 96,
Centro, CEP: 36.940-000, Santana do Manhuaçu/MG,
informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13:00
às 17:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/
MG, 29 de Dezembro de 2014. João Batista Vieira de
Assis. Publique –se.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº002/2015
Pregão Presencial Nº002/2015
O Município de Santana do Manhuaçu – MG, torna público a abertura do Processo Licitatório nº002/2015, na
modalidade Pregão nº002/2015, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PUBLICAÇÃO DE MATERIAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL E REGIONAL, DE ACORDO COM
O ANEXO I PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU/MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia
16 de Janeiro de 2015 às 14:00 horas. Local: Rua Major
Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000, Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149,
das 13:00 às 17:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 29 de Dezembro de 2014. João Batista Vieira
de Assis. Publique –se.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2015
PREGÃO Nº 003/2015
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG
torna público a abertura do Processo Licitatório nº.
003/2015, na modalidade Pregão nº003/2015, na forma
Presencial, tipo menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de
21/06/1993 e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS
DEMANDAS DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS,
RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU/MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia
19 de Janeiro de 2015 às 08:30 horas. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000, Santana do
Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-33731149, das 13:00 às 17:00 horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana
do Manhuaçu/MG. 29 de Dezembro de 2014 João Batista
Vieira de Assis. Publique –se.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2015
PREGÃO Nº 004/2015
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG,
torna público a abertura do Processo Licitatório nº.
004/2015, na modalidade Pregão nº. 004/2015, na forma
Presencial, tipo menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de
21/06/1993 e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR E CIRÚRGICO PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU/MG. Abertura
da Sessão Oficial do Pregão dia 19 de Janeiro de 2015
às 13:30 horas. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro,
CEP: 36.940-000, Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13:00 às 17:00
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG. 29 de
Dezembro de 2014. João Batista Vieira de Assis. Publique –se.

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO Nº 005/2015
CREDENCIAMENTO Nº 001/2015
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG, no uso
de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art.21
de Lei nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE nº38/2009,
comunica aos interessados que está procedendo ao CREDENCIAMENTO Nº001/2015– CONTRATAÇÃO DE PESSOA
FISICA, ENQUADRADA COMO AGRICULTOR FAMILIAR
OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM
ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). Os interessados deverão apresentar
os envelopes de Habilitação e da Proposta de Preços no dia
19/01/2015 às 16:00 Horas na sala de reuniões da Comissão
Permanente de Licitação, à Rua Major Custódio, 96, Centro
de Santana do Manhuaçu. Maiores informações pelo telefone
(33)3373-1149; Santana do Manhuaçu – 29 de Dezembro de
2014. Joseane Caroline de Abreu – Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2015
PREGÃO Nº 005/2015
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG torna
público a abertura do Processo Licitatório nº. 006/2015, na
modalidade Pregão nº005/2015, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU/MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão:
21/01/2015 às 08:30 horas. Local: Rua Major Custódio, 96,
Centro, CEP: 36.940-000, Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13:00 às 17:00
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no
endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG. 29 de Dezembro de 2014. João Batista Vieira de Assis. Publique-se.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2015
PREGÃO Nº 006/2015
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG torna
público a abertura do Processo Licitatório nº. 007/2015, na
modalidade Pregão nº006/2015, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU/
MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão: 21/01/2015 às
13:30 horas. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP:
36.940-000, Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo
telefone 0xx33-3373-1149, das 13:00 às 17:00 horas. O
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG. 29 de Dezembro de
2014. João Batista Vieira de Assis. Publique - se.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº008/2015
Pregão Presencial Nº007/2015
O Município de Santana do Manhuaçu – MG, torna público
a abertura do Processo Licitatório nº. 008/2015, na modalidade Pregão nº007/2015, na forma Presencial, tipo menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de
17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA
DO MANHUAÇ-MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão:
23/01/2015 às 08:30 horas. Local: Rua Major Custódio, 96,
Centro, CEP: 36.940-000, Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13:00 às 17:00
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no
endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG. 29 de Dezembro de 2014. João Batista Vieira de Assis. Publique - se.
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO Nº 009/2015
CREDENCIAMENTO Nº 002/2015
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG,
torna público que realizará CREDENCIAMENTO Nº.
002/2015, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, REALIZAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS
PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
SANTANA DO MANHUAÇU-MG, conforme a rotina adotada pela Secretaria de Saúde Os interessados deverão
apresentar os envelopes de Habilitação e da Proposta de
Preços no dia 23/01/2015 às 14:00 Horas na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Major
Custódio, 96, Centro de Santana do Manhuaçu. Maiores
informações pelo telefone (33)3373-1149; Santana do Manhuaçu – 29 de Dezembro de 2014. Joseane Caroline de
Abreu – Presidente da CPL.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2015
PREGÃO Nº 008/2015
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG, torna público a abertura do Processo Licitatório nº010/2015,
na modalidade Pregão nº. 008/2015, na forma Presencial, tipo menor preço por item, regido pela Lei Federal nº
10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993
e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE ESCOLAR. Abertura marcada para
27/01/2015 às 08:30 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de
Santana do Manhuaçu/MG, Rua Major Custódio, 96, Centro, Fone: (0xx) 33-3373-1149. 29 de Dezembro de 2014.
João Batista Vieira de Assis. Publique –se.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº011/2015
Pregão Presencial Nº009/2015
O Município de Santana do Manhuaçu – MG, torna a público a abertura do Processo Licitatório nº011/2015, na modalidade Pregão nº. 009/2015, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU-MG. Abertura marcada para 27/01/2015 às 13:30
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
na sede da Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu/
MG, Rua Major Custódio, 96, Centro, Fone: (0xx) 33-33731149. 29 de Dezembro de 2014. João Batista Vieira de Assis. Publique –se.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº012/2015
Pregão Presencial Nº010/2015
O Município de Santana do Manhuaçu – MG, torna a público a abertura do Processo Licitatório nº012/2015, na modalidade Pregão nº. 010/2015, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU-MG. Abertura marcada para 29/01/2015 às 08:30 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na
sede da Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu/
MG, Rua Major Custódio, 96, Centro, Fone: (0xx) 33-33731149. 29 de Dezembro de 2014. João Batista Vieira de Assis. Publique –se.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº013/2015
Pregão Presencial Nº011/2015
O Município de Santana do Manhuaçu – MG, torna público a abertura do Processo Licitatório nº013/2015, na modalidade Pregão nº. 011/2015, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e
suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS
DE AÇOUGUE PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO
MANHUAÇU-MG. Abertura marcada para 29/01/2015 às
14:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu/MG, Rua Major Custódio, 96, Centro, Fone: (0xx)
33-3373-1149. 29 de Dezembro de 2014. João Batista
Vieira de Assis. Publique –se.
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O Pai Nosso (1)

"A adversidade é um
trampolim para a maturidade."
C.C. Colton
"A alegria é o segredo
da beleza. Sem entusiasmo não há beleza que
seja atraente."
Christian Dior
"A alegria que nos falta,
não raro, é a alegria
que negamos aos outros."
"A ambição escravista mais facilmente
as almas mesquinhas
do que as nobres, do
mesmo modo que o fogo
que o fogo incendeia
mais facilmente a palha
e as choças do que os
palácios."
Champfort
"A amizade entre homem e mulher, mesmo
que inconscientemente,
é sempre um pouco
erótica."
Jorge L. Borges
"A boa consciência serve
de boa almofada."
John Ray, naturalista
britânico
"A humildade de
coração não exige que
te humilhes. Mas que
te abras. É o segredo
das permutas. Somente
então poderás dar e
receber."
S. Exupéry
"A pior verdade custa
apenas um grande desgosto. A melhor mentira
custa muitos pequenos
desgostos e, no fim, um
desgosto grande"
Jacinto Benavente
"A verdadeira riqueza de um homem é o
bem que ele faz neste
mundo."
Maomé
"A amargura dos nossos
inimigos serve-nos
bem mais que a doçura
dos nossos amigos: Os
inimigos dizem sempre a
verdade; os amigos não."
Catão
"A arte de viver consiste
em tirar o maior bem do
maior mal."
Machado de Assis
"A beleza é uma carta
de recomendação a
curto prazo."
Ninon Lenclos

A Paternidade de Deus

Obesidade
O que é: A obesidade é uma doença crônica, que se caracteriza principalmente pelo
acúmulo excessivo de gordura corporal. O
número de pessoas obesas tem crescido rapidamente, tornando a doença um problema de
saúde pública.
Incidência: No Brasil, existem mais de 20
milhões de indivíduos obesos. Na população
adulta, 12,5% dos homens e 16,9 % das mulheres apresentam obesidade e cerca de 50%
têm excesso de peso (sobrepeso).
Nos Estados Unidos a situação é ainda mais
grave: 64,5% da população adulta está acima
do peso, sendo que quase a metade é considerada obesa.
Causas: A principal causa de obesidade é
a alimentação inadequada ou excessiva. Para
manter o peso ideal é preciso que haja um
equilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas e a energia gasta ao longo do dia. Quando
há abundância de alimentos e baixa atividade
energética, existe o acúmulo de gordura. Por
isso, o sedentarismo é o segundo fator importante que contribui para a obesidade.
Além disso, existem os fatores genéticos,
em que uma pessoa pode herdar a disposição
para obesidade; ter o metabolismo mais lento,
o que facilita o acúmulo de gorduras e dificulta o emagrecimento, ou ter aumento de peso
por conta das oscilações hormonais.
Também existe uma influência dos fatores
psicológicos, quando o estresse ou as frustrações desencadeiam crises de compulsão alimentar.
Sinais e Sintomas: Além das roupas apertadas e o aumento do ponteiro na balança, o acúmulo de gordura é um indício de obesidade.
Episódios de apneia do sono, dificuldade
para movimentar-se, cansaço frequente e distúrbios no ciclo menstrual nas mulheres também são indicadores da doença.
Diagnóstico: É feito por meio do cálculo do
Índice de Massa Corpórea (IMC), que avalia a
relação entre o peso e a altura. Quando o IMC

é maior do que 30, a pessoa é considerada
obesa. Quanto maior o índice, mais chances
do paciente desenvolver diabetes, problemas
cardiovasculares e nas articulações, hipertensão arterial e depressão, problemas diretamente ligados à pior qualidade de vida e menor
longevidade.
Tratamento: A melhor forma de tratar a
obesidade é adotar mudanças no estilo de
vida, com uma dieta menos calórica aliada a
um programa de exercícios físicos, sempre
sob a supervisão de um profissional.
Também pode ser feito o uso de medicamentos, desde controladores de apetite até os
que reduzem a absorção de gordura pelo organismo.
Para os casos mais graves, pode ser recomendada também a cirurgia bariátrica, especialmente para quem possui o IMC acima de
35 e também ter doenças associadas à obesidade, e para os que têm IMC acima de 40 e
não conseguem emagrecer com outros tratamentos.
Em todos os casos, o acompanhamento médico regular é fundamental.
Prevenção: A doença pode ser evitada desde a infância, com a adoção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de esportes
ao longo da vida.
Impactos da obesidade: O acúmulo de
gordura no organismo aumenta o risco de doenças como hipertensão arterial, aumento do
colesterol e triglicérides, diabetes, apneia do
sono, acúmulo de gordura no fígado, infarto
do miocárdio, acidente vascular cerebral e
pode estar associado ao surgimento de alguns
tipos de câncer.
O excesso de peso pode trazer ainda prejuízos para as relações pessoais e profissionais,
pois essas pessoas são mais propensas à depressão e ansiedade.

Quando os discípulos lhe pediram uma aula sobre
como orar, Jesus lhes deu um modelo, a que chamamos A Oração do Pai Nosso (Mateus 6.9-13). Não
para ser repetida mecanicamente, mas para nos orientar na hora de orar. Convido você a meditar comigo
nesta oração durante algumas semanas.
Comecemos pelo vocativo: “Pai nosso...”. Sim,
Deus é Pai (e com “P” maiúsculo). É Pai, porque nos
criou, nos gerou, nos ama e nos sustenta. Então isso
significa que Ele seja Pai de todos?
Por mais antipática que esta palavra seja, a Bíblia
responde pela negativa. Não; nem todos são filhos de
Deus! E como sabemos isso? Lemos: “...mas a todos quantos o receberam [falando de Jesus], deu-lhes
o poder de se tornarem filhos de Deus” (João 1.12).
Note bem isto: “...a todos quantos o receberam”. Isto
é, a todos aqueles que receberam Jesus como Salvador de suas vidas.
A Bíblia afirma que todos os homens são criaturas de Deus, e isto não é pouca coisa. Mas os que
desejam ardentemente estabelecer um relacionamento pessoal e constante com Jesus Cristo, esses são
seus filhos e, portanto, têm o privilégio de chamar-lhe Pai. Certo dia, diante da resistência que homens
maus, mesmo trajando capa religiosa, ofereciam à
sua mensagem, Jesus apontou-lhes o dedo e disse:
“Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não
há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que
lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira”
(João 8.44). Confesso que estas palavras me fazem
arrepiar. Consideradas hoje politicamente incorretas,
elas denunciam um quadro espiritual caótico em que
o homem é tido como filho do diabo, e não de Deus.
Conquanto pareça estranho, os homens só se tornam filhos de Deus quando fazem opção entre nascer
de novo e ser filho de Deus ou continuar sendo filho
do diabo. A escolha é sua. Só sua!

Revisão médica: Dr. Paulo Rosenbaum,
endocrinologista do Einstein

Milk shake diferente
Ingredientes
2 bananas passas Banana Brasil picadas
1/3 de lata de leite condensado light
3 vezes a medida de uma lata de leite
condensado de leite desnatado
1 colher (sopa) de chocolate em pó
2 colheres (chá) de canela em pó
2 colheres (chá) de café solúvel
Pedaços de canela em pau e chantily
para decorar.
Modo de preparo
Junte a banana passa, o leite desnatado,
o leite condensado, a canela em pó, o café

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
solúvel e o chocolate em pó e bata tudo no
liquidificador
Despeje o milk shake em um copo alto
e decore-o com uma colher de chantily e
pedaços de canela
Se preferir polvilhe canela em pó
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Lavrador é encontrado decapitado

O lavrador Valdinei Marcos de Brito, 33
anos, foi encontrado decapitado na região
em que morava no Povoado Taboões, zona
rural de Barra Longa (próximo a Ponte
Nova). O corpo foi localizado na manhã de
quinta-feira, 1º.
Moradores de uma fazenda acionaram a

Polícia Militar. O corpo foi encontrado próximo a estrada vicinal com várias fraturas
expostas em ambas as mãos e braços e com
parte da cabeça próxima ao corpo, além
de pedaços de ossos do crânio espalhados.
Cães e urubus já haviam comido partes.
De acordo com a PM, pelos indícios en-

Rapaz atira em
policiais e acaba morto
em Manhuaçu

MANHUAÇU (MG) - Rafael Alves de
Lima, 21 anos, de Manhumirim, foi morto
numa troca de tiros com a Polícia MIlitar na
madrugada deste sábado, 03/01, na região
do Córrego Sinceridade, na zona rural de
Manhuaçu.
Por volta de 2:30 da manhã, viatura da
Polícia Militar fazia patrulhamento na avenida Tancredo Neves e, próximo ao trevo
da Zebu, notou uma motocicleta com dois
indivíduos. Em atitude suspeita, o carona
passou a olhar para trás, como se verificasse
se estavam sendo seguidos pela viatura. O
detalhe que mais chamou a atenção da PM:
a placa da moto estava dobrada, como em
vários assaltos na região.
A viatura da PM foi atrás e o motociclista acelerou. Ele entrou pela estrada de terra
que acessa a região do Córrego Sinceridade.
Durante a fuga, o carona da motocicleta
se virou para trás e começou a atirar nos militares. Os policiais revidaram os tiros.

Em seguida, o motociclista parou, jogou
o carona no chão, pegou a arma e fugiu em
alta velocidade. O primeiro elemento ainda
conseguiu furar o bloqueio montado por outras equipes de reforço que foram acionadas.
BALEADO
Rafael Gato, como é conhecido, foi atingido por um disparo. Enquanto o comparsa
fugia, ele foi socorrido pelos militares para
a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
de Manhuaçu. Apesar disso, não resistiu e
morreu.
De acordo com a PM, Rafael é conhecido
pelos constantes envolvimentos na prática
de furtos e roubos de motocicletas. Ele foi
identificado como autor de dois furtos de
moto em Lajinha, dias atrás.
O motociclista que conseguiu fugir não
foi identificado, mas a PM tem um suspeito.
Carlos Henrique Cruz

contrados no local do crime e diante das
condições em que a vítima se encontrava,
provavelmente o crime aconteceu no curral
da fazenda, sendo a vítima arrastada até as
margens da estrada.
Ninguém soube informar a autoria do
crime, já que a vitima morava sozinha em

uma casa dentro da propriedade, não tinha
costume de se misturar com ninguém e o
local não tem muita movimentação de pessoas.
A perícia esteve no local e o corpo foi removido para o serviço funerário.
Policia e Cia

PONTO DOS VOLANTES (MG) Duas pessoas morreram após um acidente
com três veículos no km 149 da BR-116,
na manhã deste sábado (3), próximo a Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitinhonha.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal de
Itaobim, o acidente aconteceu próximo ao
povoado de Moraes, sentido Minas Gerais Espírito Santo. Um dos veículos trata-se de
uma Hilux, conduzida por Adjaci Ferreira
Lima 46, (Ceará), de Simonésia.
Ainda de acordo com a PRF, uma caminhonete Hilux e um Gol de Campinas bateram de frente na BR-116, quando um terceiro veículo, Fiat Idea de Contagem, passava
na pista e não conseguiu desviar e também
se chocou.
Augustinha Gomes Neta Lima, 44 anos,
esposa de Ceará, chegou a ser atendida pelo

SAMU, mas não resistiu aos ferimentos vindo a falecer. O motorista do Gol morreu na
hora.
Ceará que hoje reside em Simonésia,
cidade onde trabalha e cultiva excelente
amizade, fraturou um dos braços e costelas, o filho de 14 anos segue internado,
após se queixar de fortes dores abdominais. Um bebê que também estava no veículo passa bem. A outra filha do casal, de
acordo com as informações seguia logo à
frente, em outro veiculo, que não teve envolvimento no acidente. Eles retornavam
da Bahia.
Ao todo oito pessoas se envolveram no
acidente, mas as demais vítimas ainda não
haviam sido todas identificadas pela polícia.
Com informações do G1 Vales de Minas e de Divino Augusto - Giro21.com

Moradora de Simonésia morre em
acidente no Vale do Jequitinhonha

Mulher é lançada para fora de
veículo e morre após acidente
próximo ao distrito de Palmeiras.
Mulheres são presas acusadas de No veículo haviam nove pessoas
furto no comércio de Manhuaçu

Quatro mulheres de Matipó foram presas pela Polícia Militar de Manhuaçu,
na tarde de quarta-feira,
24/12. Elas são acusadas de
furtar em treze lojas da cidade aproveitando o grande
movimento do comércio na
véspera de Natal.
A equipe da Polícia Militar foi acionada por uma comerciante que desconfiou da
atitude das mulheres. Elas
carregavam uma caixa com
várias peças de roupas, sem
sacolas de lojas que indicariam compras.
Equipes do policiamento
nas ruas passaram a procurar pelas mulheres. Três delas foram encontradas numa
loja na rua Amaral Franco,
no Centro. A quarta envolvida conseguiu fugir.
Com apoio de outras equipes, policiais abordaram o
ônibus da Viação Pássaro
Verde, Linha Belo Horizonte, na Ponte da Aldeia. A
quarta mulher foi presa com
mais produtos furtados e ia
para Matipó.
Quatro lojas furtadas fo-

ram identificadas, mas os
demais produtos elas não
quiseram falar de quais lojas
seriam. Pelas etiquetas diferentes a PM calcula que são
produtos de dez a treze lojas
diferentes.
As quatro autoras foram
autuadas. Detalhe: duas delas carregavam crianças que
foram entregues ao Conselho Tutelar.
A PM recuperou mais de
30 peças de roupas adulto e

infantil; bolsas; fraldas descartáveis; lanterna, trena,
chaveiros; relógios de pulso
e de parede, espelhos, carteira, mochila, produtos de
maquiagem; pares de calçados; alicate de unha; rádio
portátil; pacotes de biscoitos, iogurtes, arroz, óleo,
molhos de tomate, pacote de
macarrão, pacote de farofa,
pacote de açúcar e um frango congelado.
Policia e Cia

Um grave acidente na
tarde de quinta-feira, 1º de
janeiro, no distrito de Palmeiras tirou a vida de uma
mulher de 48 anos.
Segundo as informações,
o automóvel, uma VW Parati com placas de São João
do Manhuaçu, seguia por
uma estrada vicinal com
"nove" pessoas em seu interior quando o condutor perdeu o controle da direção do
veículo que saiu da estrada e
desceu capotando por cerca
de trinta metros.
A equipe do Corpo de
Bombeiros foi acionada
juntamente com populares
que ajudaram a socorrer as
vítimas. Ambulâncias da
cidade de Simonésia ajuda-

ram no socorro. As vítimas
foram encaminhadas para o
Pronto Atendimento de Manhuaçu.
Maria de Lourdes Sobri-

nho, foi lançada para fora do
automóvel e não resistiu aos
ferimentos, falecendo ainda
no local.
Portal do Leste
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ENTRETENIMENTO

ÁRIES - Inevitavelmente Marte influenciará decisivamente os
prováveis relacionamentos de Áries e até os que acontecem de
fato neste momento. Uma das coisas necessárias é que os arianos
precisam ter em mente a experiência armazenada até agora. Não
há espaço para brincadeiras, pois possuem mais consciência emocional sobre desejos e da parceria com a pessoa amada. Sabem
que podem ser felizes se souberem equilibrar as emoções e se souberem ter paciência
para esperar a hora certa para investir em alguém expressando o que pensam. Para quem
estiver num relacionamento sério saiba que poderá fortalecer e tornar o relacionamento
com maior cumplicidade. Para quem estiver solteira(o) algumas possibilidades surgirão e
será difícil, talvez, escolher a melhor.

Esposa traída
Uma mulher chegou inesperadamente
em casa e encontrou seu marido na cama
com outra mulher. Louca de raiva, ela pegou uma arma e arrastou o marido até a
garagem. Chegando lá, prendeu o pênis
dele numa morsa (prensa), em cima da
bancada, apertou até ficar bem preso e retirou a alavanca da morsa.
Aí, ela foi no armário de ferramentas,
retirou um serrote e colocou na bancada.
O marido gritou:
- Querida, você não vai cortar ele,
vai???
- Não! – retrucou a mulher – você é
quem vai. Eu só vou botar fogo na garagem!

TOURO - Os taurinos serão bastante provocados pela energia marciana que influencia
o signo de Escorpião. Ao mesmo tempo, pode ser que surpresas aconteçam e surpreendam o coração dos mais fortes. Saiba que as emoções podem ser determinantes na hora
de virar uma página, por exemplo, de um relacionamento que está prestes a desabar. A
química entre os casais que tenha a participação dos taurinos pode sugerir a retomada
de um relacionamento do passado e saiba que será necessário domínio sobre os sentimentos, pois até a autoestima e pensamentos mais íntimos serão provocados neste ano.
Os amigos e a família podem ter um papel relevante em 2015. Dúvidas, questionamentos
podem ter um bom feedback a partir de bons momentos de conversas. É hora de revisão
dos relacionamentos de uma forma geral.
GÊMEOS - Em 2015 sua forma de ver, se comportar e desenvolver as amizades será
determinante para as pessoas que realmente lhe admiram e se importam com você. Os
holofotes estarão em diversos momentos focando nos geminianos e acentuando o bom
carisma. Será possível até se envolver em disputas, mas prevalecerá a boa noção de
equilíbrio e responsabilidade para não comprometer os interesses. O melhor é que em
2015 será necessário usar a maturidade estimulada pelo ano que passou para saber lidar
com as emoções e sentimentos, sobretudo dos outros. Outro detalhe que merece atenção
é quanto a possíveis divergências de ideias, até mesmo porque é bom estar disposta a
rever a relação amorosa que pode passar por certo esfriamento causado pelo desinteresse
de um ou de outro. Nunca é tarde para isso.

O valor do conhecimento
O Quim, o Zé e o Joca trabalhavam
numa obra. De repente, o Quim caiu do
15ºandar e morreu.
O Zé disse:
- Um de nós tem que avisar a mulher
dele…
Ao que o Joca respondeu:
- Eu sou bastante bom nessas coisas, eu
vou!
Passada uma hora, o Joca estava de volta, com um engradado de cerveja.
O Zé perguntou:
- Onde arranjou isso?
- Foi a viúva do Quim que me deu.
- Como é? Você diz que o marido dela
morreu e ela te dá uma caixa de cerveja?
- Não foi bem assim. Quando ela abriu
a porta, eu disse:
- Você deve ser a viúva do Quim.
Ela respondeu:
- Não, eu não sou viúva!
E eu disse:
- Quer apostar um engradado de cerveja comigo?

CÂNCER - Muitas emoções aguardam os cancerianos neste ano. Por mais que haja
impaciência para resolver assuntos do casal ou alguém demore a decidir se vai ou não vai,
é preciso entender que os cancerianos ainda estão dispostos a encarar o relacionamento
de forma mais séria. Alguns solteiros(as) estarão dispostos a se relacionar em quantidade,
ficar, paquerar, tudo bem. Pode ser perigoso para o coração até porque quem sabe desperte
daí algo mais, sem ser tão correspondido. O melhor é ver, conversar e intuir se daquela
pessoa pode ser uma boa levar em frente um relacionamento, porém sempre com a cautela
para não se decepcionar. Entenda que não dá para controlar tudo, sobretudo para quem
estiver num relacionamento mais duradouro, justamente quem precisará de maturidade
para entender que algo mudou e poderá ser para melhor.
LEÃO - Os leoninos podem ser pegos de surpresa com o início de um relacionamento
“quase do nada”. Pois bem, saiba que as relações amorosas e as paixonites agudas podem
acontecer de forma surpreendente. As relações que estão mais estabilizadas e podem ainda
ficar melhor até mesmo porque a química entre o casal estará tinindo. Se ambos estiverem
a fim de ser prestativos e elegantes, no caso, um com o outro, e ainda se respeitarem,
melhor para os dois. A cumplicidade tende a aumentar e espere boas colheitas nessa
safra de novo amor. O melhor é que o otimismo dá aquela força para tentar equilibrar os
interesses e tirar proveito, mesmo com algumas trapalhadas na hora de decisões em que
o individualismo suplante a razão e os objetivos do casal. Possibilidades a partir de novas
culturas e de conhecer gente desses lugares.

sete erros

VIRGEM - O carisma, a sensualidade e a química das pessoas de Virgem estarão bem
latentes em 2015 e destacando essas pessoas. Com isso, inevitavelmente chamará atenção de muita gente, mas é bom tomar as devidas precauções, ou seja, não se precipitar
e nem entregar os pontos de uma vez diante de uma nova atração. Cautela é importante
para não ter de remediar posteriormente e o planeta regente deste ano estará reforçando a
coragem e a determinação para saber escolher e focar. Apesar disso, pode ser natural ficar
com receio de conhecer alguém novo, mas saiba que terá disposição para algo mais sério.
Outro detalhe é que os virginianos não estão com paciência com amizades superficiais,
sobretudo no primeiro semestre, porém devem surgir a partir de setembro novas pessoas
e oportunidades de parcerias.
LIBRA - Tenha algo em sua mente: o processo por que passa, traz a tona algumas
reconsiderações de amizades. Entender melhor os cortes de possíveis amizades de sua
vida é algo que faz parte de um ciclo importante para a maturidade. Novas amizades e um
novo up nos círculos sociais serão importantes e acontecerão neste ano. Ainda mais que
agora há vontade para encontrar alguém especial, principalmente se souber extrair o que
de melhor essa pessoa tem. O poder de atração dos librianos está firme e forte e pode
haver recompensas se souber, isto é, para quem for do interesse, mostrar a verdadeira
pessoa que está por trás daquele sorriso bonito. É um ano de escolhas para quem estiver
num relacionamento sério, não há meio termo, e o poder de decisão estará a toda prova.

Loira precavida
Uma loira chegou com seu carro novinho numa loja de acessórios e disse para
o vendedor:
- Quero instalar um pára-raios no meu
carro.
E o vendedor explicou:
- Olha, eu nunca ouvi falar nesse equipamento pra veículo. Por que é que você
quer instalar um pára-raios no seu carro?
E a loira:
-Heloooooooooouuuuuuuu!
Nunca
ouviu falar de seqüestro relâmpago não, ô
desinformado?

ESCORPIÃO - Os escorpianos estão favorecidos por Marte, a começar pela autoestima e
isso poderá render bons frutos a partir do aumento do círculo social. Outro detalhe importante
é que o papel do cotidiano em 2015 será decisivo, sobretudo se souber se aproximar de
alguém que esteja lhe atraindo com toda sorte de estratégias para cercar aquela pessoa,
algo que os escorpianos sabem muito como fazer. Entenda, porém, que a situação amorosa
pode ser bem melhor se souber ter paciência para deixar a situação fluir naturalmente, até
mesmo porque ideias não faltarão para fomentar não somente os sonhos escorpianos,
mas da outra pessoa também. Não esqueça, àqueles que estão em um relacionamento
mais sério, de aprender a respeitar o espaço do outro para que tudo possa fluir de forma
mágica e enigmática, como os escorpianos sabem fazer.
SAGITÁRIO - Um forte aliado ao relacionamento dos sagitarianos é o próprio regente
do ano, Marte, que influenciará e tornará a vida amorosa bem mais dinâmica do que tempos anteriores. Flertes, “ficas”, paqueras causarão novo ímpeto à vida dos sagitarianos e
o melhor é que o carisma, a sensualidade e o poder de atração estão na crista da onda.
No primeiro semestre, surpresas podem acontecer, mas é bom selecionar bem quem vai
fazer parte de seu convívio. Questões e amores do passado também podem reaparecer e
causar novas sensações, mas você tem uma arma natural que pode ajudar – a intuição. A
questão é que o tempo pode parecer pouco para tantos compromissos e se dedicar a um
novo relacionamento pode complicar se não souber se organizar. Cuide para pequenos
desentendimentos não comprometerem algo maior, por isso uma porção mágica de humildade em situações de oposição pode ser salutar.

Senha do chefe
A loira foi ao gabinete do chefe e o
encontrou absorto em seu trabalho. Ela
notou que ele estava iniciando seu computador e resolveu dar uma espiada pra
ver se conseguia descobrir a senha do
chefe. Afinal, se ela descobrisse, o pessoal do escritório não iria mais chamá-la
de burra!
Quando o chefe colocou sua senha, a
loira saiu em disparada porta afora, gritando pra todos os colegas:
- Descobri, descobri, descobri!!! Agora
eu sei a senha do chefe!
Todos:
- Oba!!!
Nisto, uma amiga mais atenta pergunta:
- E qual é a senha?
A loira, toda faceira, responde:
- Asterisco, asterisco, asterisco, asterisco e asterisco!

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

CAPRICÓRNIO - Confiança e determinação são as palavras chave para os novos
encontros e propostas que os capricornianos podem esperar em 2015. Plutão atravessa o
signo e Marte influencia o seio familiar, os amigos mais íntimos e até parentes, mesmo os
distantes. Será necessário compreender que até meados de agosto, haverá necessidade de
se promover ajustes a novas situações de ordem pessoal, inclusive com a possível chegada
de alguém novo em sua vida. Outra situação é que pode haver durante o ano momentos
de afastamento e de aproximação da pessoa amada ou dos próprios capricornianos. Já a
partir da segunda quinzena de agosto será possível acreditar mais nas uniões com maior
esperança no comprometimento e cumplicidade entre o casal. Cuidado com o ciúme e
com suas atitudes mais severas.

CURIOSIDADES

A Origem da Escada

Segundo alguns historiadores a
origem da ESCADA é datada em cerca de 2.000 anos antes de Cristo.
Segundo o estudo, os inventores
foram os EGÍPCIOS e os HEBREUS,
sendo eles os pioneiros em sua construção.
Curiosamente as escadas eram

construidas como adorno de mausoléus, túmulos e monumentos, e não
exatamente para "SUBIR para um
nível acima".
Pelos estudos, os indícios das primeiras ESCADAS MODERNAS foram datadas por volta do século 10
antes de Cristo em Atenas e em Roma.

AQUÁRIO - As emoções surpreendentes acontecerão ainda no primeiro semestre de
2015. Nem adianta tentar se esquivar, pois parece que objetivos e caminhos convergem
para um só lugar. Há vontade e intenção de demonstrar o amor para a pessoa amada,
e isso não significa que seja sensação de insegurança, mas é a vontade de trazer mais
o outro para perto. Até meados de março muitas situações nos relacionamentos podem
acontecer, inclusive com mudança na forma de ver o outro. Outra questão é que pessoas
diferentes podem aparecer e mudar sua visão a respeito de assuntos mais dogmáticos.
Isso pode lhe atrair e o resto pode ser um tórrido romance. O ano está bem favorável para
investir no relacionamento ou fazer as transformações necessárias para o já existente.
Se houver crise, ótimo, ajuste. Se não houver, melhore e tenha momentos maravilhosos.
PEIXES - As mudanças são inevitáveis, pois a maneira como os piscianos veem as
relações está bem diferente, talvez até provocada pelo meio social que convivem e que
possam descambar em cobranças não muito comuns entre o casal. Será preciso paciência
do parceiro(a) para entender essa mudança e partir para uma nova ressignificação da
relação. Para quem estiver só, há vontade de encontrar alguém, evidentemente, por mais
que haja discursos do tipo “eu sou melhor sozinho” etc. Mas o que é preciso na altura do
campeonato é maior segurança emocional, por mais que incertezas naturais aconteçam.
É preciso paciência para lidar com aspectos financeiros ou patrimoniais. Cuidado com as
palavras e como estabelece a confiança no parceiro. É importante saber separar o mundo
da matéria e dos sentimentos.
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"Perdemos a saúde para ter dinheiro",
diz Andressa Urach
Depois de ter um fim de ano difícil, com
graves problemas de saúde, Andressa Urach
postou nas redes sociais uma reflexão para
seus seguidores. Na foto postada pela modelo, lia-se a frase “Quando a última coisa que
você tiver for Deus, você vai descobrir que
ele era a única coisa que você precisava ter”.
Andressa também escreveu um grande
texto na legenda fazendo um balanço sobre
o que passou em 2014: "Sabe qual é a ironia da vida? Pensamos sempre ao contrário,
temos pressa de crescer e depois suspiramos
pela infância perdida. Perdemos a saúde para ter dinheiro e logo
em seguida perdemos o dinheiro para termos saúde… Pensamos
tão ansiosamente no futuro que esquecemos o presente, assim nem
vivemos o presente nem o futuro e esquecemos muitas vezes da
família e amigos. Vivemos como se nunca fôssemos morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido. A Vida é feita basicamente de contrários. A palavra Vida tem apenas Um “V”, o resto
é só “ida”… Desfrute do Senhor, de sua Palavra e de todos os que
você ama!! Então Um Brinde e Que Venha 2015. Não poderia passar ano novo melhor!!! Na presença de Deus com minha família
agradecendo a vida!”.

Madonna compra casa no morro do Vidigal
Madonna começou 2015 comprando uma casa nova. A diva que deve
desembarcar no Rio de Janeiro na
sexta-feira (02), resolveu comprar a
casa vizinha ao imóvel de David Beckham no morro do Vidigal, na Zona
Sul do Rio de Janeiro, segundo a revista “Glamour”. A publicação informou
que a compra do imóvel pela cantora gerou insatisfação entres os
moradores da comunidade, que reclamaram do altos preços das
propriedades e dos serviços.
Madonna era esperada para passar o Réveillon no Rio de Janeiro, mas mudou de ideia na última hora e resolveu virar o ano
com a família, na casa do estilista e amigo Valentino, localizada no
vilarejo de Gstaad, nos Alpes Suíços.

Filho mais velho de Zeca
Pagodinho morre aos 28 anos
Elias Gabriel da Silva, 28 anos, filho mais velho do cantor Zeca Pagodinho morreu na madrugada deste domingo (04), vítima de complicações
pneumológicas causadas por um problema de
saúde, segundo a assessoria de imprensa do cantor
informou ao ‘Ego’.
A irmã de Elias, Eliza Piquet, confirmou a notícia em um post no Instagram. “Meu irmão querido, não consigo
entender a vida direito e não entendo porque levam pessoas boas
como você. Eu só tenho a dizer que vou sentir muita saudade. Você
era meu melhor amigo e o meu irmão querido. E agora quem vai
me deixar informado das tendências??? Quem vai me dizer coisas
engraçadas nos piores momentos? Eu só sei que agora o céu está
em festa cheias de purpurina esperando você. Eu só queria te dizer
mais uma vez das milhões de vezes que já te falei. Eu te amo. E
vou te amar até a eternidade. Descanse em paz meu anjo negro!”,
escreveu ela.
O corpo de Elias Grabriel da Silva foi enterrado no domingo
(04), no Cemitério de Irajá, Zona Norte do Rio. O velório aconteceu no mesmo local. Uma funcionária do cemitério contou que
Zeca chegou cedo ao local: “Ele acompanhou de perto todos os
preparativos. Está arrasado e sendo confortado por amigos e familiares”, disse ela.

Sociólogo será exonerado por
envolvimento em pedofilia
O sociólogo Roberto Bassan Peixoto, subdiretor do Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (Degase), órgão responsável
pela guarda de menores infratores e aplicação
de medidas socioeducativas, será exonerado
do cargo por ter o nome envolvido num caso
de pedofilia.
Peixoto estava no carro de um suspeito que havia marcado um
encontro com uma menina de apenas onze anos, na sexta-feira de
tarde. O pai da criança descobriu e chamou a Polícia Militar, que o
prendeu em flagrante em Vila Isabel, na zona norte do Rio.
Ele contou que conhece o suspeito, Sergio da Silva Oliveira Ju-
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nior, porque os dois jogam futebol juntos. Disse que ele o havia
convidado para encontrar duas mulheres, e não duas crianças. Oliveira confirmou sua explicação
A menina disse ao pai que conheceu Oliveira numa rede social e
combinou com uma amiga da mesma faixa etária um dia conhecê-lo pessoalmente. O pai encontrou mensagens de conteúdo sexual
explícito dele para ela no computador e avisou à polícia. Fazendo-se passar pela filha, marcou o encontro.
Oliveira foi preso por PMs do batalhão da Tijuca ainda no carro,
quando chegava ao bar em que havia sido combinado, na Rua Torres Homem, na hora do almoço. Segundo os policiais, as mensagens de Oliveira eram explícitas. Oliveira não informou há quanto
tempo mantinha contato com a menina.
De acordo com o Degase, o subdiretor será afastado imediatamente. "Além da exoneração, será realizada uma averiguação interna para apuração dos fatos", o órgão divulgou.

Record aguardará resposta de
Xuxa até o fim de janeiro
A Record já fez sua proposta para que Xuxa
passe a integrar o elenco da emissora em 2015,
já que seu contrato com a Globo não foi renovado. Agora, a emissora deve esperar até o fim
de janeiro por uma resposta da apresentadora, de
acordo com o jornal “O Dia”. O canal precisa de uma definição
desta situação em breve pois, se Xuxa decidir mesmo aceitar a proposta, a grade de programação da Record terá que passar por uma
reformulação. A ideia inicial é que Xuxa tenha uma atração diária
vespertina, no estilo da apresentadora americana Ellen Degeneres,
substituindo o “Programa da Tarde”. Também há a possibilidade
de ela ter seu suposto programa exibido nas tardes de sábado.

Apresentadores demitidos do "Hoje em
Dia" estão magoados com César Filho
A demissão de Celso Zucatelli,
Chris Flores e Edu Guedes do “Hoje
em Dia” ocorreu há duas semanas,
mas ainda está causando celeumas.
Tudo porque César Filho, logo que
foi contratado pela Record, havia
garantido ao trio (pessoalmente)
que não iria tomar o lugar de ninguém. Pois bem. Houve a mudança
e até agora o apresentador não ligou
para os ex-comandantes do matinal. O trio esperava que ao menos César dissesse algo e explicasse o inexplicável. Pode parecer
bobagem, mas só quem já passou por uma substituição abrupta
(pois a Record havia dito que não ocorreriam mudanças no “Hoje
em Dia”) entende o que os ex-apresentadores estão sentindo. Não
é fácil. Claro, César Filho não é o culpado pela troca, mas o trio
acha que merecia ao menos uma ligação do jornalista. Bom, ainda
dá tempo, né?

Chanel, a espiã alemã:
como a história a julgará?
A estilista francesa Coco Chanel foi espiã paga do nazismo revelam documentos
franceses recém-divulgados.
Escondida nos arquivos do Ministério
da Defesa francês, uma ficha inédita achada há dois meses foi divulgada por um documentário da emissora pública France 3. O documento confirma o papel de agente da estilista, conhecida como
Westminster, referência ao homem que fora seu amante durante os
anos 20, o duque de Westminster.
Gabrielle Bonheur Chanel morava em um quarto do mais consagrado hotel de Paris, o Ritz da praça Vendôme. Um hotel tão
bonito que seu proprietário o decorava com abajures com cúpula
laranja, porque acreditava que essa luminosidade dava as mulheres
a impressão de mais jovens.
Coco Chanel encontrou-se nos corredores do Ritz com o barão
Hans Gunther von Dincklage, dez anos mais jovem que ela, adjunto à embaixada do Führer em Paris e vinculado à Gestapo, a
polícia secreta nazista.
Foi o começo de uma relação sentimental que se transformou
em traição à pátria francesa. Com a Alemanha ocupando a França,
Chanel foi servir secretamente ao 3º Reich em Madri. Expulsos os
alemães, Chanel recuperou seu quarto exclusivo no Ritz da praça Vendôme, que havia sido transformado em quartel-general da
Luftwaffe, a força aérea alemã.
A colaboracionista Coco Chanel morreu consagrada, sem ter
convivido com acusações de traição agora apresentadas. O estilista
Karl Lagerfeld, sucessor na Maison Chanel, resumiu sua opinião
sobre a polêmica: “A verdade não nos diz respeito. Uma lenda
é uma lenda.” Siqueira Campos, um dos líderes da Revolta dos
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Dezoito do Forte de Copacabana, dizia que ao país natal um cidadão não deve pedir nada. Nem compreensão. Mas quanto uma
pátria deve compreender a fraqueza de seus cidadãos? Chanel é
um símbolo da cultura francesa. Fraquejou no momento mais difícil. Caberá a história julgá-la agora que sua memória está nua, sem
possibilidade de ser refrescada pelo Chanel número 5.

Mulher diz ter sido forçada a fazer
sexo com príncipe Andrew
O Palácio de Buckingham negou nesta sexta-feira as acusações feitas por uma mulher que
disse em documentos judiciais nos Estados
Unidos que foi forçada a fazer sexo quando era
menor com o príncipe britânico Andrew e outras
figuras de destaque ligadas a um rico empresário norte-americano. A mulher, conhecida como
"Jane Doe #3" no processo apresentando nesta
semana no Distrito Sul da Flórida, disse que o
financiador Jeffrey Epstein a forçou a fazer sexo
com o Duque de York em Londres, Nova York
e numa ilha particular no Caribe como parte de "uma orgia com
inúmeras outras meninas menores de idade", de acordo com os
documentos. "Epstein instruiu Jane Doe #3 que ela deveria dar ao
príncipe tudo o que ele exigisse e que Jane Doe #3 contasse para
ele depois sobre os detalhes do abuso sexual", de acordo com o
processo. As acusações surgiram como parte de um processo civil
em andamento interposto contra o governo dos Estados Unidos
por várias mulheres que dizem ter sido abusadas por Epstein, que
cumpriu pena de prisão por acusações estaduais de abuso sexual
infantil, mas não foi processado num tribunal federal como parte de um acordo de confissão. O príncipe Andrew não foi citado
como parte direta no processo. "No entanto, para evitar qualquer
dúvida, qualquer sugestão de atitude imprópria com menores de
idade é categoricamente falsa", disse a porta-voz do Palácio de
Buckingham, Meryl Walter. O acusador não identificado disse que
Epstein manteve a mulher como sua "escrava sexual" entre 1999 e
2002. Ela também disse que teve relações sexuais em aviões privados e em vários locais nos Estados Unidos com Alan Dershowitz, professor emérito da Universidade de Harvard e proeminente
advogado norte-americano que representou Epstein. Dershowitz
considerou as reivindicações da mulher "completamente falsas".
Um advogado da Flórida que representa a mulher não retornou
imediatamente um pedido para comentar o assunto.

Cruzeiro vai pagar R$ 544 mil
de salário a Leandro Damião
Primeiro grande reforço do Cruzeiro para
2015, Leandro Damião vai inflacionar a folha
salarial do atual campeão brasileiro. O contrato
de empréstimo que está para ser oficializado com
o Santos prevê que a Raposa ficará responsável
pelo pagamento de 80% dos salários do atacante.
Isso equivale a R$ 544 mil mensais, já que Damião embolsava
até o ano passado R$ 680 mil entre direitos de imagem e salário em
carteira no Santos. Com a cessão do camisa 9, o Peixe terá de pagar
“apenas” R$ 136 mil por mês. O acordo também assegurou o retorno do volante Souza ao Cruzeiro - ele estava emprestado ao Santos.
A operação garantirá uma economia de R$ 145 mil ao Peixe, valor
que corresponde ao salário do jogador, reserva durante praticamente
toda a temporada de 2014. A esperança do Santos com o empréstimo de Damião é que o atacante se valorize e seja negociado para o
exterior na próxima janela de transferências.
Caso contrário, sobrará para o presidente Modesto Roma arcar
com a dívida de R$ 42 milhões assumida com a Doyen Sports,
empresa que bancou o dinheiro para tirá-lo do Internacional há
um ano. Com a camisa alvinegra, Damião disputou 44 partidas e
marcou míseros 11 gols, que lhe renderam críticas da torcida, dos
conselheiros e até dos cinco dirigentes que concorreram à presidência do Peixe.

Kaká e Carol Celico
reatam casamento
Não foi por acaso que Kaká e
Carol Celico passaram o Natal juntos. Os dois reataram o casamento.
A novidade foi dada pelo próprio
casal por meio do Instagram. Ambos postaram a mesma foto em
seus perfis com a mesma legenda
em inglês: Happily Ever After...
(Felizes para sempre...) #2015feelings”. Pais de Luca e Isabela,
eles anunciaram a separação em
novembro
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Jorge do Ibéria assume presidência da Câmara de Manhuaçu

O

Vereador Jorge
Augusto Pereira
(Jorge do Ibéria) é o novo presidente da Câmara M. de
Manhuaçu. Na tarde
de Quinta-feira, 1º de
Janeiro, foi realizada
sessão legislativa para
a posse da Nova Mesa
Diretora para o biênio
2015-2016, assumindo
também os Vereadores Paulo César Altino
(Vice-presidente), Jânio
Garcia Mendes (1º Secretário) e Juarez Cleres
Elói (2º Sec.).
A solenidade contou
com expressiva participação de autoridades e
cidadãos. Entre os presentes, o Vice-prefeito
de Matipó, Sebastião
Luiz Dornelas; Comandante do 11º BPM,
Ten. Cel. Sérvio Túlio
Mariano Salazar; Ex-prefeita Cici Magalhães; Presidente da 54ª
Sub-secção da OAB/
MG, Dr. Alex Barbosa;
Presidente da Câmara
M. de Santana do Manhuaçu, Ivan Picada;
Procurador Jurídico do

Município (rep. do Prefeito Nailton Heringer),
Dr. Antônio Carvalho;
Ex-presidente da Câmara M. de Manhuaçu,
Renato César Von Randow; Vereador de Matipó, Robertio de Paula
Teixeira; Ex-vereadores José Geraldo Damasceno (Zé Rulinha),
Jânio Sérvio Mendes
(Catinga); Secretários
Municipais Critóvam
Rocha (Fazenda), Gelvânia Marques (Educação) e Sandro Tavares
(Agricultura); Pastores Salviano Marques
(2ª Ig. Presbiteriana)
e Hélio (Ig. Batista do
Calvário), Presidente
do COAMMA, Vasco
Fernando, e do CBH
Águas do Rio Manhuaçu, Isaura da Paixão.
Logo na abertura, o
então Presidente Maurício de Oliveira Júnior,
acompanhado do Vice-pres. Anízio Gonçalves
de Souza, convidou o
Pastor Salviano para um
momento de oração. As
filhas do Vereador Jorge
do Ibéria, Geórgia e Ge-

anny, apresentaram homenagem preparada por
elas para o pai.
Na sequência, houve leitura do Termo de
Posse procedida pelo
então Secretário Vereador Francisco de Assis
Dutra (Chico do Juquinha). Os quatro novos
componentes da Mesa
Diretora assinaram o
documento, consolidando o Ato de Posse e
conduzindo a reunião, a
partir daquele instante.
O novo Presidente
Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria) se
pronunciou, saudando
aos colegas vereadores e convidados. Em
seguida, foi concedida
palavra franca aos vereadores. Estes fizeram
suas considerações a
respeito da atual legislatura, as expectativas
para este novo biênio e
desejaram à nova Mesa
Diretora um trabalho
eficiente, que beneficie
a toda população da cidade e dos distritos.
O Vice-prefeito de
Matipó, Sebastião Dor-

Novo Presidente Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria) recebe os cumprimentos
do então Presidente Maurício de Oliveira Júnior.

nelas (Zizim), amigo
de Jorge do Ibéria, relatou a trajetória de vida
do novo presidente da
Casa Legislativa, como
sua infância humilde na
zona rural de Pedra Bonita e o caminho árduo
de trabalho percorrido
por ele, a partir daí, com
passos bem-sucedidos,
que revelaram seu perfil empreendedor, tan-

to na área comercial,
quanto no campo da
política, com um trabalho consolidado como
Vereador do município. Jorge do Ibéria se
emocionou e agradeceu
ao Vice-prefeito pelo
comparecimento a esta
solenidade.
O Procurador Jurídico do Município,
Dr. Antônio Carvalho,

também se pronunciou,
e ressaltou que a Prefeitura tem a intenção
de manter sintonia com
a Casa Legislativa, para
que importantes projetos sejam efetivados
visando o desenvolvimento social e econômico de Manhuaçu.
(Ass. de Comunicação – Câmara M. de
Manhuaçu)

