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EDITORIAL

Corrupção, Dilma, Lava Jato
são os assuntos do povo

Para onde se vá, é inevitável, a conversa é a mesma, o mesmo se dá nas TVs,
rádios e nos jornais é sobre a situação desconfortável em que passa o país com
o governo da Presidenta Dilma. O que ela não pensava, talvez tenha que fazer
que é a troca de Wagner por Mercadante. O governo avalia um troca-troca de
ministros que pode ser a solução dos seus problemas: Jaques Wagner seria
deslocado para a chefia da Casa Civil e Aloizio Mercadante passaria para o
Ministério da Defesa. Com isso, Dilma atenderia a Lula e ao PMDB, como
forma de melhorar a qualidade do diálogo com o Congresso, e colocaria Mercadante, num cargo que parece melhor neste momento. Mercadante é filho
do general Oswaldo Muniz Oliva, de “linha dura”, e tem um irmão coronel.
Sentir-se-ia à vontade no Ministério da Defesa.
Dilma também cessaria o incômodo dos militares com os “selinhos” de
Jaques Wagner e suas atitudes carnavalescas demais para o cargo. Em contrapartida, Jaques Wagner é a antítese de Mercadante: do tipo simpaticão, tem
livre-trânsito no Congresso e a estima de Lula e Dilma.
Pura lorota, o chefe da Casa Civil anda espalhando que, ao contrário de
pedir sua cabeça, Lula quer Dilma reforçando seu papel no governo. É lorota.
A coisa está complicando, Dilma é rejeitada até em reduto eleitoral do PT.
Parece que caminha para a extinção.
Levantamento da empresa francesa de pesquisa Ipsos, realizado em São
Paulo, Recife e Porto Alegre, entre 9 e 11 deste mês, revela dados alarmantes
para o governo: 50% da população consideram a gestão de Dilma ruim ou
péssima. A avaliação negativa de Dilma supera a positiva inclusive no Nordeste, onde ela teve grande votação. A pesquisa também aferiu o engajamento
aos protestos de domingo (15). A luz vermelha está acesa, o percentual de
pessoas que souberam dos protestos do dia 15 disparou nos dois últimos dias
da pesquisa, subiu de 70% para 82%. E ninguém acredita na ladainha de que
a crise atual se deve à crise econômica internacional não cola mais para 73%
dos entrevistados. Nas motivações para o protesto aparecem: Corrupção (67%),
Inflação (52%) e Impeachment (32%). Não me deixe só: Dilma proibiu os
ministros de sair de Brasília, temendo os atos pró-impeachment de domingo.
Famosos convocam população para protestos contra Dilma.
As vésperas do ato marcado para domingo, os músicos Roger Moreira e
Lobão e o pastor Silas Malafaia gravaram vídeos nos quais pedem participação
popular contra o governo federal.
A semana tem sido agitada nas redes
Fale com a redação
contato@jm1.com.br sociais. Às vésperas dos protestos contra o
governo da presidente Dilma Rousseff, mar(33)3331-8409
cados para serem realizados no domingo (15)
em diversas cidades do Brasil, o assunto é só
esse. E personalidades da mídia acostumadas a fazer declarações relacionadas
à política no Brasil começam a se mobilizar para convocar a população a fazer
das manifestações um grande sucesso de público para ao menos assustar as
autoridades.
"Se você não concorda com este governo que está aí, se está com saco cheio
de ser enganado, de ser roubado e de ser vilipendiado por um governo que faz o
diabo para ficar no poder, no dia 15 de março vamos pra rua", convocou Roger
Moreira, líder da banda Ultraje a Rigor, que frequentemente faz críticas ao PT
e à esquerda brasileira em seus posts no Twitter. As imagens foram divulgadas
pelo Vem Pra Rua, movimento mais moderado entre os grupos organizadores
do ato, cuja página no Facebook já foi curtida por quase 300 mil pessoas.
"Vamos mostrar para o mundo que não somos todos assim. A menos que você
concorde com o governo ou tenha sido comprado com algum cargo público
ou alguma grana pública, daí você fica em casa. A gente se vê no dia 15."
Colunista da revista "Veja" conhecido por suas posições contundentes
contra o Partido dos Trabalhadores e aliados do governo, o músico Lobão
afirmou em vídeo ao lado do articulista Diogo Mainardi que "cada pessoa será
importantíssima [no protesto] e terá papel definidor na história brasileira nos
próximos anos”. "Precisamos de pelo menos um milhão de pessoas nas ruas",
disse ele. Neste domingo o povo dirá de sua insatisfação em que tomou conta
do povo brasileiro. A roubalheira veio à tona, e agora o povo está enxergando
a gravidade em que o PT causou ao Brasil.
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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
Resumo dos jornais
O Globo de 14/03/2015
Empresários de mídia e jornalistas na lista
Grupo, que atua em jornais, rádios e TVs, está entre os 8.667
correntistas do HSBC em Genebra
A lista de brasileiros que têm contas numeradas na Suíça inclui
donos de empresas de comunicação, herdeiros, diretores e jornalistas,
informam Chico Otávio, Cristina Tardaguila e Rubem Berta. O grupo
está entre os 8.667 correntistas do HSBC em Genebra em 2006 e
2007 segundo documentos vazados por ex-funcionários do banco e
obtidos pelo UOL.
Janot: reação de deputados é ‘vilania’
Alvo de críticas na CPI da Petrobras, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, chamou de "vilania” a tentativa de parlamentares
de usar a CPI para desqualificar as investigações da Lava-Jato. Ele
classificou o escândalo da Petrobras como o "maior esquema de
corrupção já revelado no país”.
Folha de S. Paulo
Manchete: Atos criticam governo, mas defendem Dilma
Os protestos organizados pela central sindical CUT, pelo MST e
por outros movimentos sociais em ao menos 23 capitais na sexta
(13) fizeram críticas à política econômica do governo Dilma, mas
defenderam a presidente em relação aos atos por seu impeachment
marcados para domingo.
As principais bandeiras foram a defesa da Petrobras, em razão
dos desvios de recursos da estatal, e a oposição ao ajuste fiscal do

Planalto, que restringe parte dos benefícios trabalhistas.
Os manifestantes protestaram contra o que chamaram de “golpe
da direita” - atos pela saída de Dilma.
O apoio à presidente, porém, não excluiu cobranças pelas reforma
agrária e política. Em alguns Estados, a defesa de Dilma e da estatal
contou com a presença de lideranças petistas locais.
O partido preferiu não apoiar oficialmente os atos, que ocorreram
de forma pacífica, sem incidentes.
Policiais estimam a participação de ao menos 26 mil pessoas. Os
organizadores falam em 170 mil. Em São Paulo, o Datafolha calculou
que 41 mil pessoas foram ao maior protesto no país.
Em rede social, o presidente do PSDB, Aécio Neves, incentivou a
participação nos atos de amanhã. (Págs. 1 e Poder, A4)
Faculdades federais atrasam contas e cortam serviços
O corte de verbas na educação agravou a crise nas faculdades
federais. A UFMG atrasou pagamento de água e luz; a UnB reduziu
terceirizados. O governo diz que normalizará os repasses a partir
deste mês. (Págs. 1 e Cotidiano, C1)
Dólar vai a R$ 3,25 com manifestações e juros dos EUA
O dólar subiu pelo terceiro dia e fechou a R$ 3,25, o maior desde
abril de 2003. Analistas atribuem o aumento aos protestos pelo país,
à expectativa em relação aos juros dos EUA e ao embate entre o
ministro Joaquim Levy (Fazenda) e o senador Renan Calheiros sobre
o ajuste fiscal. (Págs. 1 e Mercado B1)
União terá de autorizar contratos do Fies mesmo para cursos com
reajuste de mensalidade acima de 6,4%
José Carlos Malaquias Ribeiro
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Juiz afastado do caso Eike Batista
confessa ter desviado mais de R$ 1 milhão
do TRF, segundo MPF
Famoso pelas confusões no caso Eike Batista, o juiz federal Flávio Roberto de Souza
agora é alvo de um inquérito aberto pelo Ministério Público Federal (MPF) para apurar
a possível prática de crimes como peculato,
fraude processual, subtração de autos e lavagem de dinheiro. A pedido dos procuradores o Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª
Região autorizou a quebra dos sigilos fiscal
e bancário do magistrado, além de buscas e
apreensões. A prisão preventiva de Souza, entretanto, foi negada.
A investigação dos atos do juiz foi iniciada após uma varredura
realizada pela corregedoria do TRF na 3ª Vara Federal Criminal, da
qual Souza era titular, identificar irregularidades em outros processos cautelares conduzidos por ele. A averiguação foi detonada pelo
comportamento `sui generis' do juiz na condução dos processos
contra o ex-bilionário. Além de dar declarações polêmicas sobre
o réu, ele foi flagrado dirigindo o Porsche Cayenne apreendido na
casa de Eike e levou bens como um piano do empresário para seu
condomínio. Souza acabou sendo afastado do caso.
O resultado da inspeção acabou indo além, levando a Procuradoria Regional da República da 2ª Região a abrir o inquérito e pedir
medidas cautelares. Entre elas, a quebra dos sigilos e as apreensões,
solicitadas para reaver produtos dos crimes.
Segundo o MPF o juiz confessou ter desviado dos cofres da 3ª
Vara Criminal as quantias de 108 mil euros e US$ 150 mil. A procuradoria diz que a guarda judicial do dinheiro estava em circunstâncias "prévia e ilicitamente articuladas para possibilitar o desvio".

Estádio Getulão, JK, Moreirão
e agora shopping
É incrível como em
nossa cidade decisões
importantes podem ser
tomadas sem que a população se manifeste contra
ou a favor. Há seis meses manifestamos aqui,
na matéria " ONDE HÁ
FUMAÇA, HÁ FOGO ",
uma negociação envolvendo a atual administração e um grupo interessados na compra
do estádio JK a prefeitura não emitiu nota a respeito do assunto,
bem como também a população não levou a sério a possibilidade
disso ocorrer. Pois bem, agora o assunto tomou conta dos noticiários locais e principalmente nas redes sociais vem bombando.
Gostaria de mais uma vez deixar claro que " Gato escaldado em
água quente, da fria tem medo " esse é um ditado popular ao qual
faço uso para lembrar aos nossos desportistas a terrível negociação do então terreno do IFET próximo a realeza, foram cerca de
R$900.000,00 que estão até agora sem uma explicação plausível
no que diz respeito a negociação e o futuro daquele imóvel adquirido pela prefeitura municipal.
Lembro bem que teve início uma enquete nas redes sociais em
março de 2014 a respeito da possível troca de nome do estádio JK
para "MOREIRÃO" em alusão ao saudoso Francisco Moreira que
tanto trabalhou no passado para o esporte de Manhuaçu, muitos
se manifestaram a favor, outros de nome a ser adotado fosse estádio "GETULÃO” em homenagem ao ex-prefeito Getúlio Alves
Vargas responsável pela construção do JK em 1976 quando então
prefeito. Mal foi aberto tal debate e estamos as portas de um outro, ou seja, a permuta do JK por um SHOPING a ser construído
no mesmo espaço. Acho que a reflexão para uma negociação de
tamanho porte deve ser muito debatida, tanto pelo executivo e legislativo quanto pela população de uma maneira geral, tem que se
analisar os prós e contras de uma obra gigantesca desta no centro
da cidade, temos que levar em consideração o impacto na economia de Manhuaçu e a situação caótica que se encontra nosso
trânsito, o certo é, não podemos ficar alheios a este debate, o JK
se encontra no coração da cidade e isso deixa claro os reflexos que
irá provocar em toda comunidade a construção de um Shopping
naquela área, não manifesto nem contra e nem a favor, apenas
peço cautela para que não possamos errar numa tomada de decisão, depois não tem volta.

Dilma e Lula têm conversa ríspida sobre
articulação do governo
Segundo presentes ao Alvorada, ex-presidente sugeriu saída de Pepe Vargas. Reunidos para tentar acertar os rumos do
governo, a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva tiveram uma conversa ríspida na noite da

última terça-feira. O tom de voz elevado surpreendeu ministros
que aguardavam os dois para jantar no Palácio da Alvorada. O
motivo principal do desentendimento foi a coordenação política. — Esse Pepe não serve para nada — teria dito Lula, de
acordo com um dos presentes, em referência ao ministro Pepe
Vargas (Relações Institucionais).
O ex-presidente teria chegado “pilhado” no Alvorada, segundo participantes da reunião, e se exaltado ao conversar a sós
com a presidente, antes do jantar. Estavam no palácio os ministros Aloizio Mercadante (Casa Civil), Jaques Wagner (Defesa),
Miguel Rossetto (Secretaria Geral) e o presidente do PT, Rui
Falcão. Além da substituição de Vargas, Lula teria defendido,
na conversa com Dilma, que Mercadante se concentrasse na
gestão do governo e não tivesse mais atribuições políticas. Lula
lembrou que quando Dilma chefiava a Casa Civil em seu governo, a pasta tinha perfil técnico. Considerado sem jogo de
cintura, Mercadante é alvo de queixas do PT e do PMDB.
Esperado anteontem em café da manhã com deputados da
base aliada para discutir as Medidas Provisórias do ajuste fiscal, Mercadante não compareceu. O representante do governo
foi Pepe Vargas. Mesmo com a pressão de Lula, integrantes do
governo e do PT não acreditam que a atuação de Mercadante
ficará restrita a acompanhar a execução dos programas do governo e nomear cargos de segundo escalão.
— Ela pede a ajuda dele, ele é o mais próximo dela. Ela
confia no Mercadante e isso não vai mudar. E não foi ele quem
inventou a candidatura do (Arlindo) Chinaglia (à presidência
da Câmara). Isso foi coisa do PT inteiro. O Mercadante ficou
na dele e colocou o Pepe para se torrar — disse um integrante
do governo. Após o jantar da última terça-feira, a Secretaria
de Imprensa da Presidência da República divulgou uma nota
negando o “rumor” de que Lula tenha sugerido à Dilma a troca
na Casa Civil.
“O ministro Aloizio Mercadante tem total confiança da presidenta e seguirá cumprindo suas funções à frente da Casa Civil”, disse trecho da nota. O ex-presidente gostaria que Dilma
substituísse Pepe Vargas por um nome mais experiente e que
não fosse do PT.
Ao defender sua tese, Lula elogiou o trabalho de José Múcio
e Walfrido dos Mares Guia, do PTB, que foram responsáveis
pelas relações institucionais em seu governo.
Lula também teria recomendado a Dilma dar mais missões
políticas para Jaques Wagner e para o ministro Ricardo Berzoini, das Comunicações, ambos petistas.
POR FERNANDA KRAKOVICS

PEC não põe fim ao voto proporcional
A PEC (Proposta de Emenda Constitucional), que precisa de nova
votação no Senado e também ser aprovada na Câmara, prevê o fim
das coligações, mas não acaba com a “ajudinha interna”. Puxadores
de votos continuarão a contribuir ou até definir a eleição de colegas
do mesmo partido - mesmo que esses tenham votações inexpressivas. É o caso do deputado federal Celso Russomano (PRB) que, ao
obter 1,5 milhão de votos em 2014, garantiu vaga para mais quatro
do partido. Com pouco mais de 1 milhão de votos, o humorista Tiririca (PR) puxou mais dois correligionários, desta vez, do mesmo
partido. Em 2010, ele ajudou outras legendas, o que motivou a PEC.

Vice-prefeito de
Lajinha rompe
com Lucinho

O vice-prefeito de Lajinha Sérgio Correa do PT, que foi eleito
em uma coligação com o PSDB
na chapa de Lucinho rompeu a
coligação no domingo, 15. A administração de Lúcio não anda
bem, sem dinheiro e sem comunicação, isso ao longo de 2 anos
desgastou muito a coligação e o
PT fez uma avaliação e resolveram tirar seu apoio ao prefeito do
PSDB Lucinho. Mais detalhes na
próxima edição e em nossa página www.jm1.com.br

Luto na educação: Morre o professor
Jabes Werner
Faleceu, em Ipatinga, no Vale
do Aço, o professor Jabes Werner. Ele estava internado há uma
semana. Referência na educação
em toda a região, ele foi diretor
do Colégio Evangélico em Alto
Jequitibá e no Colégio Tiradentes de Manhuaçu. Estava com
98 anos. O sepultamento foi em
Alto Jequitibá, sua terra natal, na
sexta-feira, 13/03. Em 1940, ingressou no Magistério do então Ginásio Evangélico de Alto Jequitibá. De 1941 a 1943 ocupou a cadeira de
Educação Física do Ginásio Manhuaçu. Trabalhou ininterruptamente
no CE de Alto Jequitibá, de 1940 a 1965, regendo turmas de Educação Física, Geografia, Matemática e Física, com registros definitivos
do MEC nestas disciplinas. Participou, compondo as equipes de professores da CADES (Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do
Ensino Secundário), do MEC para lecionar conteúdo de Geografia
Geral e do Brasil, nos Cursos de Orientação e Exames de Suficiência
para registro de professores do MEC. Trabalhou entre 1940 a 1965
- Colégio Evangélico - Professor de Matemática, Física e Educação
Física; em 1963 foi o Diretor Geral do Colégio. Entre 1966 a 1982 foi
professor de Educação Física e Matemática na Escola Normal Rev.
Cícero Siqueira e no Colégio Tiradentes entre 1965 e 1978. Foi também diretor da E. E. Rev. Cícero Siqueira em 1983. Aposentou como
Professor do Colégio Tiradentes em 1986 e no ano seguinte como
diretor da E. E. Rev.Cícero Siqueira.
Carlos Henrique Cruz

Economistas: não dá para prever
quanto mais dólar pode subir
Os brasileiros que precisam comprar dólar para viajar ou para
outros compromissos têm acompanhado com apreensão a valorização da moeda americana, principalmente nas últimas semanas.
Apesar de ter subido também em relação a outras moedas, por
conta de uma expectativa de aumento dos juros da economia americana, o que pode levar à redução do fluxo de capital para países
emergentes, é na comparação com o real que o dólar apresenta
uma de suas maiores altas. Desde o início do ano, a moeda subiu
cerca de 5% frente ao peso mexicano e ao peso chileno, 8% em
relação ao rand, da África do Sul, e 13% sobre a lira, da Turquia.
Na comparação com o real, a alta chegou a 22,2% em 2015, sendo
13,76% somente em março. Nesta semana, a valorização acumulou 6,3%, sendo 2,7% somente na sexta-feira (13).
O professor de economia de MBAs da Fundação Getulio Vargas
(FGV), Mauro Rochlin, credita a “alta desmedida” do dólar ao receio de que o ajuste fiscal proposto pelo governo, de R$ 66 bilhões,
não se concretize, o que poderia levar o País a perder seu grau de
investimento e impactar a inflação. “Basicamente, eu resumiria essa
disparada (do valor do dólar) como resultado do que a gente chama
de aversão ao risco. A alta do dólar acaba refletindo essa maior aversão ao risco, esse medo de que as coisas fujam ao controle, e, então,
o dólar parece ser um porto seguro diante disso”.

Senado aprova proposta que acaba com coligações para
eleições de vereadores e deputados
Mudança ainda depende de nova votação no Senado e de aprovação na Câmara para valer.
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"TROCAR PT POR OUTRO PARTIDO É COMO TRAZER DUNGA DE VOLTA"
filósofo Vladimir Safatle

DILMA PEDE AJUDA DA IGREJA
CONTRA IMPEACHMENT
Ateia, a presidente Dilma apelou à misericórdia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em audiência
no Palácio do Planalto, contra o pedido de impeachment.
Em diversos momentos da reunião com o cardeal de Aparecida (SP) Raymundo Damasceno de Assis e o arcebispo
Dom Leonardo Ulrich Steiner, Dilma pediu que a igreja evite
apoiar o impeachment, que causaria “instabilidade ao país”.

presas especializadas. Cobram por cabeça até R$ 70 (mais
um sanduíche), para entidades interessadas em promover
passeatas nas avenidas da capital.
DISCURSO DO MEDO
Temerosos com o aumento de adesões ao impeachment,
aliados de Dilma espalham e-mails alarmantes sobre risco
de “instabilidade”. A mensagem é obra de militantes do PT
aboletados no serviço público.

ATO FRACASSADO

SANGRIA CONTINUA

Dilma ficou preocupada, em especial, por causa ato de sindicalistas ligados ao PT “em defesa da Petrobras”.

O gerente de imprensa da Petrobras, Lúcio Pimentel, até
parece continuar na assessoria do ex-presidente Sérgio Gabrielli. Reapareceu na Câmara para acompanhar o depoimento do suspeito na CPI.

PELOS FUNDOS
No fim da reunião, Dilma pediu aos representantes da
CNBB que saíssem pelas portas do fundo do Planalto, sem
falar com a imprensa.
DOIS SENHORES
Dilma queria apenas Deus como testemunha do seu encontro com a CNBB porque temia irritar os aliados evangélicos.
ENTRINCHEIRADOS
A ordem – inócua – para que ministros ficassem em Brasília
no fim de semana é reveladora do temor que os protestos
provocam no governo.
EMPREGADOS DA ECT VÃO
CONTRIBUIR POR 50 ANOS
O Postalis, fundo de pensão dos Correios, criou taxa de
25,98% sobre benefícios dos associados. A notícia é muito
ruim, pois esse desconto será feito pelos próximos 15 anos e
5 meses, mas ainda piora no caso dos aposentados: a nova
taxa de 25,98% será somada à contribuição mensal atual de
9%. Com isso, o total da tunga imposta pelo fundo sem direito
a contestação será de 34,98%. Durante longos 50 anos.

SEDE DE VINGANÇA
O PMDB da Câmara avisou ao Planalto que a nomeação de
Henrique Alves (RN) para o Ministério do Turismo não apaziguaria os ânimos da bancada, que está “com sangue nos
olhos” contra Dilma.
POR QUE NÃO TE CALAS?
O senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) levou um pito
de outros tucanos pela seguinte pérola: “Não quero o impeachment, quero ver a Dilma sangrar”. Ele é acusado de não
consultar o partido sobre o tema.
KIT IMPEACHMENT
Camelôs faturam em Belém (PA) com a venda de uma espécie de “kit impeachment”: uma panela made in China acompanhada de uma colher. Tudo por apenas R$ 10. O grito
“fora Dilma” não está incluído.
DILMA AVALIA TROCA-TROCA
DE WAGNER E MERCADANTE

Funcionários da ECT que se aposentam aos 65 anos ainda
acham graça: dizem que, morrendo antes dos 80, a dívida
“fica pros netos”.

O governo avalia um troca-troca de ministros que pode ser a
solução dos seus problemas: Jaques Wagner seria deslocado para a chefia da Casa Civil e Aloizio Mercadante passaria
para o Ministério da Defesa. Com isso, Dilma atenderia a
Lula e ao PMDB, como forma de melhorar a qualidade do diálogo com o Congresso, e colocaria Mercadante, conhecido
pela arrogância, num cargo que parece feito à sua medida.

QUE AZAR

COMO PINTO NO LIXO

Empregados iam pedir ajuda do ministro Berzoini (Comunicações), mas lembraram o que ele fez com os idosos quando estava na Previdência.

Mercadante é filho do general Oswaldo Muniz Oliva, de “linha dura”, e tem um irmão coronel. Sentir-se-ia à vontade no
Ministério da Defesa.

VOTOU CONTRA

MINISTRO ODARA

O senador Paulo Paim (PT-RS) garante haver votado contra
o veto de Dilma à redução da contribuição da empregada
doméstica ao INSS.

Dilma também cessaria o incômodo dos militares com os
“selinhos” de Jaques Wagner e suas atitudes carnavalescas
demais para o cargo.

PETROLÃO ELETRIZANTE

ANTÍTESE

O presidente do Senado, Renan Calheiros, tem recomendado a criação de uma “pauta positiva”, para o Petrolão não
monopolizar o noticiário. Mas o problema é encontrar assunto mais eletrizante, em Brasília.

Em contrapartida, Jaques Wagner é a antítese de Mercadante: do tipo simpaticão, tem livre-trânsito no Congresso e
a estima de Lula e Dilma.

DÍVIDA COMO HERANÇA

MÃO DUPLA
O Palácio do Planalto precisará retribuir ao Congresso a
manutenção do veto da presidente Dilma ao reajuste de
6,5% no Imposto de Renda. Os aliados mandaram o recado: querem a cabeça de Mercadante.
FALE MENOS, DILMA
O PT lamenta que a presidente Dilma fique isolada em seu
gabinete. De um deputado com influência no Palácio do Planalto: “Ou Dilma aprende a conversar com os parlamentares ou viverá em crise”.
VIGARICE CONHECIDA
A descoberta de que o PT pagou R$ 35 a cada manifestante
pró-Dilma, ontem, não é novidade em Brasília, onde há em-

LOROTA
O chefe da Casa Civil anda espalhando que, ao contrário de
pedir sua cabeça, Lula quer Dilma reforçando seu papel no
governo. É lorota.
COMPRA DE VOTOS DEVE
CASSAR GOVERNADOR DO AM
Ministros do Tribunal Superior Eleitoral não
opinam fora dos autos, mas vários deles
admitiram a esta coluna estarem impactados com a denúncia de compra de votos
e transporte de eleitores na campanha de
José Melo (Pros), governador do Amazonas. Ele deverá perder o cargo e está sujeito até a prisão. A lei prevê prisão de 4 e 6
anos para os crimes de compra de votos e
transporte de eleitor, respectivamente.

A Galinha Ruiva

Havia uma galinha muito sabida
morando numa fazenda rodeada de
animais.
Na fazenda haviam vaca, gato, cachorro, coelho e pato.
Um belo dia, de manhãzinha, a galinha teve a ideia de fazer pão com a
ajuda da vizinha.
– Dona vaca – disse a galinha. Cocoricó!
– Bom dia vizinha – Disse a vaca à
galinha. Muuuuuu!
– Estava pensando em assar um pão de milho bem
quentinho, você me ajudaria a plantar o milho, e dividir
o pão? Cocóricó!
-Eu não dona galinha! Plantar milho não é tarefa pra
vaca fazer, eu passo o dia todo pastando, é isso o que eu
faço! Muuuuuu!
-Tudo bem, eu planto sozinha! Cocóricó!
E lá foi a galinha, com um plano na cabeça e um grão
de milho para plantar. Quando o milho já estava bem
grandinho, e pronto para ser colhido, lá foi a galinha pedir ajuda a seu amigo.
-Bom dia coelho! Cocóricó!
-Bom dia dona galinha. Respondeu o coelho à sua vizinha.
– Onde vai tão apressado? Cocórico!
– Ora, vou até o lago.
– Hum…- pensou a galinha – Tive a ideia de fazer um
pão para meus pintinhos, colhi e plantei um grão de milho, que está prontinho para ser colhido, se me ajudar
nesta tarefa divido com você este pão. Cocóricó!
– Eu não dona galinha, colher milho não é tarefa pra
coelho fazer, eu passo o dia roendo, é isso o que eu faço!
– Tudo bem, eu colho sozinhha! Cocóricó!
No caminho para a colheita a galinha ruiva encontrou o
pato, seu vizinho do lado, e perguntou se ele não gostaria
de lhe ajudar a fabricar a farinha, para produzir o pão
para todos e sua família.
– Eu não dona galinha, fabricar farinha não é coisa
para pato fazer, eu passo o dia nadando no lago é isso o
que eu faço. Quen…Quen!
– Tudo bem, eu faço sozinha – resmungou a galinha!
Cocóricó!
Com a farinha pronta, a galinha pensou em como poderia ser bom ter a ajuda de mais algumas patinhas para
amassar o pão.
Neste momento passou em frente à sua casinha o gato
correndo atrás do rato e o cachorro atrás da gato, e pensou a galinha: vou convidá-los para amassar o pão!
– Bom dia, gato e cachorro, onde vão tão apressados?
Cocóricó!
– Apostamos uma corrida com o rato, que disse que era
mais rápido e corria feito um trovão! Auau!
– Mas eu apostei que pegava o rato antes de chegar na
estrada, primeiro ainda, que este cachorro babão! Miaaau!
– Pois ao invés de ficarem gastando energia com uma
disputa tola, por que não me ajudam a amassar esse pão?
Assim terão o que comer depois de tanto exercício, não?
– Eu não! Responderam os dois animais em um só
tom! – Sovar pão não é tarefa para gato e cachorro fazerem, nós brincamos o dia todo é isso o que fazemos.
– Tudo bem, eu sovo sozinha! Cocóricó!
Neste mesmo dia, quando já era tardinha, estavam todos os vizinhos da galinha em seu portão.
Eles sentiam o cheiro bom que vinha da cozinha, e a
galinha percebeu toda aquela movimentação.
– Boa tarde meus amigos, o cheiro do pão não está
divino, não?!
E todos responderam em coro e alto som:
– Sim dona galinha, e estamos famintos, já fizemos
tudo o que tínhamos para fazer durante o dia, agora seria
bom experimentar desse seu pão.
– Que bom, disse a galinha, mas agora eu vou comer
o pão somente com a minha família, por que nenhum de
vocês me ajudou com essa tarefa, eu fiz tudo sozinha.
Cocóricó!
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Reunião do Consep recebe
representantes da prefeitura

Prezado Senhor
Devair Guimarães de Oliveira
Diretor e Jornalista Responsável do “Jornal das Montanhas”,
O Consórcio Intermunicipal de Saúde Verde - Cis-Verde,
vem por meio deste requerer formalmente o direito de resposta
nos moldes do art. 31 inc. II da Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro
de 1967, quanto a veiculação da reportagem “Carro do SUS
a serviço particular”, isto no jornal datado de 10 de março de
2015 e no site JM1.com.br, considerando se tratar de noticiar
fato errôneo ou mentiroso, por transgressão do art. 29 do mencionado diploma legal.
Sobre a notícia veiculada, na citação ”Secretário do CIDESI
Sérgio Müller de Miranda, que chegou dirigindo um automóvel
do SUS da Secretaria de Saúde de Carangola”, conforme se faz
prova em anexo, desta forma requer:
1 - A retirada imediata da notícia errônea de todos os meios
de comunicação on line que estejam “linkados” a este sítio na
internet;
2 – Que, concedido o direito de resposta, seja comunicado a
este consórcio, por seu endereço eletrônico cisverde@yahoo.
com.br a data limite para o envio da resposta;

4 – Ainda, ter sua solicitação atendida no prazo legal, qual seja,
publicação na próxima edição do jornal em meio impresso, em
se tratando de jornal não diário, sob pena da ação competente
para fazê-lo.
Pede e espera ter sua solicitação atendida no prazo legal,
Sérgio Müller Miranda
Secretário-Executivo do Cis-Verde
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Um momento importante para
os alunos, para a Polícia Militar de
Minas Gerais e para a comunidade,
que receberá profissionais ainda mais
qualificados a prestarem um serviço
de segurança pública de altíssima
qualidade.

to

do ano de 2015 foi ministrada pelo
Coronel José Carlos de Souza, no
auditório do Batalhão. A estimativa
é que, no mês de julho deste ano,
aproximadamente 50 Policiais Militares, atualmente Cabos PM, sejam
promovidos a 3º Sargento PM.

c u -tr a c k

O 11º Batalhão de Polícia Militar
de Manhuaçu, através da 195º Companhia de Ensino e Treinamento, teve
início ao Curso Especial de Formação
de Sargentos (CEFS), segunda-feira,
dia 16 de março, às 15 horas.
A aula inaugural da primeira turma

Curso Especial de Formação de Sargentos

k

informar o número do passaporte ou
do Registro Nacional de Estrangeiros
(RNE). Desde sua implementação
a Delegacia Virtual já recebeu 48
mil ocorrências, sendo 18.580 por
acidentes de trânsito sem vítimas,
27.531 por extravio de documentos,
2008 por extravio de objetos pessoais e 48 por comunicação de pessoa
desaparecida.
Ao final será fornecido um numero
de Boletim de Ocorrência que será
utilizado para impressão no site:
www.sids.mg.gov.br/ocorrencia/impressao-de-boletins-de-ocorrencia.

lic

ocorrências de danos simples.
O registro de ocorrências na Delegacia Virtual é feito por meio do
preenchimento de formulários que
são apresentados gradativamente,
mediante acesso no site abaixo, pelo
qual é possível solicitar a ocorrência
ou acompanhar o seu andamento:
https://delegaciavirtual.sids.
mg.gov.br/
As ocorrências de perda de documentos poderão ser registradas por
cidadãos maiores de 18 anos, que
deverão informar os documentos
pessoais, e também por estrangeiros
maiores de 18 anos, que deverão

C

.d o

Como fazer sua ocorrência on-line
Em pleno funcionamento desde 30
de junho de 2014 a Delegacia Virtual
da Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais, tem como finalidade registrar
algumas ocorrências.
As ocorrências que podem ser
registradas pela internet são: perda
ou extravio de documentos e objetos
pessoais tais como CPF, identidade,
título de eleitor, carteira de trabalho,
cartões de crédito, cheques, relógio,
celular, equipamento eletrônico entre
outros, além de acidentes de trânsito
sem vítimas, desaparecimento e localização de pessoas e também para
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Humberto Nunes Lyra
Assessor Jurídico do Cis-Verde
OAB 126.118
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alterações no uso dos sanitários, que
deverá ser pago.
“Uma reunião produtiva. Nós
fizemos uma avaliação do que já
estamos programando e dos projetos
que temos. Expomos também nossas
dificuldades. Mas juntos nós encontramos soluções, juntos nós trabalhamos” – expôs o Prefeito Nailton
Heringer. “A sociedade está aqui
representada, e com os debates nós
abrimos horizontes e buscamos alternativas. Parabenizo o CONSEP, do
qual fiz parte por muito tempo, tenho
o maior respeito pelo conselho, sei do
trabalho que é feito aqui” – conclui.
“Nós reconhecemos o papel que
o CONSEP tem na sociedade, uma
entidade que vem prestando relevantes serviços. E a Prefeitura vem aqui
para colher informações naquilo que
é pertinente. Tivemos oportunidade
de esclarecer dúvidas e dizer o que
estamos dispostos a fazer na busca
de melhorias nas questões discutidas” – enfatizou o secretário de
Planejamento, Luís Carlos Rhodes.

F-

mil logradouros de Manhuaçu.
Sobre as questões da situação no
entorno da rodoviária, instalação de
câmeras de monitoramento e segurança pública, Heringer e Rhodes
pontuaram importantes iniciativas
do Governo nesses âmbitos, como
o aumento nos repasses às Polícias
Militar e Civil e ao Corpo de Bombeiros.
Sobre as câmeras, o secretário
Rhodes, que possui trinta anos de
experiência como policial militar,
defendeu que, para que o projeto
funcione de forma efetiva, sem
improvisos, seria necessário um
investimento que hoje está fora da
realidade do município. Porém,
mostrou-se aberto a parcerias com a
Polícia Militar caso haja o interesse
em executar o projeto por etapas.
Sobre a situação do entorno da rodoviária, o Prefeito destacou melhorias
na Praça José Adolfo Vieira Assad,
com a construção da pista de skate,
a revitalização da iluminação e ainda
anunciou a instalação de uma academia ao ar livre no local. No terminal,
o Prefeito destacou as reformas, que
ainda não foram concluídas, e as

3 - Que referida resposta seja publicada nos mesmos meios
de comunicação em que foi erroneamente publicada;

w

MANHUAÇU (MG) - O Prefeito de Manhuaçu, Nailton Heringer, e o secretário municipal
de Planejamento, Luís Carlos
Rhodes, participaram na noite
de segunda-feira, 09/03, da reunião do CONSEP – Conselho
Municipal de Segurança Pública,
onde uma série de questões pertinentes ao assunto foi abordada.
No auditório do Centro Cultural
Hervé Cordovil, os presentes
tiveram oportunidade de diálogo
direto com o Poder Executivo,
que respondeu a questionamentos
e sanou dúvidas. Esteve também
presente na reunião o representante do Legislativo, vereador Cabo
Anízio, além de representantes da
Polícia Militar e munícipes.
Na ocasião, os seguintes temas
estiveram em pauta: dificuldades
no trânsito; construção/revitalização de faixas de travessia;
situação do entorno da rodoviária;
sinalização; monitoramento por
câmeras de segurança. O prefeito
e o secretário ressaltaram os esforços do Executivo no sentido
de amenizar o caos no trânsito
manhuaçuense e lembraram que
a situação não é exclusiva do município, e sim, de qualquer cidade
em pleno desenvolvimento.
Eles defendem a necessidade da
busca por equilíbrio, já que o comércio do município depende da
movimentação no trânsito. Rhodes enumerou ações de estudo e
planejamento de intervenções que
visam melhorar a ordem nas ruas,
dentre elas, a instalação de 100
faixas de travessia no perímetro
urbano. O secretário acrescentou
que, na semana passada, o Governo licitou 12 mil toneladas de
asfalto para recuperação das vias
do município. Após esta recuperação, as faixas serão colocadas.
Além disso, já estão prontas cerca
de três mil placas de sinalização,
que serão instaladas em mais de
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Presos da cidade de Ubá trabalham
em várias obras no município
O objetivo é a ressocialização dos detentos,
que já participaram de construções e reformas de
prédios públicos como escolas e igrejas
Vinte custodiados do Presídio de Ubá, na Zona da
Mata, estão trabalhando em
obras na cidade graças ao
projeto ‘Defesa Social, Mudando a Realidade’, criado
pela direção da unidade,
com o aval da Vara de Execuções Penais da comarca.
O objetivo é a ressocialização dos presos, que já
participaram de construções
e reformas de prédios públicos como escolas, igrejas e
inclusive do presídio onde se
encontram detidos.
A iniciativa teve início
em março do ano passado,
quando a Escola Estadual
Professor Levindo Coelho
solicitou ao presídio mão-de-obra para auxiliar numa
reforma. “Quando a direção
do colégio nos procurou,
conversamos com o juiz de
Execução sobre a ideia de
expandir o trabalho para outras construções do município. Ele aprovou a proposta
e, a partir disso, começamos
a planejar melhor a ação”,
relata o diretor de segurança
do presídio, Nelson Sales
Barbosa Junior.
O desenvolvimento da
ação conta com o apoio da
iniciativa pública e privada
da cidade. Atualmente, os
presos estão trabalhando na
reforma de duas escolas e na
construção de uma igreja.
Pintura, consertos de lâmpadas e cadeiras, jardinagem
e até construção de muros
são feitos pelos detentos.
"Aproveitamos tudo que eles
sabem fazer. Eles ficam na
escola das 8h às 16h e nesse
período conseguimos restaurar muita coisa", afirma
o diretor-geral do presídio,
Alexandre Henrique Ferrari.
Todos os internos que

participam do projeto foram
selecionados por meio da
Comissão Técnica de Classificação (CTC). Eles são
avaliados por psicólogos,
assistentes sociais, equipe
de segurança e setor de inteligência. Os aprovados participam de um treinamento
nas obras de ampliação em
andamento na unidade. A capacitação é coordenada por
um mestre de obras cedido
pela prefeitura do município
e outros profissionais da Secretaria Municipal de Obras.
Para Ferrari, a ação dá aos
detentos uma oportunidade
de se profissionalizarem e
também os aproxima da comunidade: “A sociedade tem
um anseio muito grande de
querer ver o preso trabalhar.
Além de garantir o aproveitamento da mão de obra
carcerária, o projeto proporciona a remição de pena
por meio do tempo que os
presos dedicam ao trabalho.
Dessa forma, o ‘Mudando a
Realidade’ ainda auxilia no
cumprimento correto da Lei
de Execuções Penais”.
Ressocialização
A unidade também se
destaca por outras ações de

ressocialização ofertadas
para os custodiados. Além
do grupo que trabalha em
obras na cidade, 40 detentos
têm atividades externas.
Destes, 20 trabalham na
fábrica Cier Móveis e cinco estão construindo uma
quadra poliesportiva no
21° Batalhão da Polícia de
Ubá. Outros 15 custodiados
frequentam diariamente a
Associação Municipal de
Amparo ao Recuperando
(Amar), onde fazem cursos
de costura, de informática
e artesanato, e aulas de
educação física.
Remição de pena
Como forma de incentivo
e promoção da ressocialização, a Lei de Execução
Penal determina que os
detentos que trabalham e
estudam tenham direito
à redução da pena. Para
aqueles que trabalham, a
cada três dias de atividades
realizadas, um dia é remido
da sentença. Para aqueles
que estão matriculados em
algum curso e frequentando as aulas, cada 12 horas
de estudos equivale a um
dia a menos no sistema
prisional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
AV. GERALDO DE BARROS, 192 – CENTRO – CEP. 36.947-000
TELE-FAX (33)3317-1211
CNPJ.: 18.334.300/0001-72 - e-mail: pmconceicao@gmail.com

MUNCIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0023-004-0011-2015.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP Nº. 11/2015.
Objeto: Aquisição de móveis, materiais de escritório, e utensílios para Vigilância em Saúde da
SEMUS do Município de Conceição de Ipanema – MG. Data e horário da entrega dos envelopes 1 e 2: até as 08:00 horas do dia 31/03/2015; Data da audiência de abertura dos envelopes:
às 08:30 horas do dia 31.03.2014, no local definido em Edital, conforme Anexo II. Contato
para Obtenção do Edital: Departamento de Materiais e Serviços, com Mislainy de Faria Silva
Oliveira, Pregoeira extraordinária - Decreto 328/2014 ou com Vinícius Roberto de Carvalho,
no horário de expediente, no Tel: (33) 3317-1211, ou pelo email: licitacaopmci@gmail.com.
Conceição de Ipanema, 13 de março 2015.
Mislayne de Faria Silva Oliveira Pregoeira Extraordinária – Decreto: 328/2014.

Soldado Sâmara, do Corpo de Bombeiros,
trabalha atualmente com o Sargento que
auxiliou no seu parto há 21 anos.
É considerado natural o filho seguir a carreira do pai ou da mãe. Mas, imagine seguir
a profissão de quem auxiliou no seu parto? A
soldado Sâmara Abreu Ribeiro, do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, nasceu
pelas mãos de um sargento dos Bombeiros.
Hoje, 21 anos depois, eles se reencontraram
na corporação e são parceiros de trabalho
no 6º Batalhão de Bombeiros (6º BBM),
em Governador Valadares, leste do estado.
O sargento Paulo Teixeira tem 26 anos
de serviços prestados à corporação e há 21
atrás auxiliou no parto da atual colega de
trabalho, a soldado Sâmara. O Sargento Teixeira comenta que se lembra com detalhes
do dia em que participou do nascimento de
Sâmara. “Estava de serviço aqui na frente
do quartel, de sentinela. Por volta das 2h30
da madrugada, uma pessoa parou o carro
próximo a um hospital vizinho do Batalhão
e nos pediu socorro. Quando me aproximei,
a moça já estava em trabalho de parto e o
médico não estava no hospital. Dentro do
carro providenciamos um lençol, auxiliamos
no parto e graças a Deus nasceu uma criança
linda e saudável”, conta ele.
A participação do Corpo de Bombeiros
em seu nascimento influenciou na escolha
da profissão, admite a soldado Sâmara.
“Minha mãe me contou tudo [sobre o parto],
e na verdade acabou sendo mais um dos
motivos para minha escolha profissional
como Bombeira. Foi uma influência muito
grande.” Sâmara afirma, ainda, que trabalhar
com a pessoa que auxiliou em seu parto
é gratificante. “Nunca imaginei ter essa
oportunidade. Estava em Belo Horizonte,

realizando e curso de formação e assim
que formei consegui retornar para casa e,
ainda, poder trabalhar junto com o sargento
Teixeira. É uma inspiração a seguir.”

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 Nº. 041/2015
LEILÃO Nº. 001/2015
O leiloeiro da Prefeitura Municipal de Santana do ManhuaçuMG, torna público
que no dia 07/04/2015, às 08:30 horas estará realizando Processo Licitatório
nº. 041/2015 Leilão nº. 001/2015, cujo objetivo é a alienação de materiais
reciclados, apurados atualmente na Usina de Reciclagem do Município de
Santana do Manhuaçu, bem como os que vierem a ser apurados até a data de
31/12/2015. O edital encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura
Municipal de Santana do Manhuaçu, maiores informações poderão ser esclarecidas através do telefone (0xx) 33- 3373-1149 das 13:00 às 17:00. Setor
de Licitação. Santana do Manhuaçu-MG, 12 de Março de 2015. EGIDIO DE
ASSIS NETO- Prefeito.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº042/2015
Pregão Presencial Nº020/2015
O Município de Santana do Manhuaçu – MG, torna público a abertura do
Processo Licitatório nº042/2015, na modalidade Pregão nº020/2015, 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 futura aquisição de 01 (uma) caminhonete
pick-up cabine dupla, motor 2.44x2, no mínimo 4 cilindros, cor branca sólida,
computador de bordo, ABS nas 4 rodas, rodas de aço 16, combustível flex.,
nova com finalidade de viabilizar o desenvolvimento econômico do meio rural
no Município de Santana do Manhuaçu-Minas Gerais e da região de acordo com o Convenio registrado no SICONV sob o nº. 783684/2013-UNIÃO/
MI-Ministério da Integração Nacional. Abertura da Sessão Oficial do Pregão
dia 31 de Março 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, 12
de Março de 2015. Joseane Caroline de Abreu. Publique –se.
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Colégio Tiradentes da Polícia Militar
de Manhuaçu comemora 50 anos
A educação e o ensino sempre foram aspectos valorizados
pela Polícia Militar de Minas
Gerais. Em 1949 o Ginásio
Tiradentes da Polícia Militar
foi criado na capital do Estado
com o objetivo de oferecer
educação escolar aos Militares
e seus dependentes.
Rapidamente fez-se necessária a implantação de anexos do
Colégio em Unidades da Polícia Militar de Minas Gerais no
interior. A cidade de Manhuaçu,
sede do 11º Batalhão, foi contemplada com a instalação do
Colégio Tiradentes em 1965,
durante o comando do Major
Luiz Nunes Neto. O Doutor
Ary Nogueira da Gama foi o
primeiro diretor da instituição,
responsável pela administração
pedagógica das cinco primeiras
turmas do Colégio.
Funcionando em um prédio
cedido pela Educadora Sociedade Anônima (ESA), o educandário marcou aquela época
oferecendo o tão solicitado
Científico, atual Ensino Médio.
Não havia outra escola que
oferecesse o curso Científico na
cidade, sendo o Colégio Tiradentes o primeiro a implantá-lo.
Em abril de 1967 o CTPM
foi instalado em prédio próprio,
construído por Militares do
11º Batalhão que contribuíram
muito para a formação educacional de diversas pessoas.
Ao completar cinquenta
anos o Colégio Tiradentes de
Manhuaçu relembrou toda sua
trajetória em uma emocionante
cerimônia no Anfiteatro da
Câmara Municipal. Na manhã
desta sexta-feira, 06 de março,
alunos, professores, diretores,
pais e diversas autoridades
do município e da PMMG se

7

Governo aprova reforma
administrativa na Assembleia e
ganha prazo para negociar Lei 100

Criação das secretarias de Direitos Humanos e de
Desenvolvimento Agrário permite ao Estado desenvolver
relevantes políticas sociais e econômicas

reuniram para homenagear
aqueles que muito contribuíram para a construção desta
história.
O Colégio fez questão de
homenagear os professores
pioneiros, dentre eles o professor Jabes Werner, já com seus
99 anos de idade, o Doutor Ary
Nogueira, que além de diretor
ainda atuou como professor e
a professora Beatriz Zapalá,
criadora do hino do Colégio.
Os ex-diretores administrativos
e pedagógicos também receberam um Diploma de Honra
ao Mérito.
E para que algo seja construído é necessário que alguém o
construa, portanto os pedreiros
responsáveis pela construção
das primeiras instalações do
educandário e do prédio atual
foram homenageados como
forma de gratidão e reconhecimento pelo trabalho realizado.
Além de tantas homenagens,
a presença de autoridades do
município e da PMMG também marcaram a solenidade. O
prefeito de Manhuaçu, Nailton
Heringer, e o presidente da
Câmara dos Vereados, Jorge
Augusto Pereira, compuseram a mesa de autoridades ao
lado do Comandante do 11º

Batalhão, Tenente Coronel
Sérvio Túlio Mariano Salazar,
do Subdiretor de Educação
Escolar e Assistência Social
(DEEAS) Tenente Coronel
Rômulo Lima Martins, representando a Coronel Rosângela
de Souza Freitas, diretora da
DEEAS, do Subcomandante
do Batalhão Major Jeferson
Vitor, da Diretora Pedagógica
do Colégio Tiradentes Valeria de Aquino Xavier e do
Coordenador Administrativo
do Colégio Tenente Coronel
Rubens José de Souza.
Os alunos do Ensino Médio
do Tiradentes emocionaram
todos os presentes cantando
a canção do Colégio e a música “Amigos para Sempre”,
composta por Andrew Lloyd
Webber e Don Black, por
ocasião dos Jogos Olímpicos
de Barcelona, em 1992.
As palavras do Diretor Administrativo do CTPM, Tenente Coronel Sérvio e da Diretora
Pedagógica, Valeria Xavier, ao
final da cerimônia, retrataram
bem a visão desta Instituição
de Ensino cinquentenária, que
é a formação integral do aluno
enquanto cidadão, qualificando-o para ser um diferencial
na sociedade em que vivemos.

EDITAL DE PRAÇA. 1ª VARA DA COMARCA
DE ABRE CAMPO-MG. O Exmo. Sr. Dr. Marcus
Vinicius do Amaral Daher, MM. Juiz de Direito
da Comarca de Abre Campo, Estado de Minas
Gerais, na forma da lei etc. FAZ SABER aos que
o presente edital virem ou dele o conhecimento
tiverem que no dia 20/05/2015, às 13:00 horas,
o Oficial Porteiro dos auditórios deste Juízo
trará a público pregão de venda e arrematação
a quem mais der e melhor lance oferecer em
1ª Praça o bem abaixo descrito penhorado nos
autos de nº 003 14 004167-8, de EXECUÇÃO
que Banco Bradesco SA move em face de João
Bosco Coelho e Maria Aparecida da Luz Coelho,
a saber: Uma area de terras com 12.04.76 (doze
hectares, quatro ares e setenta e seis centiares),
terrenos de pastagens e culturas, imóvel rural
denominado "Cabeceira de santana", situada no
Córrego dos Anselmos, zona rural do município
de Sericita-MG, nesta comarca, em divisas com
José Anselmo Coelho, Celestina Maria de Jesus,
José Prudencio Costa, Maria Lucas Maciel e
Joaquim Anselmo Dutra, conforme matrícula
nº9319, registro 01, folhas 285, livro 2-W do
CRI da comarca de Abre Campo-MG. Vista e
avaliada pela importância de R$10.000,00 o
hectare, perfazendo o total da área do imóvel
penhorado a importância de R$120.476,00.
Depositário João Bosco Coelho. Se os bens
não alcançarem lance superior a importância
da avaliação serão levados novamente em 2ª
Praça no dia 22/06/2015, às 13:00 horas, oportunidade em que serão vendidos a quem mais
der e maior lance oferecer. E para que chegue
ao conhecimento de todos os interessados
expediu-se o presente que será afixado e publicado de acordo com a lei. Cumpra-se. Dado
e passado nesta cidade aos 04.03.2015. (OAB
79246/MG e 75217/MG). A Escrivã(a)o digitei e
assino. MM. Juiz de Direito(a)Marcus Vinicius
do Amaral Daher.

O governo de Minas Gerais
promove, a partir da aprovação do projeto da reforma
administrativa pela Assembleia Legislativa, na noite de
terça-feira (10/3), alterações
relevantes na estrutura do Estado. Com isso, o governador
Fernando Pimentel poderá
colocar em prática algumas
das propostas feitas durante a
campanha e que o levaram ao
Executivo: a atenção às minorias, com a criação de uma
pasta específica de Direitos
Humanos, e atenção aos
pequenos produtores, com
a pasta de Desenvolvimento
Agrário.
A reforma criou três pastas: Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania,
cujo secretário será Nilmário
Miranda; Desenvolvimento
Agrário, comandada por Glênio Martins; e Recursos Humanos, que terá como gestor
Gamaliel Herval. A secretaria de Esportes e Juventude
foi dividida em duas. Carlos
Henrique será o secretário de
Esportes, e Geraldo Pimenta
assumirá o Turismo. Com
isso, o número de secretarias
vai de 17 para 21. Porém, a
mesma reforma prevê a extinção de três órgãos com status de secretaria: Escritórios
de Prioridades Estratégicas e
de Representação em outros
estados, reduzindo o número
de órgãos, neste caso, de 11
para 8.
O impacto financeiro com
as novas pastas é de apro-

ximadamente R$1,2 milhão
anuais, sendo que R$ 660
mil já foram absorvidos com
a extinção dos órgãos com
status de secretaria citados
acima. Quanto aos cerca de
R$ 585 mil restantes, esse
impacto será zerado com a
extinção cargos de recrutamento amplo. Por determinação do governador Fernando
Pimentel, logo após tomar
posse, secretarias e outros
órgãos cortaram 20% das
vagas destinadas a cargos
comissionados. Sendo assim,
a reforma administrativa terá
impacto zero no orçamento.
Na proposta original, a
Ouvidoria Geral do Estado
seria enquadrada como subsecretaria, o que não impactaria no aumento de pastas na
estrutura, em termos quantitativos. Porém, mantê-la
com o status de secretaria
foi uma das demandas cruciais que possibilitaram o
entendimento entre a base
aliada e a oposição durante
a tramitação da matéria na
Assembleia Legislativa. O
texto da reforma teve o voto
favorável de 53 deputados.

Além da reforma, uma
emenda apresentada pelo
deputado Rogério Correia
(PT) estende para 31 de
dezembro deste ano o prazo
para que o governo substitua
funcionários efetivados pela

Lei Complementar 100 por
servidores concursados. Até
lá, os servidores permanecem
nos cargos, sendo contemplados pelo regime do INSS.
A Lei 100, aprovada em
administração anterior para
efetivar milhares de servidores não concursados – a
maioria da Educação -, foi
considerada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em 2014.
A Corte havia dado prazo
para a substituição dos servidores até 1º de abril próximo,
restando, desta forma, apenas
três meses para que a nova
administração se enquadrasse na decisão. Frente a
isso, o governador Fernando
Pimentel argumentou ser de
extrema necessidade que
os servidores não fossem
exonerados em nome do
andamento do ano letivo e de
aposentadorias que estão por
vir. Paralelamente, o governo
elabora um cronograma de
novos concursos e nomeações de concursados.
O governo do Estado de
Minas Gerais reafirma a sua
intenção de conduzir o processo com diálogo junto aos
servidores e da maneira menos traumática para todas as
partes. Resta retificar que o
processo foi conduzido com
total respeito à autonomia
legislativa, ou seja, por meio
de projeto de lei e não de lei
delegada, culminando em um
consenso entre deputados da
base e oposição.

Mario Assad Júnior assumiu a presidência da MGI
- Minas Gerais Participações
S.A., em 02 de fevereiro de
2015, a convite do governador Fernando Pimentel.
Ex-deputado federal e secretário de coordenação política
dos ex-prefeitos da capital
Fernando Pimentel e do atual
Márcio Lacerda, Mário Assad assume esta importante
empresa pública com o desafio de alavancar parcerias
para o desenvolvimento do
estado, além de ampliar a
administração dos ativos do
governo de Minas. Nos dois
últimos anos, a MGI vem
tendo uma receita superior
a 300.000.000,00 (trezentos
milhões de reais) com um
lucro líquido projetado da ordem de 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais).
É a empresa do governo de
Minas que colabora com o
sistema estadual de finanças,
além de prestar apoio técnico

à política de privatizações.
Através da sua subsidiária,
a EMIP, paga as chamadas
PPPs, Parcerias Público Privadas, tais como a do Minas
Arena e a dos presídios privados.
No ano passado a MGI foi
responsável pela transferência de recursos da ordem de
Um bilhão de reais para obras
em cerca de 700 Municípios
mineiros além de outras obras
de interesse do governo de
Minas.
CONVITE DO GOVERNADOR: Segundo o governador Fernando Pimentel, o
convite ao Manhuaçuense
Mário Assad Júnior se deve
à sua competência gerencial
e probidade como homem
público, já que a MGI é uma
empresa estratégica do governo de Minas, considerada
um centro de excelência no
Estado.
Na última quarta-feira, Mario Assad recebeu a visita do

novo presidente da ACIAM,
Silvério Afonso, acompanhado do vereador Maurício
Perígolo e do ex-vereador Zé
Rulinha. Na oportunidade foi
falado em novos projetos para
o desenvolvimento de Manhuaçu. Foi ainda lembrado
de obras que estão paralisadas
no município e dos inúmeros benefícios trazidos para
Manhuaçu e região através
de Mário Júnior e do seu pai
Mário Assad.

Mais tempo
para servidores

Mário Assad Júnior assume MGI S.A.
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Luisburgo comemora Dia da Mulher com palestras e sorteios

C

om palestras e grande público feminino
presente ao ginásio poliesportivo, a Adm.
2013/2016 comemorou o
Dia da Mulher, em Luisburgo. Com a participação do Prefeito José Carlos
Pereira, acompanhado da
esposa Isabel; Vice-prefeito
Geraldo Rhodes; Delegada
responsável pela Delegacia
da Mulher da 6ª DRPC, Dra.
Lujan Pinheiro de Souza;
Secretária M. de Ação Social, Josélia Vieira; Coordenadora do CRAS, Camila
Carvalho; Rep. do Sec. M.
de Saúde, Samara de Souza,
e Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de
Luisburgo, Silvana Damasceno, a solenidade aconteceu
na tarde de Sexta-feira, 06.
Mais de quatrocentas mulheres compareceram ao
evento. Logo na abertura,
elas participaram de um momento de descontração e de
dança, conduzido pela Educadora Física, Angélica de
Abreu. Em seguida, deu-se
início à abertura solene, com
o pronunciamento das autoridades junto à Mesa Diretora.
Isabel Pereira, primeira-dama do município, procedeu com a oração inicial
para a bênção do encontro.
O Prefeito José Carlos
Pereira mencionou a im-

portância desta data, parabenizando às participantes
presentes e evidenciando
os trabalhos que a Administração Municipal realiza em todas as secretarias
para o bem-estar da mulher
e das famílias em geral.
Dra. Lujan Pinheiro, Delegada responsável pelas
Delegacias da Mulher, do
Idoso e do Meio Ambiente na 6ª DRPC, ministrou
palestra sobre os Direitos
da Mulher, ressaltando os
avanços consequentes da
implantação da Lei “Maria da Penha” no Brasil.
Presidente do Sindicato
homenageia Dra. Lujan

A Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais,
Silvana Damasceno, homenageou a palestrante,
Delegada Dra. Lujan Pinheiro, com um buquê de
rosas, por sua expressiva
representatividade no setor de segurança pública
em defesa da mulher, além
do gesto de agradecimento
por sua vinda à Luisburgo,
brindando à comunidade
com uma brilhante palestra.
O Fisioterapeuta Douglas
Albergaria, Nutricionista
Lais Silva Andrade, Assistente Social Glaciana Freitas
e a Farmacêutica Tamires

Moreira da Silva, juntamente
com as equipes do Nasf e
do CRAS, conduziram a segunda parte do evento, apresentando palestra sobre os
cuidados com a beleza, saúde
e bem-estar e dinâmicas de
grupo, além do sorteio de
prêmios para as mulheres no
poliesportivo. Outra surpresa
foi o momento “transformação” em que uma participante foi selecionada e agraciada
com uma série de serviços
de embelezamento (cabeleireira, maquiagem, manicure,
pedicure, etc.), além de ser
presenteada com acessórios
como brincos, pulseira, cordão, e muito calor humano.
Com a filha bebê no colo,
o marido aprovou o novo
visual da esposa. Residentes
na Bahia, o casal está de passagem em Luisburgo e ficou
muito feliz com o presente
e a excelente receptividade.
No decorrer do evento, as
mulheres receberam rosas
e tiveram acesso a atendimentos diversos em saúde,
como os serviços de aferição de pressão arterial,
teste de glicemia, cadastro
de realização de preventivo
e teste da mama, além de
disponibilizar informações
sobre o Cadastro Único.
(Ass. de Comunicação –
Adm. 2013/2016)

Grande número de mulheres do município prestigiou o evento.

Prefeito José Carlos Pereira e esposa
Isabel, durante a solenidade.

A Presidente do Sindicato, Silvana Damasceno, homenageou a Delegada, Dra. Lujan
Pinheiro, após sua palestra em Luisburgo.

As mulheres também foram agraciadas com rosas.

Participante é surpreendida com “momento
transformação” e recebeu
diversos tratamentos de
beleza. O marido aprovou
o novo visual.

Diversos presentes foram sorteados durante a tarde.

O Prefeito José Carlos Pereira parabenizou as mulheres presentes ao Poliesportivo.
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Primeiro aniversário de Juninho foi comemorado com seus familiares e amigos. Daniel e Leila (avós paternos), papai
Anderson, mamãe Danielle (Juninho), Aparecida e Vanderlei (avós maternos). Felicidade completa! Parabéns Juninho!

H

oje faz exatamente 1 ano que senti as duas maiores emoções da minha vida, a felicidade de receber de
Deus meu segundo milagre, meu guerreirinho que lutou tanto para estar com a gente e receber tanto amor
quanto recebe, mas a luta dele ainda não tinha acabado, aí veio meu maior desespero, o meu medo
daquele ser tão pequenininho e indefeso que já tinha lutado tanto não conseguir, ele é realmente um milagre
de Deus, aguentou firme e hoje, 1 ano depois está aqui para completar a nossa felicidade, para encher nossas
vidas de alegrias e amor com este sorriso largo e suas mordidinhas rsrsrs, amor das nossas vidas. Parabéns
meu príncipe, que Papai do Céu te abençoe muito, cada dia mais.  Mamãe Danielle e papai Anderson sentindo
abençoados.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Parabéns Kevyn pelo seu 10º aniversário comemorado em Manhuaçu no dia 10 de março de 2015,
na caso de seu avô Devair.
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Cerca de 1,7 milhão de pessoas protestam pelo País

C

Maior manifestação aconteceu em São Paulo,
onde ato reuniu ao menos 1 milhão na Paulista

entenas de milhares de
pessoas protestavam
nas ruas de diversas
cidades do país, no domingo
(15), em manifestações convocadas contra o governo da
presidente Dilma Rousseff. De
acordo com números da Polícia Militar, mais de 1,7 milhão
de pessoas, em 24 capitais e
no DF. A maior manifestação
aconteceu na avenida Paulista.
A via reuniu, segundo a PM, 1
milhão de pessoas.
O protesto aconteceu em
pelo menos 150 cidades no
País e no exterior.
Vestidos com as cores da
bandeira brasileira, os manifestantes que foram às ruas
reclamam principalmente da
corrupção, em meio ao escândalo na Petrobras investigado
pela operação Lava Jato, e
dos problemas econômicos
enfrentados pelo país.
Os protestos têm mantido
um caráter pacífico, ao contrário das manifestações ocorridas em junho de 2013, ocasião
em que foram registrados atos
de vandalismo e confrontos
entre policiais e manifestantes.
Mas, no dia em que o Brasil
completou 30 anos do fim da
ditadura, centenas de manifestantes pediram a volta dos
militares ao poder. Muitos
deles levaram cartazes e até
carros de som, gritando pela
intervenção militar.
As manifestações deste domingo foram convocadas pelas redes sociais. A maioria dos
grupos organizadores defende
o impeachment da presidente,
usando como argumentos
uma suposta corrupção no
governo do PT, o escândalo
da Petrobras e os altos custos
com impostos e tarifas, entre
outras reclamações.
“O povo está se sentindo traído", disse na capital paulista o
publicitário Diogo Ortiz, de 32
anos, referindo-se à Petrobras
como “vergonha nacional e
internacional”.
“Eu quero impeachment
mesmo”, acrescentou, mesmo
admitindo que as chances são
pequenas e que este domingo
pode se tornar um evento isolado sem resultados efetivos.
A chuva que caia em alguns
pontos da Avenida Paulista
parecia insuficiente para dispersar as pessoas, muitas delas
munidas de cartazes com dizeres contra a presidente e contra
seu partido, o PT. Segundo
estimativa da Polícia Militar, 1
milhão de pessoas estavam na
Paulista e adjacências.
Em Brasília, cerca de 45
mil pessoas se concentraram
na Esplanada dos Ministérios
e em frente ao Congresso
Nacional, que chegou a ter
seu espelho d´água invadido
por alguns manifestantes,

Em frente ao Masp - São Paulo

Orla de Copacabana Rio de Janeiro
segundo informações da Polícia Militar, que mobilizou
um efetivo de 1,6 mil homens
neste domingo.
Na praia de Copacabana,
no Rio de Janeiro, mais de
15 mil pessoas se aglomeraram para protestar, segundo a
PM, enquanto organizadores
estimaram o número de manifestantes em 30 mil.
“O brasileiro tem que se manifestar realmente e não pode
se calar diante desses escândalos e roubalheira que vemos
no Brasil”, disse a comerciária
Márcia Santos, que vestia uma
camisa verde-amarela. Muitos
manifestantes carregavam
faixas contra o governo e o PT.
Milhares de pessoas nas
ruas. Acompanhe as manifestações contra o governo
De acordo com a polícia, 10
mil pessoas compareceram à
manifestação em Fortaleza
e 5 mil em Manaus, entre
outras localidades. Cidades
do interior do Estado de São
Paulo, como Campinas, também reuniram milhares de
manifestantes, de acordo com
a polícia.
A Polícia Militar do Distrito

Federal contabilizou 45 mil
pessoas em manifestação na
Esplanada dos Ministérios,
na manhã de domingo (15),
em Brasília. O ato, agendado
em diversas cidades brasileiras, pediu o impeachment da
presidente Dilma Rousseff e
o fim da corrupção. Algumas
pessoas chegaram a pedir com
gritos e palavras de ordem a
intervenção militar e a saída do
ministro Dias Tóffoli do STF
(Supremo Tribunal Federal),
embora essas não fossem as
reivindicações da maioria.
Os manifestantes reunidos
na capital gaúcha para protestar contra o PT e o governo
da presidente Dilma Rousseff
saíram por volta das 15h30
do parque Moinhos de Vento,
depois de cantarem o hino
nacional, começaram uma
caminhada até o parque da
Redenção, num percurso de
cerca de 3 quilômetros. O
público é estimado em 30 mil
pessoas pela Brigada Militar e
de 50 mil pelos organizadores,
do Movimento Brasil Livre.
Entre os participantes há
pessoas de todas as idades,
desde crianças a idosos. Quase

todos vestem verde e amarelo,
e muitos carregam bandeiras
do Rio Grande do Sul e do
Brasil.
Na capital da Bahia, cerca
de 4 mil manifestantes se reúnem na tarde de domingo (15),
em frente ao Farol da Barra, na
capital baiana, para um novo
protesto contra o governo da
presidente Dilma Rousseff.
Com apitos e cartazes, o grupo
marcha em direção ao Cristo.
O protesto foi convocado nas
redes sociais por integrantes
do movimento "Vem Pra Rua
Brasil".
Pela manhã, uma manifestação também foi realizada
na orla de Salvador. Segundo
a PM (Polícia Militar), o movimento foi ordeiro e reuniu
seis mil pessoas.
Em Belém, 60 mil pessoas,
de acordo com os organizadores (30 mil, para a PM), protestaram no centro da cidade.
Em Maceió, os protestos
reuniram cerca de 10 mil
pessoas na capital de Alagoas.
Em Vitória, de acordo com a
PM< o número chegou a 700
pessoas. Em São Luís, no Maranhão, cerca de 3 mil pessoas

ocuparam a avenida Litorânea.
Ao som de hinos das Forças Armadas e de paródia da
famosa música de Geraldo
Vandré, Para não dizer que
não falei de flores, defensores
de uma intervenção militar
fizeram, neste domingo, 15,
caminhada na Avenida Boa
Viagem, no mesmo local onde
8 mil pessoas se manifestaram
pela manhã contra o governo
Dilma.
Em Belo Horizonte, 24
mil pessoas saíram de casa
em Belo Horizonte protestar
conntra o governo. O ponto
de encontro neste domingo
(15) na capital mineira foi a
praça da Liberdade, símbolo
da região centro-sul da cidade
e antiga sede do governo de
Minas. Segundo a Polícia
Militar, não houve registro de
ocorrências graves.
A concentração pró-impeachment e anti-PT começou por
volta das 9h30, com a presença
de 4.000 pessoas. Ao meio-dia, a praça estava tomada por
participantes, que começaram
a se dispersar no início da
tarde. Parte do movimento foi
em direção à praça da Savassi,
área nobre de BH, enquanto
alguns manifestantes seguiram
para a praça Sete, no centro.
No exterior houve manifestações em Londres, Nova
York, Losboa, Sydney e Miami, entre outras cidades. O de
Bova York reuniu ao menos
100 pessoas.
"Maturidade democrática": Sempre que questionada sobre as manifestações
populares, como o panelaço
em várias capitais durante seu
pronunciamento na TV no
domingo passado, Dilma tem
repetido que fazem parte da
democracia.
Em mensagem publicada no
Facebook na tarde do sábado
(14), Dilma disse valorizar o
fato de que as pessoas podem
se manifestar livremente. “Sou
a favor da democracia. Espero
que amanhã (domingo), o Brasil prove a sua maturidade democrática”, disse a presidente.
A presidente pediu a alguns
de seus ministros que ficassem

em Brasília neste domingo
para acompanhar os protestos,
e deve realizar uma reunião
no fim do dia para avaliar as
manifestações.
O protesto contra o governo acontece dois dias após
sindicatos de petroleiros e
movimentos sociais realizarem manifestações a favor
da Petrobras e da presidente
Dilma, mas em escala menor
do que o movimento deste
domingo.
Os organizadores dos protestos deste domingo afirmam
que os movimentos não estão
ligados a partidos políticos,
mas legendas de oposição
declararam adesão às manifestações.
O presidente do PSDB,
senador Aécio Neves (MG),
derrotado por Dilma na eleição
presidencial do ano passado,
convocou a militância tucana para ir às ruas protestar,
ressalvando, porém, que o
impeachment não faz parte
da agenda do partido. Aécio
disse no Facebook que “esse
15 de março vai ficar lembrado
para sempre como o Dia da
Democracia".
Cenário complicado: O
governo de Dilma enfrenta um
quadro de inflação cada vez
mais alta, atividade econômica
fraca, piora no mercado de
trabalho e turbulência política
com a base governista.
A esse cenário, soma-se o
maior escândalo de corrupção
envolvendo a Petrobras, ao
qual estão ligados funcionários, políticos e partidos e as
maiores empreiteiras do país.
Com as manifestações deste
domingo, Dilma se junta a
outros dois presidentes que enfrentaram protestos populares
no período da redemocratização: Fernando Collor de Mello
e Fernando Henrique Cardoso.
Collor acabou sofrendo o
impeachment, enquanto Fernando Henrique reverteu em
parte a baixa popularidade do
início de seu segundo mandato, superando inclusive uma
campanha com ampla participação de petistas que tinha o
slogan "Fora FHC".

Passeata em Belo Horizonte
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SINDIJORI
Departamento de Odontologia
da Secretaria de Saúde de
Rede Sindijori de Comunicação
Manhuaçu abre processo seletivo
Cidades Violentas

Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais
Filiado a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais-Fiemg

O Departamento de Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu
realiza, nos dias 19 e 20 de
março, inscrições de processo seletivo para ocupação de
vagas de cirurgião dentista,
auxiliar de consultório dentário e técnico.
Keller Filgueiras, responsável técnico pelo Departamento de Odontologia, explica que as vagas para dentista
e auxiliar são para atuação na
Zona Rural do município, nos
distritos de Vilanova e Dom
Correia. A vaga existente na
Zona Urbana, para atuação
no bairro Engenho da Serra,
será ocupada por meio do cadastro de reserva já existente.
Todas as vagas para técnico
serão ocupadas também por
meio do cadastro de reserva.
“Auxiliares e técnicos precisam apresentar registro no
Conselho Regional de Odontologia, e para isso precisa ter
o curso. As inscrições ocorrem na sede da Secretaria de
Saúde, que funciona no antigo

De acordo com Filgueiras, interessados devem
estar atentos ao site para novas informações
prédio do SUS, no morro da
Escola Normal” – explica Filgueiras. “O interessado deve
preencher a ficha de inscrição
que será disponibilizada no
site da prefeitura ou no momento da inscrição” – conclui. Para outras informações,

os interessados devem estar
atentos ao site da Prefeitura
ou entrarem em contato com
o Departamento de Recursos
Humanos da Secretaria de
Saúde.
Secretaria Municipal de
Comunicação Social

Educação de Manhuaçu e
Superintendência Regional de
Ensino discutem parcerias

Equipe da Secretaria de Educação, Clóvis Dornelas e Prefeito Nailton
Heringer discutem parceria entre município e Superintendência Regional
c o r r e u n a m a n h ã para nós, é importantíssimo sozinhos. Estamos fazendo
desta sexta-feira, porque a Superintendência isso com todas as cidades que
13, um café da ma- tem muito a somar. Juntos compõem a superintendênnhã entre representantes nós podemos caminhar cia” – disse Clóvis Dornelas.
da Secretaria Municipal de pra melhoria de tudo que “Acreditamos que Clóvis
Educação de Manhuaçu e a precisamos” – enfatiza a tem muito a somar porque
direção da Superintendên- secretária.
ele é um professor como eu
cia Regional de Ensino. EsDiversas demandas do mu- sou. Nós temos a vivencia
tiveram presentes o diretor nicípio e da Superintendên- da escola e a gente sabe das
da Superintendência, Cló- cia foram abordadas, como a necessidades, dos problemas.
vis Dornelas, a secretária questão de número de vagas, Ele e eu sabemos que não
de Educação, Gelvânia Câ- transporte escolar, constru- vamos solucionar todos, mas
mara, as pedagogas Elaine ções e reformas etc. “Esta- teremos disposição em busde Carvalho e Telma Natal mos aqui para iniciarmos o car melhorias em muitos dos
e o Prefeito Nailton Herin- trabalho numa parceria por- pontos” – finalizou Gelvânia
ger. O objetivo foi tratar de que ela é fundamental para Câmara.
parcerias. “A educação é a educação do município. E
Secretaria de Comunifeita através de parceiros, e não tem como caminharmos cação Social de Manhuaçu

O

A lista das 50 cidades mais violentas do mundo,
da Ong Conselho Cidadão pela Seguridade Social
Pública e Justiça Penal, do México, é liderada
pela hondurenha San Pedro Sula. A cidade, que
tem uma taxa de homicídios de 171,20 para cada
100.000 habitantes, encabeça o ranking pelo
quarto ano consecutivo. No entanto, o que mais
preocupa é o aumento das cidades brasileiras
entre as 50 mais violentas do mundo. São 19
as brasileiras, incluindo as estreantes Teresina,
Porto Alegre e Curitiba. O que mais nos chamou
a atenção é que São Paulo e Rio de Janeiro não
aparecem no ranking. Veja o ranking pela ordem
de classificação entre as 50 :
4a. - João Pessoa - 6a.- Maceió - 8a. - Fortaleza - 10a. - São Luiz - 11a. - Natal - 15a. - Vitória
- 16a. - Cuiabá - 18a. - Belém - 20a. - Teresina
- 23a. - Goiânia - 29a. - Recife - 30a. - Campina
Grande - 33a. - Manaus - 37a. - Porto Alegre - 39a.
- Aracajú - 42a. - Belo Horizonte - 44a. Curitiba
- 46a. -Macapá
(Portal Uai - Belo Horizonte - MG)

Nilma a Pontenovense
Nilma, a Pontenovense que assumiu a Secretaria
Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial. Nascida em Ponte Nova, Nilma Lino
Gomes assumiu por ato da presidente Dilma
Roussef (PT), a Secretaria Nacional de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial. Pedagoga pela
UFMG, doutora em Antropologia Social pela USP,
pós-doutorada em Sociologia, pela Universidade
de Coimbra/Portugal, ela integrava a Câmara
de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação e, desde meados de 2013, era reitora
da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira/UNILAB. O vínculo
de Nilma com PN foi mencionado para a Folha
de Ponte Nova pelo seu primo Paulo Roberto
Gomes da Silva (serralheiro e ex-atleta do Primeiro de Maio). Segundo Paulo, seu pai José
Lino da Silva, morador na Vila Centenário, está
bastante orgulhoso, numa alegria compartilhada
com outros tios e demais parentes, moradores
em PN. Ciente de sua responsabilidade pública e
política como secretaria de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial, ela foi direta : "O racismo
brasileiro tem estado em evidência, o que tem
possibilitado ações mais incisivas de combate
a ele. Neste sentido, minha atuação privilegiará
não apenas o combate à discriminação racial, mas
também outras formas de discriminação, como a
de gênero. No ano passado, em entrevista ao "O
Globo", na condição de primeira reitora negra (da
UNILAB), Nilma declarou que vem de família
pobre, mas que sempre a incentivou a estudar e
sobretudo a ter orgulho de ser negra.
(Jornal Folha de Ponte Nova - Ponte Nova/MG)

a receita cobre somente 40% das despesas quando
o hospital atende gestantes de alto risco", aponta.
Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde de Minas
Gerais (SES-MG) disse que existe uma dificuldade
em se "avaliar o impacto na variação do número de
leitos disponíveis devido à ausência de parâmetros
ajustados às várias realidades encontradas no país
e também em nosso Estado" e comentou ainda que
"a redução do número de leitos é uma tendência
mundial". Na mesma nota a pasta reconheceu
que "o fechamento de leitos ocorreu em hospitais
pequenos, que mantinham a maioria ociosa, o que
não trouxe impacto no acesso para o cidadão". De
acordo com a secretaria, apesar da redução, Minas
Gerais manteve constante a relação de internação
por cem habitantes por ano, entre 2010 e 2014,
o que significa a manutenção do mesmo grau de
acesso geral na atuação hospitalar. A assessoria
da Secretaria Municipal de Saúde também por
meio de nota, contestou os números divulgados
pelo CFM e disse que a variação dos dados do
Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde
do Brasil (CNES) e os da secretaria ocorre pois
na lista no CNES constam leitos que estão em
processo de habilitação. "Nos últimos sete anos
houve um crescimento de 441 leitos-saindo de
5701 em 2009, para os atuais 6142 disponíveis
na Capital. A Prefeitura de Belo Horizonte tem
trabalhado para ampliar o número de leitos. De
2009 até agora foram abertos 970 leitos hospitalares, informou a secretaria.
(Jornal Gorutuba Notícias - Janaúba/MG)

Milionários

Hospitais públicos

As 12 cidades do mundo com maior concentração de milionários. Em alguns lugares do mundo,
você não precisa andar muito para encontrar um
milionário. Em Mônaco, por exemplo, praticamente um em cada três habitantes tem patrimônio
acima de US$ 1 milhão, e isso sem contar o valor
da sua moradia principal. Em Roma, um em cada
38 habitantes são milionários - pode parecer pouco, mas é um exército de mais de 66 mil romanos.
Os números foram lançados pela Consultoria
Spears em associação com a Wealth Insight. Veja
a seguir o top das 12 : 01 - Mônaco: um em cada
3 habitantes ; 02 - Zurique, Suiça : um em cada
4 habitantes; 03 - Genebra, Suiça : um em cada
5 habitantes; 04 - Nova York, EUA : um em cada
21 habitantes; 05 - Frankfurt, Alemanha: um em
cada 25 habitantes ; 06 - Londres, Reino Unido
: um em cada 29 habitantes; 07 - Oslo, Noruega
: um em cada 34 habitantes ; 08 - Singapura: um
em cada 35 habitantes ; 09 - Amsterdã, Holanda :
um em cada 38 habitantes ; 10 - Florença, Itália :
um em cada 38 habitantes; 11 - Hong Kong : um
em cada 38 habitantes ; 12 - Roma, Itália : um em
cada 38 habitantes.
Entre os países do mundo que estão preparados
para o futuro o Brasil infelizmente ocupa o 69
lugar.
(Revista Exame - São Paulo/SP)

Minas Gerais perdeu 2132 leitos nos últimos
cinco anos. Estado só perde para o Rio de Janeiro
na diminuição de espaço em hospitais públicos.
Minas Gerais é o segundo estado brasileiro que
mais perdeu leitos de internação do Sistema Único
de Saúde (SUS) entre julho de 2010 e julho de
2014, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro.
Segundo o levantamento do Conselho Federal
de Medicina (CFM), 2132 leitos da rede pública
foram desativados no Estado-o que corresponde a
14,5% dos 14671 leitos que deixaram de existir em
todo o país. Isso representa uma perda de oito leitos por dia nos últimos cinco anos. A especialidade
mais atingida foi a pediatria. Ao todo, 6980 leitos
pediátricos deixaram de existir nesse período em
todo o país e 889 no Estado. Para o presidente
do Conselho Regional de Medicina do Estado de
Minas Gerais (CRM-MG), Itagiba de Castro Filho,
um dos fatores para a diminuição dos espaços é
a remuneração insatisfatória para cobertura das
despesas hospitalares. "No caso da pediatria, trata-se de uma especialidade com altos custos operacionais e baixíssima remuneração pela tabela do
SUS. Em algumas situações, como na obstetricia,

O Índice de Confiança do Empresário Industrial de Minas Gerais - ICEI MG - inicia 2015
em queda, conforme indicador de 40,7 pontos.
Esse foi o pior resultado para o mês de janeiro,
desde que a série passou a ser mensal, em 2010.
Houve recuo de 0,3 ponto em relação ao índice
de dezembro (41,0 pontos) e de 9,8 pontos na
comparação com janeiro de 2014, indicando que
o ambiente econômico atual não está favorecendo
a retomada de confiança dos empresários. Na
análise segmentada, as pequenas empresas são
as mais pessimistas, conforme indicador de 36,0
pontos, seguida das empresas de médio porte
(40,8 pontos). Apesar de também continuarem
mostrando falta de confiança, as grandes indústrias
(42,0 pontos) mostraram leve melhora no índice
em relação à última pesquisa. O ICEI nacional
também mostrou o menor patamar desde o início da série histórica, registrando 44,4 pontos e
indicando que o pessimismo do empresário está
presente em âmbito nacional.
(Boletim Fiemg - Belo Horizonte/MG)

Índice de confiança
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
“A inimizade pode
ser tão cordial quanto a amizade.”
Sérgio Buarque de
Holanda
“O rio atinge os seus
objetivos porque
aprendeu a contornar os obstáculos.”
Desconhecido
“Sem um fim social
o saber será a maior
das futilidades.”
Gilberto Freyre
“O mal não está
para ser compreendido, mas para ser
combatido.”
Leonardo Boff
“Conhecer os outros é inteligência,
conhecer-se a si
próprio é verdadeira
sabedoria. Controlar
os outros é força,
controlar-se a si
próprio é verdadeiro
poder.”
Lao-Tsé
“Não fazer da banca
balcão, ou da ciência
mercatura.”
Rui Barbosa
“Precisamos de
sabedoria e humildade. A primeira para
enfrentar as adversidades e a segunda,
para aceitá-las.”
Desconhecido

Pr. João Soares
da Fonseca

14 dicas para o bem estar
dos cuidadores de Alzheimer

Aprenda a cuidar de si enquanto cuida do
paciente com Alzheimer e enfrente os desafios
com equilíbrio.
Com o aumento substancial da expectativa de vida da população mundial verificado
nas ultimas décadas, a doença de Alzheimer
tornou-se um sério e importante problema de
saúde individual e coletiva, em decorrência da
significativa incapacidade que acarreta aos pacientes, das influências sobre os familiares e
cuidadores, além dos custos diretos e indiretos
que ocasiona. A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência em indivíduos
com mais de 60 anos.
O que pouco se fala é que o cuidador do
paciente de Alzheimer precisa cuidar-se para
prestar o atendimento ao familiar doente. O
cuidador precisa lidar com estresse e seus
efeitos negativos, como explosões de humor,
tristeza, cansaço e frustração. Separamos algumas dicas:
1.
Procure conhecer os recursos disponíveis nas associações e comunidades de Alzheimer em sua região, como a Abraz (Associação Brasileira de Alzheimer) que mantém
Grupos de Apoio para dar assistência e orientação a cuidadores e familiares de portadores
de Alzheimer.
2.
Procure se capacitar como cuidador.
Existem alguns sites especializados em educação à distância que oferecem cursos gratuitos
de formação de cuidadores..
3. Peça ajuda quando necessário e, mais
importante, aceite ajuda. Não se sinta envergonhado ou diminuído de pedir ajuda pois isso
pode fazer uma grande diferença em sua vida.
4. Cuide de sua própria saúde com boa
alimentação e exercícios
5. Aceite as mudanças quando elas ocorrerem sem questionamentos ou resistência, pois
é da característica da doença as frequentes alterações da pessoa portadora de Alzheimer.
6. Dê valor ao seu trabalho. Não sinta culpa. Faça uma lista de todas as coisas que você

já fez e vem fazendo pelo seu familiar com Alzheimer e consulte-a sempre para ajudá-lo a se
lembra do valor de seu trabalho.
7.
Procure entender perfeitamente, e o
quanto antes, tudo o que acontece com o portador de Alzheimer nas diversas fases de desenvolvimento da doença.
8. Consulte profissionais de saúde especializados em cuidados geriátricos, como terapeutas ocupacionais com experiência em ajudar famílias a cuidar de seus queridos parentes
idosos. Eles podem prover valiosas informações e recursos que ajudarão a atravessar momentos difíceis dessa missão.
9. Se estiver havendo conflitos entre os demais familiares – o que é muito comum – considere a consultoria de um terapeuta de família
que ajudará na mediação e no entendimento
das consequências da doença e na atribuição
de responsabilidades de cada membro da família para enfrentar as novas situações trazidas pela doença.
10. Faça um diário. Anotar fatos e contar as
experiências vividas no dia a dia, terá também
um efeito terapêutico.
11. Aprenda a conviver com o familiar querido portador da doença. Não traga à tona assuntos que o deixe nervoso; se ele se mostrar
muito chateado, mude de assunto e não contra
argumente com ele.
12. Pare de negar a doença, inventando
desculpas para justificar a perda de memória
e outros problemas funcionais do seu familiar
portador de Alzheimer.
13. Faça as pazes com Alzheimer. É muito
importante admitir e verdadeiramente aceitar
a doença. Aprenda a amar a pessoa exatamente como ela é agora.
14. Invista tempo na pessoa portadora da
doença. Estando com ela, dando-lhe carinho
e atenção, haverá momentos gratificantes que
estará ao mesmo tempo recarregando suas baterias e melhorando a sua própria qualidade de
vida.

Arroz e feijão picante

“Não confunda
jamais conhecimento
com sabedoria. Um
o ajuda a ganhar a
vida; o outro a construir uma vida.”
Sandra Carey

Uma refeição deliciosa e nutritiva, feita
em uma única panela
Prepare uma versão rápida do clássico
arroz com ervilhas, um prato popular na
Índia Ocidental. Se tiver coragem, torne-o
mais picante com pimenta dedo-de-moça.
Sirva este arroz com uma salada de espinafre baby e alface. Confira aqui.

“Vive cada dia para
que tua velhice venha
a ser a coroação de
tua juventude. A velhice de uma pessoa
sábia, feliz e realizada, que viveu tudo o
que podia, é como a
melhor das
primaveras!”
Augusto Branco

Ingredientes
2 colheres (sopa) de óleo vegetal
1 cebola grande, picada
1 pimentão vermelho, picado
2 dentes de alho, amassados
1-2 pimentas dedo-de-moça, a gosto,
sem sementes e picadas
150 g paio, em cubos
250 g de arroz basmati, lavado
400 ml de leite de coco
600 ml de água ou caldo de galinha fervente
2 raminhos de tomilho fresco mais uma

porção extra para decorar
1 folha de louro
400 g de feijão-fradinho ou vermelho,
cozido e escorrido
1 – Aqueça o óleo em uma panela grande, de fundo pesado. Cozinhe a cebola, o
pimentão, o alho e a pimenta por 5 minutos
ou até ficarem macios.
2 – Junte o paio cortado em cubos à panela e depois o arroz. Refogue por 1-2 minutos. Despeje o leite de coco e a água ou
o caldo. Tempere e deixe levantar fervura.
Acrescente as ervas e mexa. Em seguida,
tampe a panela e deixe cozinhar em fogo
baixo por 10 minutos.
3 – Coloque o feijão e mexa, cozinhando
por mais uns 5 minutos ou até o arroz ficar
macio e o feijão aquecido por completo.
Salpique um pouco de tomilho e sirva.
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo e cozimento: 30 minutos

jsfonseca@pibrj.org.br

O Pai Nosso (10)

Pois teu é o Reino, o Poder e a Glória...
Jesus conclui a oração modelo com o mesmo
tema com que a iniciou: o louvor. A oração termina para cima: exaltando-se a grandeza, o poder e a glória de Deus. “Teu é o reino, o poder e
a glória para sempre. Amém”.
1. O reino pertence a Deus
Deus tem nas mãos o domínio de todas as coisas. Aquele que nos deu a vida (Gn 2.7) é o único
que pode tirá-la. Quando Jó perdeu todas as coisas, em vez de blasfemar, orou: “O SENHOR o
deu, e o SENHOR o tirou; bendito seja o nome do
SENHOR” (Jó 1.21). “O teu reino é eterno; o teu
domínio dura por todas as gerações” (Sl 145.13).
2. O poder pertence a Deus
Só um Deus extremamente poderoso poderia
arrancar Israel das garras cruéis de Faraó. Moisés e os israelitas não tinham armas e nem eram
um exército. No entanto, Deus os tirou daquela
calamidade (Dt 4.20). O que aconteceu a Faraó
é exemplo de demonstração do poder de Deus. E
esse poder tanto pode ser usado por Deus para
construir como para destruir, para exaltar como
para humilhar. Por isso Davi cantou: “Deus falou
isto uma vez, duas vezes eu ouvi: que o poder
pertence a Deus” (Sl 62.11).
3. A glória pertence a Deus
Se os homens tentam roubar a glória, que é de
Deus, atraem ira sobre si. Como aconteceu com
Nabucodonozor, ao se achar um deus (Dn 4.30).
Teve um sonho: ele era uma árvore tão grande,
visível de qualquer lugar do mundo. Mas a árvore do orgulho foi cortada, ficando só o tronco e a
raiz. O rei “...foi expulso do meio dos homens e
começou a comer grama como os bois... lhe cresceram pelos como as penas da águia, e as suas
unhas, como as das aves” (Dn 4.33).
Quando os exércitos romanos voltavam a
Roma, o general vitorioso era saudado pela multidão em delírio. Acenando e sorrindo a todos,
era a glória! Mas o exército destacava um escravo para ficar junto do general só para cochichar-lhe: “Lembre-se, general, o senhor é apenas um
homem”.

DICAS
PANELA: Para limpar panela queimada, salpique
com bicarbonato de sódio e umedeça. Depois de algumas horas, lave. O queimado sairá facilmente. E,
se a comida grudou, encha a panela com água quente
e duas colheres de sal ou bicarbonato. Deixe algum
tempo e limpe.
OVOS FRESCOS: Você sabe como descobrir se
aquele ovo que está a um tempão na geladeira está
fresco ou não? Há um truque muito simples. Coloque
o ovo numa vasilha com água e sal. Se ele estiver
fresco irá para o fundo da vasilha. Caso contrário
flutuará parcialmente. Com o tempo, a câmara de ar
que existe dentro dos ovos aumenta e os que não são
frescos acabam boiando.
MANCHAS NA FÓRMICA: Quando as crianças usam
a mesa da copa para fazer a lição, é quase sempre
inevitável: sempre aparece uma ou outra manchinha
de caneta esferográfica. Sossegue, essas manchas
saem facilmente esfregando álcool sobre elas. Lembre-se: nunca use palha de aço.
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POLÍCIA

Idosa acusa filho de tentar
abusar sexualmente dela

MANHUAÇU (MG) Uma idosa de 73 anos, que
é deficiente visual, acusa o
próprio filho, de 32 anos, de
tentar abusar sexualmente
dela na quinta-feira (12/03).
O crime teria sido cometido
na casa da família no distrito
de Distrito de São Pedro
do Avaí, em Manhuaçu. O
homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de
Plantão da Polícia Civil.
Aos militares, a vítima
contou que estava deitada,
por volta de 15h, quando
o filho entrou no quarto e

começou a fazer carícias em
seu corpo. Ela teria pedido
ao suspeito para parar com
o ato. Ele deixou o quarto,
mas voltou e tentou manter
relações sexuais com ela.
Segundo um morador que
preferiu não se identificar, o
suspeito só parou com a ação
depois da chegada de um
outro filho da vítima. O rapaz
não chamou a polícia para o
irmão, mas levou a mãe ao
Posto de Saúde da região.
Como a idosa apresentava
algumas marcas pelo corpo,
os funcionários da unidade

de saúde orientaram a família
a comparecer ao Centro de
Referência Especializada
em Assistência Social, onde
a polícia foi acionada.
O suspeito foi detido na
residência em que morava
com a família. A Polícia
Civil não soube informar se
o flagrante foi ratificado e se
o suspeito foi encaminhado
para o presídio de Manhuaçu,
já que a delegacia trabalha
em esquema de plantão e a
equipe que trabalha na sexta
não atendeu a ocorrência.
Camila Kifer - O Tempo

Homem é assassinado em bar

CARATINGA (MG) Geraldo Sales Mendes, de 64
anos, foi atingido por um dos
três disparos de arma de fogo
desferidos no início da tarde
desta sexta-feira (13/03), na
rua Dr. Breno Mourão, no
bairro Limoeiro, por volta
de 12h40.
O aposentado estava em
um bar, conversando com um
amigo, quando testemunhas
relataram que três indivíduos passaram correndo na
via pública. Possivelmente,
dois perseguiam um homem.
Foram então realizados os
disparos e o aposentado foi
atingido no abdômen.
Segundo a perícia técnica
da Polícia Civil, dois disparos de fogo acertaram uma
casa ao lado do bar e outro
um portão. A equipe do Grupamento de Bombeiros Civil
de Caratinga foi acionada e

chegou a socorrer a vítima,
que em virtude do grave ferimento veio a óbito no Pronto
Atendimento Municipal de
Caratinga.
A Polícia Militar segue em
rastreamento em buscas de
pistas sobre a identificação e
localização dos envolvidos.
O aposentado é morador

da travessa José da Bia, no
bairro Limoeiro, e, segundo,
uma testemunha, ele tinha
o costume de ir ao bar para
conversar com os amigos.
O corpo de Geraldo foi
encaminhado ao IML e, posteriormente, será liberado
para o serviço funerário.
TV Super Canal

Assalto a supermercado no centro
de Manhuaçu. Prejuízo de R$ 800,00
Na quinta-feira, 12/03, por
volta de 19h30, a Polícia Militar compareceu a um supermercado, na Rua Herondino
Pereira Xavier, centro de
Manhuaçu, nas proximidades
do Colégio Tiradetes, onde
em contato com o gerente, a

vítima relatou que por volta
das 19h30min, dois homens
armados assaltaram o estabelecimento. Segundo a vítima,
os dois disseram várias vezes
que não eram de Manhuaçu e
levaram cerca de R$ 800,00,
fugindo sentido Praça Doutor

César Leite. Testemunhas
disseram que os ladrões
embarcaram em veículo Gol,
de cor preta, fugindo sentido
Rua Capitão Rafael. Apesar
do rastreamento, os ladrões
não foram localizados.
Portal do Leste
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Malote com R$ 88 mil é roubado de gerente
de supermercado no centro de Manhuaçu
88 mil reais foram roubados de um gerente de um
supermercado, localizado
no centro de Manhuaçu, na
Praça Cordovil Pinto Coelho, , por volta das 10h30,
de quarta-feira, 11/03.
Segundo as informações, o
gerente seguia a pé na rua em
direção a agência da Caixa
Econômica Federal, que fica
a poucos metros do supermercado. Durante o trajeto,
a vítima foi surpreendida
por dois homens numa motocicleta. Um deles o agrediu
pelas costas, enquanto o
outro levou o malote com
cerca de 88 mil reais.
O funcionário do supermercado sofreu um corte no
supercílio esquerdo, hemato-

ma na testa e escoriações na
perna direita.
Segundo as testemunhas,
a motocicleta tratava-se de
uma moto Honda CG Titan,
de cor preta. Os dois autores
estavam vestidos com blusa
de moletom preta.
Um dos autores estava com
o capacete vermelho e outro
capacete preto e utilizaram

uma a chave de rodas para
efetuar o assalto.
Há suspeita de que os dois
bandidos sejam os mesmos
que assaltaram, no dia 2/03,
um supermercado em São
João do Manhuaçu e, no
último sábado, 09/03, outro
mercado em Santo Amaro
de Minas.
Portal do Leste

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2015
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com
base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação
da Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e
ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados
e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como
“Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas
“a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2015, devida por
força do Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da
CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2015, em qualquer
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta do
recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento (22 de
maio de 2015), constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de
juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram
emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil – SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços
indicados nas respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da
Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado
entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia
de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via,
diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias
úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação
administrativa contra o lançamento e cobrança da Contribuição Sindical Rural – CSR
deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício
CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do
seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br.
O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos
Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, 17 de março de 2015.
João Martins da Silva Júnior
Presidente

Agora em Lajinha!

Festas
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ENTRETENIMENTO

PEIXES – DE 20/2 A 20/3 E a vida promete boas
surpresas aos piscianos e favorece o poder de persuasão e de convencimento em momentos importantes.
Boa energia e poder para tentar equilibrar as forças e
interesses dos outros. Projetos diferentes? Bem, isso
tem um bom apelo para você.
RELACIONAMENTOS: cuidado com as palavras e de como será interpretado no seio familiar. É possível ter de fazer ajustes em algum projeto
que envolva parentes ou amigos próximos. Mais uma vez, cuidado com o
excesso de ciúmes que pode acontecer rompimentos.

BÊBADO EM ITU!
Um turista hospeda-se num hotel na cidade de
Itu. Como fazia muito calor, resolve ir até o bar tomar alguma coisa.
Senta-se numa mesa e pede um chope para o
garçom. Logo o garçom coloca na sua frente uma
caneca imensa.
- Nossa, que loucura, dá para nadar aqui dentro!
Por que tão grande?
- É que aqui é a cidade de Itu, onde tudo é grande e exagerado, respondeu o garçom.
- Que maravilha!
E rapidinho tomou tudo.
- Garçom, outro!
Lá vem o garçom com mais um canecão. O cara
delira e diz para si mesmo:
- Meu, que zzzzidade maravilhosa! Aqui tudo é
grande, que chope imenzzzo!
E mandou outro chope para dentro de novo.
A figura, já torto, ri à toa, feliz da vida, e diz:
- Garzzzzommmm, onde ffffica o banheiro?
- No final daquele corredor, à direita.
O homem levanta e, cambaleando, segue na direção indicada, mas, no final do corredor, se confunde e vira à esquerda, dá de cara com a Piscina
do hotel, e começa a rir mais ainda.
- Não é pozzzivel, aqui zuzo é grande mezzzmo!
Olha zzó ezzzza privada enooorrrrme!!!!
E começa a mijar, feliz da vida. Com o corpo balançando por causa da bebedeira, o coitado cai na
piscina, e começa a gritar desesperado:
- Ninguém pujjja a dezzzgarga! Ninguém pujjja
a dezzzgarga que eu tô aqui dentro!!!
O porteiro do hotel, um negão 4x4, vê a situação
do bêbado e pula na piscina para salvá-lo, e vai nadando em sua direção.
O bêbado, em pânico, começa a empurrar a água
na direção do negão gritando:
- Zzzai cocozão ! Zzzai cocozão

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Há uma energia de busca por explicações mais
espiritualizadas para dúvidas sobre ações e forma de agir diante dos outros,
sobretudo para quem concorre, de certa maneira, com você. É bom também
controlar gastos a partir de agora, pois com a aproximação de Vênus em
Touro, inevitavelmente procurará defender o seu território, suas finanças.
RELACIONAMENTOS: é bom buscar tranquilidade nesses momentos que
antecedem seu aniversário. Será bom procurar adquirir mais autoconfiança.
Os sentimentos estão à prova, até porque há necessidade de segurança.
TOURO – DE 21/4 A 20/5: A sensação de insegurança continua a rondar
a cabeça dos taurinos. Uns mais outros menos. A boa notícia é que Vênus
entra em seu signo no próximo dia 18 e dá aquela força para manter as
finanças em dia e projetar planos para o futuro ainda nos últimos momentos
de o Sol em Peixes.
RELACIONAMENTOS: caso a relação não esteja tão boa quanto antes, é
preciso reavaliar. Pode ser que alguma situação do passado ainda incomode
ou até um recente rompimento tenha acontecido. Acontece que a partir da
entrada de Vênus em Touro, seu poder de atração, sensualidade e relacionamentos de forma geral melhorarão.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: É possível a partir de domingo, dia 15, que a
energia não consiga fluir com tanta naturalidade, pois Mercúrio, regente de
Gêmeos, não faz boa combinação com Saturno. Talvez seja preciso, e isso
você poderá sentir, isolar-se um pouco mais para se proteger e recuperar a
energia e a empolgação.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver com algum relacionamento
amoroso fora da normalidade, em que um dos pares não queira assumir a
relação, é possível às cobranças se intensificarem. Aproveite os momentos
mais introspectivos para fazer algo diferente com a pessoa amada, talvez
até uma viagem.

sete erros

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: O momento pode ser bastante promissor
se souber fazer o famoso social com colegas e pessoas importantes do
trabalho. Não custa nada ser cortês, educado ou fino na hora de um contato.
O melhor é que tais pessoas, poderão lhe ajudar, uma hora ou outra, em
situações pontuais.
RELACIONAMENTOS: dificuldades podem acontecer nos relacionamentos de forma geral. É preciso saber se comunicar com objetividade e precisão
para evitar ambiguidades e má interpretação. Está se aproximando uma boa
fase para fortalecer a química dos casais.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8: É possível alguns ganhos inesperados até o
final do mês, sobretudo com a entrada de Vênus em Touro a partir do dia 18.
Alternativas e criatividade podem ser decisivas, mas não esqueça: é preciso
gastar com moderação e responsabilidade.
RELACIONAMENTOS: uma das situações que pode influenciar e decidir
algumas questões, é o ciúme. Tudo bem que a segurança da relação não seja
das melhores, mas é preciso manter a integridade e o respeito na relação.
Para quem estiver só, será possível manter o poder de atração em alta.

O IDIOTA ANIMAL
Certo dia um bêbado chegou no bar e depois
de tomar umas três chegou para o dono do bar
e disse:
- Aposta comigo R$50,00 que eu mijo nesse
copo, sem deixar cair uma gota no chão?
Com a oportunidade de ganhar um dinheiro
fácil encima do bêbado o dono do bar aceitou a
aposta.
O bêbado chapadaço pegou o copo e caindo
pra lá e para cá, mijou no bar inteirinho não acertando uma gota se quer no copo.
O dono do bar começou rir do bêbado, tomou
a nota de R$ 50,00 reais e colocou na carteira.
E o bêbado também estava rindo e o dono do
bar não entendeu...
- E agora o que está rindo??!!! você perdeu!!!
E o bêbado respondeu:
- Tá vendo aqueles caras sentados naquele balcão eu apostei R$100,00 com cada um deles que
eu mijaria no seu bar todinho e você ainda ia rir.

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: A intuição dos virginianos estará tinindo nesta
semana. Não desmereça totalmente aquilo que somente você consegue
observar ou ler nas entrelinhas. De repente até a solução para um problema
no cotidiano, no trabalho ou na família pode acontecer e surpreender.
RELACIONAMENTOS: a química está forte neste período. Não seria o
caso deixar uma D.R. para depois, porém seria interessante saber escolher
o momento certo. Os virginianos estão mais sensíveis e predispostos à
sensualidade e às coisas boas do amor.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: O trabalho coletivo está beneficiado e isso é uma
mão na roda dos librianos que neste momento em especial, precisam contar
com aquela mãozinha amiga para resolver algo aqui ou ali. A perspectiva de
futuro pode reservar objetivos que tem a ver com este momento. A questão
é saber ler a realidade, a conjuntura.
RELACIONAMENTOS: está prestes a iniciar um dos períodos mais interessantes para aqueles que estão numa relação duradoura ou para quem
está iniciando agora uma. Os acertos devem ser feitos agora em que ambos,
praticamente, tendem a aceitar cordialmente as vontades de um e de outro,
incluindo as arestas.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Não dá para controlar tudo ao mesmo
tempo agora, a não ser que queira ser enganada com a turma fingindo que
lhe obedece. Nesta semana é preciso aumentar seu poder de direcionamento
em um objetivo, por mais que alguns exijam seus muitos talentos para ajuda-los. Não feche portas e procure ser o mais proativa possível.
RELACIONAMENTOS: a química entre os casados e aquelas que estão
apenas "ficando", está funcionando e pode melhorar se souber conduzir
bem a situação. Os momentos prazerosos devem ser valorizados e nem
se espante se o coração se escancarar de vez. Não há meio termo nisso.

Carnaval
Dois amigos se encontram: -Você sabia que o
Arnaldo está hospitalizado? comenta um deles
- O cara tá mal, parece que nem dá para reconhecer direito...
- Não pode ser! disse o outro, aflito
- Ainda ontem eu vi o Arnaldo num baile de
carnaval, dançando com uma loira deliciosa!
- Pois é, a mulher dele também viu!
Festa surpresa
No hospício um dos loucos estava preparando
uma festa e curioso o médico perguntou ao louco: -O que você esta fazendo?
-Estou preparando a festa surpresa da minha
mãe!
-Você quer que eu te ajude?
Ai o doido respondeu: -Não precisa, minha
mãe está me ajudando!
Ator
A moça está passando perto do teatro, quando
vê aquele galã bonitão saindo e não resiste, vai
lá falar com ele: - Puxa! Queria você pa ra meu
marido!
E ele: - Eu também! Eu também! Me leva logo
pra ele, me leva!

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

CURIOSIDADES
Como surgiu a política?

A política é uma atividade que surgiu
e se desenvolveu a partir da necessidade
de representação do homem que vive em
comunidade. A palavra política vem do
grego “politéia”, usada para se referir à
polis, ou cidade-estado.
A política é uma atividade que nasceu
da vida em coletividade. Ela está relacionada diretamente à vida em sociedade e
aos direitos individuais. A política surgiu
para evitar conflitos e para permitir que
cada indivíduo pudesse expressar suas
diferenças.
Segundo a história, gregos e romanos
criaram a política. O filósofo Aristóteles

foi ativo no surgimento dessa nova forma de pensamento. Ele escreveu a obra
“Política”, que expressava a existência
de relações de poder e autoridade em civilizações.
A política representa os interesses da
sociedade. Na obra “O Príncipe”, de Maquiavel, o autor afirma que o que move
a política é a luta pela conquista e pela
manutenção do poder.
Hoje a política é, na verdade, uma ciência política, uma área do pensamento
que tem o objetivo de estudar os modelos de organização e funcionamento
estatal.

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: E Saturno apita forte em Sagitário,
principalmente a partir deste dia 15 de março. Será preciso colocar
alguns pingos nos “is” e haverá cobranças para conseguir melhores
resultados no âmbito do trabalho e da família. Então, verifique o que
seja prioritário e o que pode ser mexido com maestria e habilidade
política, evidentemente.
RELACIONAMENTOS: não se espante se for necessário fazer ajustes
na rotina da família ou se alguma demanda do trabalho começar a exigir
cobranças da pessoa amada. Tudo bem que receios e medos possam trazer
questionamentos por vezes infundados, a questão é que a decisão será
sempre sua. Isso pode ser um excelente aprendizado até meados de agosto.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Cuidado com a comunicação e o
mal entendidos na hora de um telefonema ou conversa de corredor. Não é
um bom momento para reuniões importantes ou para tratar, por exemplo,
assuntos de ordem mais burocrática, legal, fiscal.
RELACIONAMENTOS: é possível desentendimentos de ordem familiar
provocados por terceiros. O momento é para refletir, isto é, se for possível,
antes de fazer ou falar algo. O período não está apropriado para confissões
ou para compartilhar segredinhos com amigos ou colegas.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Sempre é bom manter os pensamentos no
lado mais positivo, pois com as oportunidades que estão à vista, sempre
pode ter a possibilidade de aumentar um ganho aqui e outro ali. Mesmo com
algumas dificuldades no campo material da vida, há opções e ideias para
sanar problemas ou pelo menos conduzir de forma mais racional.
RELACIONAMENTOS: os romances e namoros estão em alta. Isso tudo
é em virtude de seu poder de cativar as pessoas em sua volta. A vida está
mais dinâmica e divertida, e isso pode ser interessante para ver como é o
comportamento da pessoa escolhida para dividir bons momentos. Tire suas
conclusões.
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'Ser negro é uma das piores coisas do
mundo', diz Nélio Nazário

Atriz de Império pega no namorado de
outra famosa na frente de todos

Nélio Nazário, pai de Ronaldo, o Fenômeno, contou no facebook que foi vítima
de raciscmo no condomínio onde mora. Em
tom de desabafo, ele contou que estava esperando o elevador com um grupo de pessoas quando o grupo preferiu utilizar o de
serviço. Veja o relato completo:
"Ser negro nesse país é uma das piores
coisas do mundo. Agora aconteceu comigo
uma das piores coisas do mundo em relação
ao racismo. Estava eu esperando o elevador social, já que moro na cobertura, mas
para surpresa minha ninguém veio comigo,
preferiram o elevador de serviço.Mas negro é negro em qualquer
lugar.E nunca ter medo ou vergonha de sua NEGRUITUDE", escreveu.
Recentemente, Nélio passou por uma cirurgia de emergência por
conta de uma diverticulite no Hospital Barra D'or, Zona Oeste do
Rio, Ele passou o Natal no hospital.

Quem acompanha o mundinho pantanoso dos famosos (e lê esse
blog) deve se lembrar que foi publicado aqui que uma atriz da novela Império está pegando o namorado de outra celebridade.
Os dois têm se encontrado às escondidas, claro, mas ela não tem
feito muita questão de esconder o affair.
A moça, que contracena em cenas calientes com ele na novela,
ficava pegando no rapaz nos bastidores, na hora dos intervalos das
gravações.
Ela fazia brincadeirinhas na frente de todo mundo e ainda passava
a mão no moço na frente dos colegas do elenco...
Sorte da namorada dele que Império acaba hoje para que ela seja
menos exposta, tadinha, pois está todo mundo comentando.

Ex de Luciano se desculpa com sertanejo e
garante: ‘Sei que você é muito homem’
Depois da confusão provocada
por Cleo Loyola, ex-mulher de Luciano Camargo, 42, que teria dito
que o sertanejo era gay e saia com
homens na época que elem eram
casados, ela resolveu pedir desculpas para o famoso.
Nas redes sociais, Cleo negou
que tenha falado do músico e disse
que o seu perfil foi invadido. Mesmo assim, ela postou uma foto
antiga dos dois quando ela estava grávida de Wesley, 26, o filho que
tiveram juntos.
“Luciano, essa foto é única. Fiquei grávida com 14 anos, como
poderia falar da sua sexualidade? Sei que você é muito homem. Foi
pai com 15 anos. Postaram coisas usando meu nome. Nunca falaria
isso. Sei que um dia a paz reinará sobre nós. Muitos querem ver eu
e você brigando para dar ibope, mas isso não vai acontecer nunca
mais, afinal, Deus cuida dos seus”, postou ela.
Cleo ainda mostrou que o clima entre ela e Luciano nunca foi dos
melhores. “Luciano, sei que sempre que nos separamos vivemos em
guerra, mas dessa vez, não fiz isso. São mentiras pra colocar nós
dois, mais uma vez em guerra. Já erramos muito. Me perdoa por essa
maldade. Sim, errei pela primeira vez em 26 anos e te peço perdão”.

Cunhado de Christiane
Torloni é encontrado morto
O diretor de TV Marcus Coqueiro,
cunhado da atriz Christiane Torloni, foi
encontrado morto na chácara onde morava
com o filho. Coqueiro trabalhou no SBT,
Record e Globo.
A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou ao site O
Fuxico que investiga a hipótese de assassinato acidental, no último
sábado (7).
O filho do diretor, de 23 anos, teria confundido o pai com um ladrão e disparado contra ele. O rapaz foi detido, mas acabou liberado
para ir ao enterro de Coqueiro.
A casa do diretor de 59 anos fica no bairro Taquara, na Zona Oeste
do Rio de Janeiro.

Nero se recusa a ir ao programa de
Fátima e causa mal-estar
Alexandre Nero, que anda
todo pimpão lá na Globo e tratando as pessoas de forma deselegante, deu um chega pra lá
em Fátima Bernardes.
O ator foi convidado para
participar do programa dela
com parte do elenco de Império
e mandou dizer que não iria por

estar muito cansado.
Isso pegou mal, pois estavam contando com ele para a ajudar a
bombar o último capítulo da novela, afinal de contas Nero é o protagonista.
A desculpa de estar cansado soou como afronta e pouco-caso.
Xiii...
Lilia Cabral, Andreia Horta, Adriana Birolli, Rafael Cardoso e
Joaquim Lopes foram ao Encontro de Fátima.

Azeda a relação entre
Thammy e Raul Gil
Ficou meio estranho o clima entre
Thammy Miranda e Raul Gil depois que
a filha de Gretchen se estranhou com o deputado Marco Feliciano no palco do programa do apresentador, no SBT.
Thammy se irritou ao discutir com o
convidado, deixou a atração, e ainda disse
que fez isso depois que Raul mandou desligar o microfone dela.

Nova namorada
de João Kleber
também o detona e
termina tudo
O que será que João Kleber
tem que suas ex saem falando mal
dele??? Xiii.... Depois de Eliana
Amaral afirmar que acabou o namoro por não terem vida sexual,
agora é a vez de Fernanda Alves
fazer o mesmo. Veja o que a moça
escreveu numa rede social (que
bafãoooooo):

Flagra de Bárbara e Cauã foi armado
Genteeeeee, estou passadaaaa!!!!!!
Descobri como aconteceu o tal flagra de Bárbara Evans e Cauã
Reymond no carro do ator numa rua escura próxima à Globo, no
Rio. Vocês acreditam que foi a própria Bárbara que avisou o fotógrafo e deu a dica de onde estaria com Cauã?
Ela ficava mandando mensagens de dentro do carro dela (antes de
entrar no de Cauã) dando as coordenadas. Pobre Cauã Reymond...
Nunca imaginou que ia cair nessa armadilha...
E há quem diga que ele continuava tentando voltar com Grazi
Massafera, mas depois dessa escapada exposta certamente perdeu
a chance de reconquistá-la. A informação de que Bárbara e o galã
global estavam se pegando saiu primeiro aqui neste blog (quem deixou escapar para as amigas foi ela mesma...), aí depois veio o flagra.
O empresário do ator, que cuida da imagem dele, ficou bem bravo
com a situação e mandou avisar que não era para a moça sair falando
sobre isso. Imagine a hora que ele souber do "flagra"...

Nelson Rubens é
suspenso do TV Fama
Nelson Rubens não vai apresentar o TV Fama
nesta quarta (11).
Ele foi suspenso e ainda não decidiram se voltará ou não amanhã. Será sustituído pelo repórter
Rafael Pessina.
A direção do programa decidiu afastá-lo temporariamente, pois o
apresentador chegou atrasado na terça (10) e entrou no ar com tudo,
sem microfone. Esbaforido, Nelson entrou no estúdio e invadiu a
câmera de Flávia Noronha. Xiii...

Monique diz que empregada
foi embora por não aceitar seu
namoro com uma mulher
Monique Evans afirmou em seu Twitter que
sua empregada doméstica pediu demissão por
não aceitar o namoro dela com a DJ Cacá Werneck. "Acreditam que
minha empregada se demitiu porque não me aceitava com a Cacá?
Preconceito! Foi horrível", disse. Xiiii... Monique demorou para as-
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sumir o romance com a moça até para amigos e familiares. Agora
que resolver tornar o namoro público, não está nem aí para o que
achem ou falem.

Silvia Pfeifer assume
botox e comenta seu
visual criticado
Silvia Pfeifer, que desde que surgiu na novela Alto Astral tem sido criticada por estar com os olhos menores e o
rosto diferente, resolveu falar do assunto. Em entrevista a uma revista
de celebridades, a atriz assumiu que aplicou botox (ah, vá...). Sobre
os olhos que diminuíram, ela não quis falar se o resultado se trata
de cirurgia plástica ou não. Disse apenas que é falta de maquiagem...

Zilu vai virar apresentadora
Zilu, que está mais celebridade do que nunca, agora vai ter um programa de TV. Ela foi
convidada por Marlene Mattos, ex-diretora de
Xuxa. A empresária terá uma atração voltada
para as mulheres no canal a cabo E+. Marlene
é diretora artística da emissora.
O projeto tem tudo para dar certo, pois Zilu
é muito querida e defendida pelo público feminino.
A mulherada inclusive pede conselhos de assuntos sentimentais
para ela nas redes sociais.

“Danilo Gentili está casado, vai ser pai e
tudo”, diz Antonia Fontenelle
Antonia Fontenelle participou do Superpop, de
Luciana Gimenez, e a pauta era: quais os famosos
que a atriz já havia pegado...
Na listinha, colocaram Thammy Gretchen,
Emerson Sheik, Caio Castro, MC Guimê, Léo
Santana (Rebolation) e Danilo Gentili.
"Desses aí só peguei a Thammy", disse ela. E
depois afirmou que estava brincando. Sei...
Em seguida, entrou o trecho de uma entrevista
de MC Guimê afirmando que já ficou com ela um tempo.
Depois Antonia admitiu Emerson Sheik que já namorou (e não
somente pegou).
Quando chegou na vez de Danilo Gentili, ela falou:
"Danilo Gentili está casado, vai ser pai e tudo".
Será???????
A assessoria do apresentador disse que isso não é verdade.

Paula Fernandes vira a cara para plateia, é
xingada, e manda segurança expulsar menina
Foi meio tenso os bastidores com Paula Fernandes na gravação do Altas Horas, de Serginho
Groisman, que foi ao ar neste sábado (7).
Um grupo de fãs da cantora que estava na plateia queria tirar fotos com ela, mas a moça não
deu a mínima. "Ela ficou o tempo todo mexendo
no aplique do cabelo na hora dos intervalos e no
espartilho, nem olhava para trás. Os outros convidados famosos tiraram fotos numa boa", disse
uma fã desse grupo. Outra seguidora da cantora disse: "Estamos decepcionados com a Paula. Não somos mais fãs. Nem tchau ela deu
pra gente. Não queremos mais saber dela".
Irritada, uma moça xingou a cantora e quase foi expulsa da gravação. - Eu xinguei porque fiquei decepcionada com o pouco-caso.
Aí ela mandou um segurança me tirar de lá. Eu pedi desculpas e me
deixaram ficar.
O pessoal ficou tão magoado que combinou de boicotar e não
bater palmas (apesar de o animador de plateia forçar a barra e tentar
obrigá-los a mostrar euforia com a presença de Paulinha...).

Maria Gadú tem fama de petulante no ABC
Maria Gadú, aquela cantora da música Shimbalaiê, está mais do
que queimada com a imprensa na região do ABC, em São Paulo. É
que uma vez a menina cantou lá, deu um show de desprezo e até
hoje é assunto nas rodinhas.
A fofa se recusou a falar com jornalistas de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema que queriam entrevistá-la.
Ela só queria saber se tinha vindo alguém de um veículo grande
da capital paulista. Ficava perguntando se o SPTV, da Globo, estava
lá. Atrevida, né?
Como só tinha mídia local e nenhum veículo nacional, a cantora
se trancou no camarim e se recusou a dar entrevistas.
O pessoal do ABC ficou profundamente magoado. Agora, a moça
está com fama de arrogante por lá.
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