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Entrevista com a advogada Júlia Mara Rodrigues Pimentel, Conselheira da OAB Mulher
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Práticas Jurídicas da Faculdade Doctum de
Manhuaçu- MG.
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EDITORIAL

Em toda crise política o
tema reforma aparece

Os brasileiros estão cansado de ouvir a tão badalada Reforma Política, mas infelizmente não podemos esperar que este congresso faça as
alterações que o Brasil necessita. Quem está no poder quer assegurar
vantagens e métodos que facilite sua reeleição, se o povo brasileiro
tivesse conhecimento necessário e não fosse tão preso aos programas
de governos o país poderia há muito estar mais politizado.
O Congresso Nacional começa a discutir novas regras para as Eleições
a partir de 2016. Fim das coligações proporcionais (válidas para vereadores e deputados), nova regra para doação de campanha, tempo na mídia,
financiamento público de campanha. Tudo isso está em discussão em
Brasília, em meio ao maior escândalo de corrupção da história do país.
Deputados que se apressam para mudar as regras, para descontentamento de integrantes dos chamados partidos nanicos. Esses terão
mais dificuldades para elegerem seus representantes a força, volta aos
grandes partidos e remete aos tempos do MDB e Arena, dois partidos
que reinavam ainda no tempo dos militares.
Não podemos negar que toda reforma tem seu valor, mas também é
preciso discutir muito bem antes de qualquer decisão. Tirar dos partidos
menores a possibilidade de ter seus representantes, é limitar a democracia, contudo, manter esse monte de siglas, muitas vezes vivendo como
filiais de certos partidos, sendo negociados o tempo de rádio e TV, fato
que atrasa e prejudica o avanço democrático
Quando voltamos para nosso interior MG Manhuaçu e demais cidades da região a reforma política pode ser ainda mais decisiva, será sem
sombra de dúvida o fim das candidaturas populares, sem recursos. Os
abonados serão eleitos e dos discursos e ideologias ficarão para segundo
plano, ou apenas, nas palavras que serão levadas ao vento.
Todo brasileiro sabe que a Reforma Política se faz necessária, disso
ninguém tem dúvidas, mas qual a reforma que beneficia a maioria? Isso
ninguém sabe, e talvez nunca saberemos, já que a maioria não está representada nos poderes constituídos, mesmo que estejam lá pelo voto popular.
Propostas de redução do prazo de filiação partidária para alguém se
candidatar a um cargo eletivo e a criação de uma “janela” no sétimo
mês antes da eleição para mudar de partido dividiram a opinião dos deputados
Fale com a redação
da comissão especial da reforma política
contato@jm1.com.br (PECs 344/13,352/13 e outras). O relator
(33)3331-8409
do colegiado, deputado Marcelo Castro
(PMDB-PI), apresentou as sugestões na
tarde do dia 17 de março.
Atualmente, para se candidatar a um cargo eletivo, o cidadão deve
estar filiado a um partido político há, pelo menos, um ano antes do pleito.
No caso de juízes e militares, esse prazo é de seis meses. A proposta de
Castro é que esse período menor (seis meses) passe a valer para todos
os brasileiros, sem exceção.
Pelas regras em vigor, se eleito, o candidato deve permanecer na
agremiação até o final do mandato, salvo os casos previstos em lei
(fusão partidária, justa causa). Caso contrário, perde o mandato, pois,
segundo a Justiça Eleitoral (Resolução TSE 22.610/07), o mandato
pertence ao partido. Castro propôs que, sete meses antes das eleições, o
cidadão já filiado tenha 30 dias para poder mudar de legenda por livre
e espontânea vontade.
Já os deputados Luiza Erundina (PSB-SP) e Jean Wyllys (Psol-RJ)
se posicionaram contra a redução para seis meses da filiação partidária.
“Isso encurta as condições para habilitar o cidadão ao exercício pleno da
democracia. Isso é infidelidade partidária”, defendeu Erundina. “Um ano
de filiação já é pouco, imagina seis meses?”, questionou a parlamentar.
Por sua vez, o deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA) afirmou que a fidelidade partidária tem a ver com o mandato e defendeu o período menor
de filiação para alguém se candidatar. “Prazo grande de filiação engessa
o processo eleitoral. A experiência brasileira não é boa”, argumentou.
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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
Qual é a data?
O “Minha Casa Minha Vida” é um programa social
que visa atender pessoas com dificuldades de acesso à
moradia. Sendo assim, Manhuaçu assumiu o compromisso de fazer chegar ao condomínio energia elétrica,
iluminação pública, água e tratamento de esgoto. Em
uma situação como esta o gestor público busca, dentro
dos parâmetros legais, solucionar todas as questões que
viabilizem a concretização do sonho residencial para
seus munícipes mais carentes.
Porém este sonho está longe de ser realizado aqui
em Manhuaçu, é uma vergonha o que estamos vivenciando, nosso dinheiro público sendo deixado ao
desperdício.
A prefeitura se pronunciou, expressou, falou e ainda até
o presente momento não disse a data que irá começar o
tão esperando sonho da casa própria. A única pergunta
que ninguém consegue responder, Qual é a data?
Flávio Nunes de Aguiar
Manhuaçu
Prezado Senhores,
Hoje é comum as crianças imitarem tudo o que vêem

na televisão. Como pais, porém, devemos estar atentos
àquilo que está sendo imitado para que nossos filhos
aprendam a distinguir o certo do errado e não imitem
tudo automaticamente. Entretanto, como atualmente os
pais trabalham o dia inteiro, fica muito difícil acompanhar de perto os "modelos" que as crianças estão
seguindo a partir da programação 'infantil" apresentada
pela televisão no período diurno.
Na última semana, devido a uma forte gripe, fui dispensada do trabalho por dois dias e pude observar duas
coisas: o forte conteúdo erótico e a enorme violência
veiculada nos filmes e desenhos animados.
Em vista dessa realidade, gostaria de saber a opinião
dos outros leitores deste jornal sobre as seguintes
questões:
1. As televisões não precisam ter preocupações educacionais quando estão em busca de audiência, mesmo
quando se trata do público infantil?
2. Como poderíamos controlar o conteúdo da programação infantil das televisões sem que isso configurasse
uma restrição à liberdade de expressão?
Atenciosamente,
Silvia Corrêia - Manhuaçu
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
A fusão que vale milhões PTB e DEM
Esta coluna,
foi a primeira em
Minas Gerais a
publicar a provável fusão entre
o DEM e o PTB,
caso praticamente definido. Na
edição 267 do dia 24 de março, publicamos uma comparação das bancadas de vereadores e caso efetiva o PTB passará a ter a maior bancada da região com 50 vereadores em
28 cidades. A bancada no congresso é contra, mas a direção
do PTB vai ignorar a resistência da bancada no Congresso
e sacramentar a fusão com o DEM. Senadores e deputados
do partido são contrários a incorporação, mas existem algo
que pesa muito, como sempre, é a grana: e a cúpula do PTB
está de olho no valor da grana do Fundo Partidário do partido. O PTB embolsou R$ 11,9 milhões e o DEM R$ 14,8
milhões no ano passado. Em 2015 a grana deve triplicar e
esse dinheiro irá para as mãos de quem decide. Coitado dos
diretórios municipais estes não sente nem o cheiro da grana.
Segundo algumas pessoas esse vai ser o ‘Dote’ milionário
do ano. Ainda mais que o Congresso tomou uma decisão
indecorosa aumentando o Fundo Partidário, que foi de R$
289,5 milhões em 2014, para R$ 867,5 milhões este ano. O
dinheiro fácil do Fundo Partidário, abastecido pelo Tesouro,
garantiu nada menos este ano R$ 2,4 milhões para o DEM e
R$ 2,3 milhões para o PTB.

Blá, blá, blá eleitoral
O Pronatec tão badalado na campanha passada, agora a presidenta
Dilma corta a verba, deixando às
moscas o programa do qual fez
propaganda na campanha. Com
tantas obras no Brasil paralisadas,
Manhuaçu sai no prejuízo, tanto o
Pronatec e a construções de Minha
Casa, Minha Vida não será resolvido tão cedo, é que o Governo Federal está sem grana. Sugiro que os políticos de Manhuaçu dê as mãos e salve este empreendimento em quanto
há tempo, caso contrário a obra ficará inviável, solução existem muitas é só querer fazer, pode-se reunir as famílias refinanciando as casas, existem também o sistema de mutirão,
com auxílio das famílias interessada, ou as autoridades de
Manhuaçu vão deixar perder essa obra?

Pensando nas eleições do ano que vem
Tem vereadores preocupado,
pois os mandatos estão findando
e não tem nada para mostrar ao
povo. A região carece de algumas
decisões que só através de leis que
podem resolver alguns problemas,
dentre elas estão abusos de alguns
empresários, exatamente por falta de fiscalização dos vereadores.
As filas e abusos diversos das instituições financeiras estão
dentre algumas reclamadas pelos clientes, será que são os
privilégios que eles recebem que inibem de apresentar algum
Projeto de Lei que regulamenta os abusos dos bancos, em
alguns casos o munícipe chega a esperar até duas horas para
ser atendido, mas não para por aí, agora resolveram meter a
mão em alguns reais dos correntistas, através de serviços não
prestado Segundo um cliente que saiu do banco do Brasil
em Manhuaçu revoltado confidenciou a nossa reportagem
que tem tentado resolver seus problemas no banco e não tem
conseguido, teve descontos abusivos em sua conta, desconto
no cartão de crédito de compras não efetuadas. O pessoal
deve abrir os olhos também com as cooperativas que nasceram dizendo que os bancos exploravam os correntistas, mas
hoje muitas cooperativas estão exatamente igual aos bancos,
não fazem nada para beneficiar os filiados e a cada ano os lucros são maiores, e quem leva vantagens, você que deposita
seu dinheiro em uma cooperativa há anos, já recebeu algum
dividendo, o lucro é alto, mas facilitar a vida do cooperado
nada, algumas cobram até por serviços não efetuados, um

cliente passou 30 dias sem entrar na cooperatva, e neste mês
teve descontado em sua conta uma folha de cheque e um extrato que ele não tirou e nem solicitou tal serviço. A corrupção no Brasil é sistêmica e generalizada e existem algumas
instituições financeiras que descobriram que a maioria dos
clientes nem percebem tais descontos e de grão em grão a
galinha enche o papo.

Nova sede do cartório eleitoral
de Espera Feliz
A nova sede do Cartório da 303ª Zona Eleitoral, de Espera
Feliz foi inaugurado na sexta-feira (17), às 10h. O imóvel
levou o nome “Maria das Graças Rocha Rezende”, que foi
professora, escrutinadora, membro da mesa receptora de votos e auxiliar de trabalhos eleitorais da 303ª ZE.
O imóvel está situado na Rua Fioravante Padula, 3, no
Centro da cidade, e tem dois andares: o primeiro com 165 m²,
cedido pela Procuradoria Geral de Justiça, e o segundo com
120 m², cedido pelo Tribunal de Justiça. Houve uma grande
ampliação da área física do cartório, pois anteriormente ele
funcionava em uma sala no Fórum da Comarca.
O vice-presidente e corregedor do TRE, desembargador
Paulo Cézar Dias; o diretor-geral, Adriano Denardi, e o juiz
titular da Zona Eleitoral de Espera Feliz, Leonardo Curty
Bergamini, dentre outras autoridades, participaram da solenidade, que aconteceu no Fórum, em frente ao prédio do
cartório eleitoral. A Zona Eleitoral de Espera Feliz tem atualmente 23.508 eleitores e 95 seções e abrange também os
municípios de Caiana e Caparaó. Só o município-sede conta
com 15.633 eleitores.

Licenciamento 2015
será cobrado
a partir de julho
O Detran/MG publicou no
jornal Minas Gerais a portaria
451, contendo os prazos para
renovação do licenciamento de veículos para o ano de 2015.
Até 30 de junho todos os motoristas ainda podem usar o
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV)
2014. A exigência do documento 2015 varia de acordo com
o final da placa. Depois destes prazos, o motorista que for
flagrado dirigindo um veículo não licenciado recebe multa
grave, no valor de R$ 191,54, além da adição de sete pontos
na carteira e a remoção do veículo.
O proprietário pode ainda ligar para a Central de Atendimento do Departamento pelo número 155, para obter informações sobre a situação do veículo ou procurar o serviço nas
unidades de autoatendimento.

Uso de drogas nas faculdades
é preocupante
Em Manhuaçu, uma das maiores preocupação da polícia é
o setor do Coqueiro, exatamente onde há a concentração de
milhares de estudantes. Na noite do dia 17 a Polícia Militar
fez várias batidas no local fazendo revistas em algumas pessoas, inclusive em mulheres. Eles estariam a procura de drogas, o que está sendo muito comum naquele bairro, principalmente por ter faculdades perto. É triste pensar que algumas
pessoas ao invés de estudarem e buscar um futuro melhor,
estão destruindo suas vidas. Veja o resumo do estudo abaixo,
feito pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
OBJETIVO: Estudos recentes mostram o uso preocupante de álcool e drogas entre universitários. O objetivo do
trabalho foi verificar o grau de associação entre o estilo de
vida e situação socioeconômica e o uso de álcool, tabaco,
medicamentos e "drogas ilícitas" nos últimos 12 meses entre
universitários.
MÉTODOS: A amostra compreendeu 926 alunos da área
de Ciências Biológicas de uma universidade do Município
de São Paulo, os quais responderam a questionário anônimo
e de auto-preenchimento em 2000 e 2001. Foram utilizados
os testes de análise de variância e qui-quadrado para verificar a correlação entre o uso de substâncias e as variáveis
estudadas.
RESULTADOS: Entre os alunos com alguma religião, o

consumo de álcool foi de 83,1%, o de tabaco, 20,7% e o de
"drogas ilícitas", 24,6%, nesse período. Entre os alunos que
não possuíam religião, o consumo nas três categorias foi superior nos últimos 12 meses: álcool (89,3%), tabaco (27,7%)
e "drogas ilícitas" (37,7%). A renda familiar mensal mostrou-se relacionada ao uso de álcool e "drogas ilícitas" (p<0,001
para ambos). Os alunos que utilizaram tabaco e "drogas ilícitas" apresentavam mais horas livres nos dias úteis do que
os alunos que não fumavam no período analisado (p=0,033 e
p=0,008, respectivamente).
CONCLUSÕES: O consumo de substâncias psicoativas
entre os alunos estudados foi comum, indicando a necessidade de implementação de medidas para reduzir tal consumo. Alunos com renda familiar alta e sem religião podem ser
considerados com maior risco de consumo de drogas nessa
população.
Descritores: Alcoolismo. Drogas ilícitas. Tabagismo. Estudante. Transtornos relacionados ao uso de substâncias. Transtorno por uso de tabaco. Classe social. Estilo da
vida.

Comparado ao Governo do PT sou
“apenas um trombadinha”
O polêmico Deputado Paulo
Maluf foi protagonista de mais
uma polêmica na tarde do dia
(09/02/2015), ao declarar a um
Assessor que “comparado ao
governo, sou apenas um trombadinha”.
A declaração foi gravada por
um cinegrafista amador, enquanto o Deputado tomava um
cafezinho na saída da Câmara dos Deputados.
A declaração criou um imenso mal estar entre os trombadinhas, que em nota declararam que “qualquer comparação
entre nós, o Maluf e o governo é totalmente descabida”.
A Associação dos Trombadinhas de Brasília declarou que
pretende processar Maluf por danos morais, mas que ainda
vai consultar seus Advogados. Maluf, ao falar sobre a declaração, disse que estava conversando em particular com o
Assessor e não chegou a dizer as coisas desse modo.
“Estou sedo mal interpretado”, afirmou.

Receita divulga calendário de
restituições do IR; primeiro lote será
pago no dia 15 de junho
As restituições do
Imposto de Renda
Pessoa Física 2015
começam a ser pagas no dia 15 de
junho. O Ato Declaratório da Receita
Federal com o calendário foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da
União. Como em todos os anos, serão sete lotes regulares ao
longo de 2015. Os recursos são programados para o dia 15
de cada mês, até dezembro. Nos meses em que a data cair
em um fim de semana ou feriado, o pagamento será feito no
primeiro dia útil subsequente. É o caso de agosto, quando o
dinheiro será liberado no dia 17, de setembro e novembro,
no dia 16. O valor a restituir será colocado à disposição do
contribuinte na agência bancária indicada na declaração. As
restituições terão prioridade de pagamento pela ordem de
entrega. Também terão prioridade no recebimento o contribuinte com idade igual ou superior a 60 anos, a pessoa com
necessidades especiais e com doença grave. O prazo para a
entrega da declaração começou em março e termina no dia
30 de abril. A multa por atraso de entrega é estipulada em 1%
ao mês-calendário, até 20%. O valor mínimo é R$ 165,74.
Um passo a passo com cada etapa da entrega está disponível
na página da Receita. Basta o usuário clicar em cada ponto da
figura para obter mais detalhes.
A Receita Federal postou uma série de 11 vídeos no site
Youtube para tirar dúvidas sobre o preenchimento e a entrega
do Imposto de Renda. Chamada de TV Receita Responde, a
série tem como objetivo explicar de forma simples os principais assuntos relacionados à declaração do IRPF.
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"Ao mesmo tempo que lutamos pelo fim do financiamento empresarial, decidimos que os diretórios nacional,
estaduais e municipais não mais receberão doações de empresas privadas"
presidente do PT, Rui Falcão

AÉCIO MOBILIZA PSDB POR IMPEACHMENT DE DILMA

CARGOS, ELE OS TEM

Animado com a pesquisa Datafolha, indicando que 63% dos
brasileiros querem o impeachment de Dilma Rousseff, em
razão da crise política, da crise econômica e da crise ética
do governo, o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, tem se reunido com aliados para discutir como
formalizar o pedido ainda no primeiro semestre. A maior resistência ainda é do ex-presidente FHC, para quem “não é
hora”.

Irritado com a insistência do governo de oferecer a Cia Nacional de Abastecimento (Conab) ao ex-ministro Vinícius
Lages, o senador Renan Calheiros o nomeou chefe do seu
gabinete.

DEPUTADOS APOIAM
Em reunião na terça (14), os deputados do PSDB declararam apoio unânime à inciativa de Aécio. Falta ainda ouvir os
senadores.
TUCANARAM O IMPEACHMENT
De um modo geral, o senadores tucanos apoiam o impeachment, mas não para consumá-lo: querem apenas manter
o governo “nas cordas”.
MICHEL MONITORA

INDEPENDÊNCIA
Líder da bancada que retirou apoio a CPIs que investigariam falcatruas governamentais, o senador João Capiberibe
(PSB-AP) garante que não é governista nem oposicionista,
é “independente”. Ah, bom.
TÔ FORA
O senador Ronaldo Caiado saiu apressado quando índios e
milicianos sem-terra caminharam em sua direção para entregar um manifesto do movimento #vemprarua, em frente ao
Congresso. Provocou risadas.
ROEDORES EM HD

O vice-presidente Michel Temer monitora os passos de Aécio, e tenta se reunir com ele e FHC. Até agora, sem êxito.

Após um servidor soltar roedores na CPI da Petrobras, foram instaladas câmeras de vigilância em frente ao plenário
das audiências. Pode até aparecer novos roedores, mas serão filmados em HD.

MESMA ATITUDE

ERA A EMENDA

No mensalão, o PSDB quis deixar Lula “sangrando” até a
eleição, em lugar do impeachment. Lula estancou a hemorragia e se reelegeu.

Por meio de sua assessoria, o governador Rodrigo Rollemberg alega que tem visitado o Senado em razão da emenda,
afinal promulgada, que trata do comércio eletrônico e que
interessa ao Distrito Federal.

DILMA NOMEIA ALVES FAZENDO
CORTES NO TURISMO
Dilma teve de aceitar a nomeação do ex-deputado Henrique
Alves para o Ministério do Turismo, apesar do seu conhecido desprezo por ele, mas a vingança será maligna: vai promover uma cruel lipoaspiração no orçamento, que já está
“no osso”, atribuindo-a ao “ajuste fiscal” para evitar a fúria
do deputado Eduardo Cunha, padrinho do novo ministro.
Em 2014, o orçamento sofreu corte de 50%. Agora perderá
mais 22%.
NA FILA DO CHECK-IN
Henrique Alves, que adora jatinhos, não poderá fazer pose
chegando a Natal em aviões da FAB, depois das restrições
impostas pelo Planalto.
ADORADOR DE JATINHOS
Quando presidiu a Câmara, Henrique Alves usou jatinho da
FAB para levar amigos ao Maracanã num domingo, em 30
junho de 2013.
É SÓ O COMEÇO
Eduardo Cunha também não foi à posse do amigo Henrique
Alves para impedir que Renan Calheiros roubasse a cena,
com sua ausência.
LIXO ATÔMICO
O explosivo ministro Eduardo Braga (Minas e Energia) já se
habilita ao troféu “Lixo Atômico” do ano, ao anunciar a construção de doze usinas nucleares no Brasil, sendo quatro até
2030. Aí tem coisa.

PENSANDO BEM...
...o ministro do Turismo viajou tanto implorando a nomeação
que até poderia se habilitar a brevê. Ou a assumir a Secretaria de Aviação Civil.
COM PT CATATÔNICO, LULA MANDA
AFASTAR VACCARI
O ex-presidente Lula foi quem decidiu afastar “temporariamente” João Vaccari Neto do cargo de tesoureiro do PT. A
prisão deixou o partido paralisado, em estado catatônico:
ninguém ousava decidir porque Vaccari é amigo pessoal e
homem de confiança de Lula. Além disso, afastá-lo atenderia
a insistente pedido da facção “Mensagem”, que faz oposição
interna no PT à facção lulista “Construindo um Novo Brasil”.
Lula então decidiu recusar o “abraço de afogado” com o amigo Vaccari.
ARQUIVO VIVO
Réu em ação penal por corrupção, lavagem e formação de
quadrilha, Vaccari era protegido por Lula em razão do poder
destruidor da língua.
RECORDAR É VIVER
Para definir o afastamento do amigo Vaccari, Lula lembrou a
penosa saída do ex-tesoureiro do mensalão Delúbio Soares.
SAÍRAM COMIGO
A Executiva do PT havia agendado reunião para reafirmar
apoio ao tesoureiro, e respeitar sua eventual “saída espontânea”.

O DONO DO PODER

EM CAMPANHA

O senador Renan Calheiros está
zonzo com a exibição de força do
rival Eduardo Cunha, presidente
da Câmara, que lhe tirou o Ministério do Turismo e ainda obrigou
Dilma a nomear um ministro que ela despreza.

Durante a discussão da terceirização, ontem, o presidente
da Fiesp, Paulo Skaf, percorreu a Câmara pedindo apoio ao
projeto de lei.

A MISSÃO DE DEL NERO
Marco Polo Del Nero chegou à presidência da CBF com
tranquilidade. Sua candidatura nem sequer teve concorrência. Sua prioridade será devolver ao futebol brasileiro a qualidade e a credibilidade perdidas.

CAIXA E BB PERDERAM MEIO BILHÃO COM FRAUDES
A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil perderam
R$ 478,8 milhões com saques fraudulentos, falhas de segurança e outras ilegalidades, só em 2014. De acordo com os
relatórios contábeis, a Caixa teve R$ 249,8 milhões de prejuízo apenas com saques ilegais, mas ainda há outros R$ 78,6
milhões perdidos com cartões de crédito. No BB, foram R$
228,9 milhões em perdas, incluindo cartões clonados.

A Menina e o Vampiro
"Era uma vez quatro coelhinhos chamados: Bolinha, Mimoso,
Algodãozinho e Joca. Eles moravam com sua mãezinha, embaixo
de um grande pinheiro. Dona Coelha, precisando um dia sair para
fazer compras, chamou-os e disse:
- Escutem, queridos, mamãe vai sair. Se vocês quiserem, podem
dar uma voltinha, mas, por favor, não entrem na horta do Sr. Tinoco. Seu pai teve um acidente lá e nunca mais voltou para casa.
Tenham juízo, filhotes, eu não me demoro.
Dona Coelha apanhou a sombrinha, a cesta de compra e foi à
padaria. Comprou cinco bolinhos com passas e um pão de forma.
Bolinha, Mimoso e Algodãozinho, que eram muito ajuizados,
foram colher amoras. Joca, porém, que era muito desobediente,
passou por debaixo da cerca e foi à horta do Sr. Tinoco. Lá chegando, comeu alfaces, cenouras e rabanetes, até não poder mais.
Sentou-se para descansar um pouco. Exatamente ali, perto do canteiro dos repolhos, estava o Sr. Tinoco. Assim que avistou o coelhinho, correu ao seu encalço, de ancinho na mão.
Joca ficou muito assustado; corria para todos os lados e não conseguia acertar a saída. Perdeu um dos sapatos no meio dos repolhos,
e o outro, perto das batatas. Cada vez ele corria mais. De repente,
ficou preso, pelo botão do casaco, numa rede que protegia as uvas.
Começou a chorar alto. Uns pardais muito bonzinhos, que voavam
por ali, vieram consolá-lo.
Entretanto, o Sr. Tinoco não tinha desistido de pegá-lo. Ali veio
ter, com uma enorme peneira na mão, pretendendo com ela prender
o pobre bichinho. Nesse instante, porém, Joca deu um arranco e
conseguiu desprender-se. No entanto, ficou sem o casaco e caiu em
cima da caixa de ferramentas. Levantou-se depressa, e escondeu-se
dentro de uma lata grande que viu à sua frente. A lata estava cheia
de água e Joca estava muito suado; por isso, começou a sentir arrepios de frio e pôs-se a espirrar. O Sr. Tinoco, que o havia perdido
de vista, descobriu o seu esconderijo e correu para a lata. O coelhinho, porém, foi mais ligeiro; pulou fora da lata e ocultou-se atrás
de uns vasos de plantas.
O Sr. Tinoco já estava cansado de tanto correr à procura do
coelhinho, de maneira que resolveu voltar para casa. Joca, quando
percebeu que o seu perseguidor o deixara em paz, sentou-se para
descansar. Estava quase sem respiração e tremia da cabeça aos pés.
Além disso, não tinha a menor idéia de como sair dali.
Enquanto pensava na situação, apareceu um rato que carregava,
na boca, alimento para os seus filhinhos. Joca perguntou-lhe onde
ficava a saída, mas ele não lhe respondeu, apenas sacudiu a cabeça.
Então o coitadinho resolveu ir andando para ver se descobria alguma coisa.
Atravessou o jardim e chegou a um tanque onde o Sr. Tinoco
costumava encher as latas de água. Ali estava sentado um gatinho,
apreciando os peixinhos dourados que havia no tanque. Joca, a
princípio, teve vontade de dirigir-lhe a palavra, mas pensou melhor
e foi andando. Seu primo, o coelhinho Benjamim, sempre lhe contava histórias perigosas sobre gatos...
Um pouco adiante encontrou uma carrocinha. Subiu nela e olhou
à volta. Lá adiante estava o seu inimigo, o Sr. Tinoco, cuidando de
um canteiro. Do lado oposto, ficava o portão. Que alívio! Muito
de mansinho, sem fazer barulho, foi ele se arrastando, até que se
viu, são e salvo, perto do pinheiro onde ficava sua casa. Estava tão
cansado que se deitou ali mesmo e fechou os olhos.
Dona Coelha estava preparando o jantar. Quando o viu ali fora,
assim, abatido, ficou imaginando o que lhe teria acontecido. Ficou,
porém, muito zangada quando viu que ele havia perdido os sapatos
e o casaco. Levou-o, no colo, para a cama e notou que ele estava
febril. À hora do jantar, Bolinha, Mimoso e Algodãozinho foram
para a mesa, comeram bolinhos com morangos e tomaram leite
quentinho. Joca ficou na cama e tomou chá de limão.
No dia seguinte, ainda se sentia mal. Estava tão arrependido, que
prometeu à mamãe nunca mais desobedecer-lhe e ser tão comportado quanto seus outros irmãos."

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO
MANHUAÇU ESTADO DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº053/2015
Pregão Presencial Nº022/2015
O Município de Santana do Manhuaçu – MG, torna público a
abertura do Processo Licitatório nº. 053/2015, na modalidade
Pregão nº. 022/2015, 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 confecção de uniformes para
a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de
Obras do Município de Santana do Manhuaçu/MG. Abertura da
Sessão Oficial do Pregão dia 05 de Maio de 2015 às 08:30 horas. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000,
Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx333373-1149, das 13:00 às 17:00 horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 17 de Abril de 2015. Joseane Caroline de Abreu.
Pregoeira. Publique-se.
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Igualdade entre os gêneros, um sonho a realizar

Entrevista com a advogada Júlia Mara Rodrigues Pimentel, Conselheira da OAB Mulher 54ª Subseção,
e Coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Doctum de Manhuaçu- MG.
Por Maria das Graças

Jornal das Montanhas - A
igualdade é um direito previsto
em lei, porém esse direito não
é cumprido em sua integridade. Qual é a sua visão como

representante do direito e como
mulher, diante dessa desigualdade existente entre homens e
mulheres?
Júlia Mara Rodrigues Pimentel - “Todos são iguais
perante a lei”. Isso é o que estabe-

lece o artigo 5º da Constituição.
No entanto, deparamo-nos com
realidades distantes daquela prevista pelo constituinte. Prova disso é o tratamento dispensado ás
mulheres trabalhadoras, em que
a discriminação ainda é patente.

Vale registrar que várias foram
as legislações com o intuito de
proteger o trabalho feminino.
Prerrogativas e direito nos foram
assegurados pela Consolidação
das Leis do Trabalho, que dedica
um capitulo inteiro de medidas

Provas de que existiram Seres Humanos Gigantes

"Ora, naquele tempo havia gigantes na Terra; ..."
Genêsis 6:4. Citações bíblicas indicam a existência de
Gigantes na Terra. Registros
fósseis também confirmam
isso. Então existiram mesmo
gigantes em nosso planeta?
Em vários lugares foram
encontrados dezenas de fósseis, incluindo pegadas, que
comprovam a existência de
raças de homens gigantes.
Como a que há nos arredores
do Rio Paluxy, no Texas,
EUA, que seria de uma mulher
que possuía cerca de 3,05 m de
altura e cerca de 454 kg de peso,
ou o gigante fossilizado de 3,65
metros, que foi desenterrado
durante uma operação mineira
em County Antrim, Irlanda,
ainda no século 19.
Também no final dos anos 50
durante a construção de uma
estrada no sudeste da Turquia,
em Homs e Uran-Zohra no Vale
do Eufrates, região próxima de
onde viveu Noé após o dilúvio,
foram encontradas várias tumbas de gigantes. Elas tinham 4
metros de comprimento, e dentro de duas estavam ossos da
coxa (fêmur humano) medindo
cerca de 120 centímetros de
comprimento. Calcula-se que
esse humano tinha uma altura
de aproximadamente 4 metros
e pés de 53 centímetros.
Uma cópia do osso está sendo comercializada pelo Mt.
Blanco Fóssil Museum na cidade de Crosbyton, Texas, EUA.

Por que essas descobertas
não são divulgadas?
É muito simples: Tudo aquilo
que não se encaixa na teoria
evolucionista e funciona de
alguma maneira para comprovar
a veracidade bíblica é descartado. Primeiro, o que eles não
puderem explicar vão tentar
esconder, depois afirmar que é
uma anomalia, e por último se
calar e tentar calar a quantos
puderem. O evolucionismo
não explica satisfatoriamente a
complexidade dos seres vivos. A
biologia molecular e a biologia
celular revelam mecanismos
cuja origem os darwinistas nem
se atrevem a tentar explicar.
Registros Bíblicos
Os escritores bíblicos falam
de pessoas gigantes, com quase
três metros de altura. Assim
afirmam alguns textos bíblicos
sobre esses gigantes:
"Naqueles dias estavam os
nefilins na terra, e também
depois, quando os filhos de

Deus conheceram as filhas dos
homens, as quais lhes deram
filhos. Esses nefilins eram os
valentes, os homens de renome,
que houve na Antigüidade".
(Gênesis, 6: 4).
"Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anaque,
que são descendentes dos nefilins; éramos aos nossos olhos
como gafanhotos; e assim também éramos aos seus olhos" .
"Então saiu do arraial dos filisteus um campeão, cujo nome
era Golias, de Gate, que tinha
de altura seis côvados e um

palmo. Pela medida antiga, a
menor de um côvado que era de
45 cm, Golias tinha a altura de
2,85 a 2,90 mt mais ou menos".
(I Samuel, 17: 4).
O termo hebraico para gigantes é nefilins, e é um termo um
pouco obscurecido, sendo que,
a luz de Nm 13.33, seriam realmente pessoas de alta estatura
(Golias possuía quase 3 metros
de altura, 1 Sm 17.4). Porém,
nada impede que, analisando
o término do versículo, tais
gigantes fossem pessoas de
renome e valentes.

Encarceramento como solução final

* Wagner Dias Ferreira

R

egistros históricos demonstram
que os homens acreditavam receber o Direito dos deuses ou de
homens que se diziam porta vozes de
Deus. Exemplo é a história de Moisés,
que recebeu de Deus a tábua dos dez
mandamentos. Aí se vê o direito como
algo social concedido aos homens por
Deus para sobreviverem em sociedade
e, atendendo ao objetivo de formar um
povo diferenciado. Com a evolução da
sociedade e o surgimento dos romanos,
o Direito passa a ser ditado pelo Senado
Romano ou pelo imperador, mas ainda é
forte a presença da divindade. Na transição para o período moderno, havia a
crença no poder divino dos reis.
Com o iluminismo e a Revolução
Francesa, começa a se fortalecer a
ideia do Direito como fruto do contrato
social. Os homens definem regras de
convivência. Esse conceito levou os
homens a transformarem a sociedade,
com a participação do povo cada vez
mais ampla nas definições políticas
do Estado, ao menos teoricamente.
Em todos estes modos de ver o Direito sabe-se que na verdade havia
interesses a se defender na elaboração
das normas. Moisés, um príncipe sem
direito ao trono, queria transformar

um grupo de escravos egípcios em um
povo autônomo, pois eram muito mais
numerosos do que os egípcios e eram
eles quem produziam toda riqueza com
seu trabalho. Os romanos distinguiam
cidadãos e gentios impedindo o acesso
destes a muitos benefícios, de modo
que o Direito visava preservar certo
grupo de pessoas mantendo privilégios
e impondo aos outros a serventia.
No período das luzes a ideia do contrato social visava transpor o poder das
mãos da nobreza para a elite burguesa
o que autorizou a sociedade a revisar
seu direito e proporcionar a participação de um segmento que produzia
riquezas mas não tinha poder. Neste
contexto, os brasileiros estão a discutir
a modificação na idade que determina
a imputabilidade penal. Hoje são inimputáveis os menores de 18 anos. Mas o
que está em jogo não é somente uma
escolha política conjuntural, nem o
combate ao crime. O país tem leis criminais desde o tempo da colônia e elas
nunca fizeram cessar a criminalidade.
Muitos países têm leis que tratam crianças como imputáveis criminalmente e
isso não reduz a violência nem torna
estas sociedades mais harmônicas. Se
tomarem o crescimento populacional
brasileiro nos últimos anos, bem como
a diferença social, onde um grupo pe-

queno de pessoas detém a maior parte
dos bens econômicos produzidos na
sociedade e um número cada vez maior
de pessoas pressionam para ter acesso
a estes bens, começa-se a perceber que
por trás desta mudança está o desejo de
ampliar o encarceramento.
Discute-se a redução da maioridade
penal, como se todo adolescente fosse
criminoso e que alguns estarão livres
da polícia automaticamente. A ideia de
redução da maioridade penal aponta na
direção da criminalização dos adolescentes, por isso está por traz dessa ideia
o encarceramento de um contingente
populacional, independente de saber se
são criminosos ou não. Marcando para
sempre estas pessoas que jamais terão
acesso à cidadania plena como ocorria
com os gentios no império romano.
Assim o encarceramento como solução
final para a criminalidade não atenderá
ao clamor do discurso justificador da
medida, mas criará problema maior
para a sociedade brasileira, com um
contingente enorme de gentios sem
acesso à cidadania, em face das marcações que se lhes fizeram ao tempo
da adolescência.
* Advogado e Membro da
Comissão de Direitos Humanos
da OAB/MG

protetivas ao trabalho da mulher.
A Constituição da Republica
assegurou salario idêntico ao dos
homens, além de outras benesses
conferidas em razão da maternidade. Atualmente, observa-se
que tais medidas, muitas vezes
são inócuas, haja vista que a
própria sociedade desrespeita a
legislação. Isso sem enfocar a dupla jornada (tripla, muitas vezes)
cumpridas por nós mulheres, o
trabalho fora e o dentro de casa.
Saliente-se que o Brasil, seguindo a legislação e a tendência
mundial, ratificou Convenções
da Organização Internacional do
Trabalho, que tratam de forma direta ou indireta da desigualdade
de gênero nas relações de trabalho quais sejam, nº 100(Salario
igual para trabalho de igual valor
entre o Homem e a Mulher) a nº
103 (Amparo Maternidade); a nº
111 (Discriminação em Matéria
de emprego e ocupação) e a de nº
117 (Objetivos e normas básicas
da política social, ratificação)
Acredito que apesar de toda
descriminação ainda existente, a
situação tende a melhorar, pois
temos conseguido vitorias cotidianamente grande ou pequenas,
a mulher entendeu que não é
inferior ao homem.
JM - Quais os principais
problemas enfrentados pelas
mulheres no mercado de trabalho, além do salario?
JÚLIA: São vários, mas posso
citar que os mais odiosos são
o preconceito, o machismo, a
insegurança ao tornar-se mãe.
O período tido como ápice da
maturidade feminina é o principal entrave na colocação dessas
mulheres no mercado de trabalho. Aí, pouco importa a dupla
jornada, a dedicação extrema,
o salario defasado e o mister
maternal. Infelizmente, o que
mais pesa aos empregados é o
aumento do custo para manter
essa trabalhadora e o seu filho.
A matemática é simples: os
empregadores calculam o aumento dos encargos (salario,
plano de saúde, creche, etc.) e,
com isso, perde-se o interesse na
colaboração dessas candidatas.
Além disso, outro empecilho,
na visão das empresas, é a maior
probabilidade de a mulher-mãe
ter de ausentar-se do trabalho
para cuidar das crianças.
JM - Quais os preconceitos
ainda enfrentados pelas mulheres na sociedade?
JÚLIA - Deve-se observar
que apesar de consideráveis
mudanças comportamentais da
sociedade, ainda prevalecem
os costumes machistas e discriminatórios. Pais e mãe são
responsáveis pela educação de
seus filhos, podendo influenciar
positiva ou negativamente. Com
pequenas iniciativas, como por
exemplo, ensinar que os trabalhos domésticos são responsabilidade de todos, e mostrar que
homens e mulheres são iguais em
direitos, independente de raça e
credo, pode fazer sua parte para
uma sociedade melhor.
Analisando o tema, em relação
ao passado, no campo do mercado de trabalho, houve muitos
avanços notadamente com a
criação de leis de proteção e
incentivo ao trabalho da mulher.
Contudo, restam muitíssimas
barreiras a serem derrubadas.

Mulheres que exercem os mesmo
s cargos de homens menos e suas
qualificações são pouco reconhecidas, uma vez que seus salários
são vistos como completo da renda familiar. E para chegar a um
cargo de chefia é exigida muito
mais do que um homem. Sem
falar do machismo ainda existente, pois parcela considerável
dos homens se recusam a receber
ordens vindas de mulheres.
Não obstante todos esses problemas, nós mulheres enfrentamos muitas dificuldades no
ingresso ao mercado de trabalho,
uma vez que, além da qualificação técnica, em muitos casos,
ainda exigem beleza (transcrita
nos anúncios de emprego como
“boa aparência”)
JM - Ter uma presidente
mulher faz alguma diferença
na vida das mulheres?
JÚLIA - Nós brasileiras temos
lutado ao longo de toda a nossa
historia, para conseguir seu espaço, mesmo vivendo numa sociedade paternalista, preconceituosa
e discriminatória. Assim, a meu
ver, a presidência representou
uma conquista, representou a
vitória dos menos favorecidos.
Creio que o mais importante
da vitória da Presidenta Dilma foi
aspecto emblemático da eleição,
demostrou que nós mulheres
podemos conquistar tudo o que
pretendemos.
JM - Quais as soluções plausíveis para a resolução dessa
diferença?
JÚLIA - Acredito que a situação da mulher tende a melhorar. Atualmente milhares de
mulheres são chefes de família,
o que acaba por ajudar na diminuição do machismo. Não
obstante todas essas dificuldades encontradas, atualmente,
passamos por uma revolução
silenciosa, que pode ser vista nas
faculdades. Em todos os cursos
de graduação e especialização
existe uma predominância do
sexo feminino. Nós mulheres
além de sermos maioria, somos
mais assíduas, pontuais e muito
mais disciplinada para estudar.
Se as coisas continuarem assim,
seguramente, teremos um futuro
de muitas conquistas e vitorias
para ambos os sexos.
Júlia Mara Rodrigues
Pimentel
Advogada, Conselheira da
Comissão da OAB Mulher da
54ª Subseção,
Professora e Coordenadora
do Núcleo de Praticas Jurídicas da Faculdade Doctum de
Manhuaçu- MG
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HCL ampliará horário de visitas à partir do dia 11 de Maio

O

Gerente de Hotelaria do
HCL, Elohá Crystina

s pacientes internados nas enfermarias do
Hospital César Leite
poderão passar mais tempo
ao lado de seus familiares e
amigos, isso porque a partir do
dia 11 de maio será estendido
o horário de visita. Com a
mudança, serão três horas por
dia para visitas, de 13:30 às
16:30.Atualmente, o horário
de visita é de somente uma
hora por dia.
Segundo a Gerente de Hotelaria do HCL,EloháCrystina
Nunes de Oliveira, a medida
faz parte da política de humanização adotada pela instituição. Outro ponto decisivo
para a mudança foi o fato de
alguns pacientes ficarem sozinhos durante o período de

internação. “Muitas vezes, os
familiares não visitavam os
pacientes por causa da correria do dia-a-dia e da falta de
ajuste entre o horário de visita
e das outras atividades, com a
mudança esse tipo de problema deve acabar”, explica.
Mas as mudanças ainda vão
tornar o Hospital César Leite
mais seguro e organizado.
Além de mais tempo para visita, haverá mudanças também
para os convênios e particulares. As visitas serão de 10 às
22 horas. “Hoje começa às 8
horas e muitas das vezes o paciente está sendo medicado ou
mesmo tomando banho. Isso
vai permitir que eles sejam
atendidos com maior atenção
e depois possam receber visi-

tas”, reforça.
Além disso, para organizar
e facilitar a presença de acompanhantes haverá um horário
específico para revezamento.
“Os acompanhantes são muito
importantes para a recuperação e atenção aos nossos
pacientes. Agora haverá um
horário de troca, que leva em
consideração quem passa o
dia ou a noite no hospital. Isso
vai dar mais segurança para
os nossos pacientes”, detalha.
A troca de acompanhantes
será de 6 às 8 horas, de 13 às
13:30 e entre 18 e 19 horas.
REGRAS PARA AS VISITAS: As visitas podem ser
realizadas diariamente respeitando número de visitantes e
horários:

SEXO NA ADOLESCÊNCIA: O QUE VOCÊ PRECISA SABER?
por Ângelo Vieira da Silva

“

que cada um de vós saiba
possuir o próprio corpo
em santificação e honra”
(1 Tessalonicenses 4.4)
O apelo sexual midiático,
a globalização do sexo e sua
indústria (dentre outros importantes fatores do mundo
contemporâneo), têm produzido muitas dúvidas acerca
da sexualidade e resultado na
raridade da virgindade entre
jovens e adolescentes.
Pesquisas pelo mundo têm
apontado que o início da
atividade sexual é cada vez
mais precoce. Como exemplo, a abrangente pesquisa
“Juventude, juventudes: o
que une e o que separa”,
estudo realizado pela Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e
Cultura (UNESCO),1 revelou que 66,5% dos jovens
(dois em cada três), têm a
primeira relação sexual até
os 16 anos.
1 A pesquisa focou-se em
jovens brasileiros (áreas
rural e urbana) com idade
entre 15 e 29 anos. O estudo
está disponível no portal da
UNESCO.
2 As meninas transformam-se a partir da menarca e
os meninos têm as primeiras
poluções. O crescimento dos
pelos pelo corpo, amadurecimento das genitálias e outros
fatores definem o status de
“adolescente”.
3 A Organização Mundial
de Saúde (OMS) declara que
a adolescência termina aos
19 anos. Já a Associação de
Pediatria e Hebiatria Californiana extende esse limite
aos 25 anos.
Considerando-se como
um período de imaturidade,
o sexo na adolescência pode
ser embaraçoso e confuso.
Aliado à pornografia e às
drogas, pode render graves
conflitos. Por isso, sem dúvida, a educação é o mais
valoroso caminho para o
esclarecimento do que está
obscuro, para a solução do
que é problematizado em forma de tabu, para a orientação
em meio a tantos conceitos
distorcidos.
Daí a relevância de palestras sobre a sexualidade
e, consequentemente, deste

texto intitulado “Sexo na
adolescência: o que você
precisa saber?”. Sim, o que
você necessita saber?
1. Saiba que corpo em
transformação não significa
maturidade emocional
Definir a duração da adolescência é difícil. A partir
de muitos pesquisadores,
estabeleçamos o período
entre 09 (Puberdade2) e 25
anos,3 reconhecendo que,
geralmente, as meninas amadurecem antes dos meninos.
A transformação do corpo,
porém, não é garantia do desenvolvimento das emoções
humanas. Quando um adolescente não está minimamente
preparado para a atividade sexual
muitos
problemas
p o d e m
surgir. São
comuns a
gravidez,
a transmissão de
doenças e
a imaturidade para
progredir
nos relacionamentos.
Muitos
adolescentes preferem relações ao estilo “hookin up”, termo inglês
que alude desde uns amassos
ao sexo propriamente dito,
porém, sem laços emocionais
de um relacionamento. É o
“ficar” do jovem e adolescente brasileiro. Nesse caso,
o foco está nas sensações individuais, no próprio prazer e
não no envolvimento afetivo.
O ideal é amadurecer. Estabelecer uma relação afetiva
recíproca.
2. Saiba que todo ato sexual possui profundas consequências
De fato, a perda da virgindade ainda é um marco
importante. Claro, por mais
banal que a atividade sexual
seja apresentada ao público
adolescente, o simples ato
sexual é complexo. Há muitos medos (como de broxar,
de não corresponder às expectativas, do corpo ou partes dele não serem atraentes,
de se fazer “certo”). Alguns
minutos de prazer podem

lançar graves consequências
por toda a vida.
Todo adolescente quer ser
considerado adulto e maduro.
Mas, a falta de experiência
na vida, a dificuldade da
busca pelo bom conselho e a
falta do conhecimento sólido
sobre o sexo, dificultam o
entendimento do real significado afetivo no envolvimento
sexual.
Engana-se quem pensa em
abuso sexual apenas em termos de estupro ou pedofilia.
O homem machista que entrega à mulher – e somente a
ela – a tarefa de se preocupar
com as consequências de uma
relação sexual, abusa da parceira. O indivíduo adulto que
persuade o
menor à
sensualidade e ao
sexo, abusa e gera
desconforto e insegurança
na criança/
adolescente. O
jovem/
adolescente que usa
medicações como
o Viagra,4
ou drogas como o Ecstasy,
irresponsavelmente abusa
de si mesmo e do parceiro.
Mais uma vez, serão comuns
a culpa, a insegurança, o
medo, a irresponsabilidade,
a desconfiança, a gravidez,
a transmissão de doenças e
a imaturidade para progredir
nos relacionamentos.
4 Medicamento desenvolvido pela Pfizer usado para
tratar impotência masculina,
como uma medida paliativa
contra a disfunção erétil.
5 Mestre em Ciências das
Religiões pela Faculdade
Unida de Vitória. Bacharel
em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Pastor da Primeira Igreja
Presbiteriana de Resplendor,
em Minas Gerais. E-mail:
revavds@gmail.com
3. Saiba que toda informação/prevenção não podem ser
recursos opcionais
A resistência ao uso de
meios contraceptivos pode
gerar consequências desas-

trosas, sejam elas sociais
(gravidez), físicas (doenças)
ou emocionais. A camisinha
ainda é o principal anticoncepcional masculino. Não
pode ser uma opção, mas um
dever de todo homem.
Já ouvi falar de absorvente
com vinagre antes do coito
(tentativa de anticoncepção).
Também há quem acredite
que a primeira relação sexual
não engravida. Pois bem, a
verdade é que nenhum método contraceptivo é 100%
eficaz. A camisinha pode
romper, o diafragma pode
se deslocar, a tabelinha pode
falhar, a pílula por ser esquecida... Porém, o anticoncepcional feminino ainda é
o melhor (apesar que é igual
roupa, serve para você, mas,
talvez, não sirva para a outra
pessoa, devido ao organismo
de cada um).
4. Saiba que há muitos
mitos sexuais que precisam
ser superados
Há muitos mitos a serem
derrubados. O mito da “Prova
de Amor” acontece quando o
'príncipe encantado' ou o seu
“grande amor” determina que
se há amor deve haver sexo.
Pura fantasia. Valorize-se.
O mito do “Rótulo” ocorre
quando não se cede sexualmente. Se não há vida sexual
ativa, o menino pode ser
rotulado de “gay” e a menina
de “quadrada” ou “frígida”.
Há também o mito do
“Respeito”. engana-se quem
pensa que será mais respeitado por não ser mais
virgem. Pelo contrário, ser
“adulto” envolve firmeza nas
decisões.
Alguns declaram que vida
sexual não tem regras, o
que também é mito. Pura
fábula! Há muitos conceitos
obrigatórios para uma boa e
prazerosa vida sexual dentro
de um íntimo e afetuoso relacionamento a dois.
Enfim, o que o apóstolo
Paulo ensinou aos cristãos
da cidade de Tessalônica (1
Ts 4.4) envolvia conhecimento, santificação e honra
do próprio corpo. O que se
pretendeu neste breve texto
foi, justamente, possibilitar
informação que possibilite
a cada adolescente possuir o
próprio corpo em santificação e honra.

Convênios e Particulares:
Duas pessoas por paciente
no horário de 10:00 às 22:00
horas.
Convênio SUS: Duas pessoas por paciente no horário de
13:30 às 16:30 horas, sendo
que somente haverá liberação
de entrada na presença de
crachá disponível na portaria.
Quarto de isolamento: Um
visitante no horário de 12:00h
e 18:00 h. Devendo estas visitas ser em tempo máximo de
20 minutos.
Na UTI: Três familiares por
paciente, no horário de 12:00h
e 18:00 h.
Maternidade: Duas pessoas
por paciente no horário de
13:30 às 16:30 horas.
A identificação de visitantes
e acompanhantes será feita
através de crachás disponibilizados na portaria principal
de acordo com cor da sinalização de cada setor. Portanto,
somente haverá liberação de
entrada na presença de crachá
(quarto/ leito) disponível na
portaria.
Durante a visita:
– Crianças maiores de 12
anos somente poderão entrar
se acompanhadas por adultos
e após comprovada a idade na
portaria;
– Evite portar alimentos,
principalmente os perecíveis
que dependem de refrigeração;
– Não porte flores naturais;
– Não faça o uso de tabaco e
seus derivados nas dependências do hospital;
– Não será permitida a entrada de pessoas embriagadas;
– Tente respeitar o horário

máximo para permanência
nos quartos: Enfermarias – 15
min., Apartamentos – 30 min.,
UTI – 15 min;
– Use o crachá em lugar
visível e evite transitar em
setores que não são o destino
de sua visita.
– Faça sempre o uso do
álcool gel nas mãos antes e
após a visita.
R E G R A S PA R A O S
A C O M PA N H A N T E S : A
presença do acompanhante é
permitida da seguinte forma:
Apartamentos: Um acompanhante durante o período
de internação, podendo haver
trocas ao longo do dia nos
horários padronizados
Enfermaria: Terão direito
ao acompanhante pacientes
acima de 60 anos e crianças e
adolescentes . Exceções serão
avaliadas e autorizadas pelo
serviço de assistência social.
As enfermarias femininas
deverão ter acompanhante do
sexo feminino (dia e noite)
e as enfermarias masculinas
durante a noite acompanhante
do sexo masculino e durante
o dia o serviço social estará
avaliando qual a melhor opção
para o paciente..
Maternidade e Pediatria:
Um acompanhante do sexo
feminino.
Horários de troca de acompanhantes: deverão ser realizadas nos horários 06:00
às 8:00h, 13:00 às 13:30h e
18:00 ás 19:00h. A movimentação dos acompanhantes
pela portaria do HCL também
será liberada somente nesses
horários.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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EXTRATO DE CONTRATO - PA: 0017-04-010-2015 – PLPP:010/2015. Contratante: Município de Conceição
de Ipanema. Contratado: “Ana Maria da Cunha Ribeiro - ME”, com o CNPJ sob nº. 04.503.261/0001-85. Valor
Global estimado: R$: 41.169,00(Quarenta e um mil e cento e sessenta e nove reais). Para os itens: 01,02,04,05,
06,07,08,09,11,12,13,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,33,35,36,38,39,42,44,45,48,49,51,53,55,56,58,59
,60,62,65,66,67,71,74,76,77,80,81,83,85,86,89,90,91,92,93,94. E a empresa “Golden Care Distribuidora LTDA
– ME”com CNPJ: 17.288.441/0001-33. Valor Global Estimado R$: 12.924,60(Doze mil e novecentos e vinte e
quatro reais e sessenta centavos). Para os itens: 03,10,14,17,19,23,28,32,34,37,40,41,43,46,47,50,52,54,57,6
1,63,64,68,69,70,72,73,75,78,79,82,84. Dotação Orçamentária: 02.07.01.08.244.0081.2066.3390.3000 – Ficha
306 – Fonte Rec. 12.900. Entrega através de requisição. Vigência: 24.03.15 até 31.12. 2015. Conceição de Ipanema – MG, em março de 2015. Willfried Saar – Prefeito Municipal.
MUNICIPIO DE COCEIÇÃO DE IPANEMA – extrato de contrato - contrato administrativo PA: 0049-00040020/2014 PLC:0020/2014 CONTRATANTE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA CNPJ 18.334.300/000172 CONTRATADA TENDENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ:12.117.997/0001-43- valor global
R$ 39.500,00 dotação orçamentaria de acordo com edital vista aos interessados. Conceição de Ipanema
WILLFRIED SAAR prefeito municipal 17/04/2015
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - Decreto Municipal nº 376, de 16.4.32015. Concede promoção
horizontal em função de novo posicionamento no Plano de Carreira do Magistério Público Municipal do Município de Conceição de Ipanema conforme Lei Municipal nº 688, de 26.4.2010 e suas alterações e dá outras
providências. WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições
legais, etc., considerando o cumprimento por parte dos professores ocupantes de cargo/emprego efetivo das
exigências legais de tempo (5 anos), de aperfeiçoamento (160 horas de cursos e treinamentos) e de avaliação
de desempenho satisfatória por Comissão regularmente instalada; considerando as regras da Lei Municipal nº
688, de 26.4.2010 e suas alterações, sobretudo pela Lei nº 727/2012, decreta: Art. 1º Ficam os professores e
outros servidores do Quadro do Magistério do Município de Conceição de Ipanema relacionados no Anexo Único
que a este decreto integra, promovidos à Classe B de seus planos de carreiras. Art. 2º Cabem ao Departamento
de Gestão de Recursos Humanos e ao Departamento de Planejamento, Finanças, Orçamento, Contabilidade,
Tesouraria e Prestação de Contas a definição do novo valor do vencimento básico conforme definido nos §1º e
2º do art. 26 da Lei Municipal nº 688, de 26.4.2010 com a redação dada pela Lei Municipal nº 727, de 2.4.2012.
Art. 3º Os servidores que fazem jus ao novo enquadramento em função da promoção à classe seguinte que não
foram contemplados neste ato em função diligência adicional sobre o posicionamento atual na carreira, deverão
ter seu direito de promoção assegurado com retroação ao dia 27/4/2015. Art. 4º O Departamento de Gestão
de Recursos Humanos e o Departamento de Planejamento, Finanças, Orçamento, Contabilidade, Tesouraria e
Prestação de Contas deverão alterar a denominação anterior para o novo cargo de cada servidor relacionado
no Anexo Único que deste decreto faz parte integrante, para que passem à nova classe B, inclusive em seus
contracheques. Parágrafo único. Ao Secretário Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura, cabe adotar
todas as providências necessárias à execução deste decreto. Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação. Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 16/4/2015. Wilfried Saar,
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema. José Aristides Gamito da Silva, SEMEC (Secretaria Municipal
de Educação, Desporto, Lazer e Cultura).
ANEXO ÚNICO
(a que se refere o art. 1º do Decreto nº 376/2015)
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Participação das mulheres na
política é tema de debate no Senado

E

specialistas se reuniram
dia (14) no Senado Federal
para debater a representação feminina no poder. O debate
ocorre no painel Pequim+20:
Mais Mulheres na Política, promovido pela ONU Mulheres e
pelo Instituto Patrícia Galvão. O
objetivo do encontro é discutir a
superação de obstáculos para a
participação das brasileiras na
política parlamentar.
Em setembro de 1995, a China
sediou a 4ª Conferência Mundial
sobre a Mulher. O encontro foi
realizado pela Organização das
Nações Unidas (ONU) e teve
como resultado a Plataforma
de Ação de Pequim. Para comemorar os 20 anos do documento, a ONU Mulheres propôs
aos países uma avaliação dos
avanços alcançados com a implementação da plataforma. O
processo recebeu a denominação
de Pequim+20.
Considerado o projeto mais
abrangente sobre o tema, a plataforma foi adotada por 189
governos e indica medidas relacionadas a 12 áreas temáticas
para que os países avancem na
busca pela igualdade de gênero.
Para a representante da ONU
Mulheres no Brasil, Nadine
Gasman, houve grandes avanços no Brasil e no mundo, mas
ainda há um longo caminho a ser

percorrido para que homens e
mulheres tenham direitos iguais.
“Lançamos a iniciativa 'Por um
planeta 50-50 em 2030: um
passo decisivo pela igualdade de
gênero'. A igualdade de gênero é
uma questão urgente que precisa
ser resolvida. O mundo não pode
aceitar que metade da sua população tenha menos oportunidades
que a outra”.
A diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão, Jacira
Melo, ressaltou que há urgência
em debater a maior participação
política das mulheres no Brasil.
“ É um tema ainda pouco discutido que 52% da população está
sub-representada nos espaços de
poder e de decisão nos planos
federal, estadual ou municipal.
A reforma política tem que ser
inclusiva e considerar esse déficit
inaceitável de representação e de
participação política parlamentar
das mulheres”.
A pesquisa Mais Mulheres
na Política, feita em 2013 pelo
Instituto Patrícia Galvão e pelo
Ibope, mostrou que 80% dos
entrevistados achavam que as
mulheres deveriam ter acesso à
metade dos cargos no Legislativo, 74% acreditavam que só há
democracia de fato com a presença de mais mulheres nos espaços
de poder e de tomada de decisão
e 71% demonstravam apoio à

reforma política para garantir
maior participação feminina.
A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), procuradora
especial da Mulher no Senado,
destacou que a prioridade da
bancada feminina no Congresso
é a reforma política inclusiva das
mulheres. “Apresentamos proposta de emenda constitucional
em que passamos a defender uma
cota de cadeiras. Estabelecemos
a lei de cotas [de 30% de mulheres candidatas] em 1995 e, de lá
para cá, o crescimento da nossa
participação foi muito pequeno
o que mostra a pouca efetividade
desse tipo de cota”.
Para a senadora, não adianta
existir cota de candidatura se o
partido não apoiar a candidata
com recursos e com tempo de
campanha eleitoral na televisão. “A proposta da bancada
feminina é começar com 30%
[de cadeiras para mulheres],
crescendo 5 pontos percentuais
em cada eleição e chegar a
2030 com 50% [de mulheres
parlamentares].”
Vanessa lembrou que a bancada feminina do Congresso lançou
a campanha "Mais mulheres na
política" que pretender fazer uma
grande mobilização nacional
para garantir maior participação
feminina nas casas legislativas
de todo o país.

tam os seus próprios interesses e
os dos grupos econômicos que os
financiam, enquanto milhares de
pessoas vivem numa realidade de
absoluta exclusão social.
Daí é que emerge o nosso dever cidadão de propiciar ao povo
brasileiro uma opção de resgate
da ética, da moral e, em especial, da honestidade na política
nacional, valores tão cultuados
pelos militares, dando-lhes assim a oportunidade de elegerem
pessoas compromissadas com a
realização de um Brasil soberano
e comprometido com a realização da cidadania e da dignidade
humana de todos os brasileiros
e brasileiras.
O Partido Militar Brasileiro
– PMB – surge assim como

uma inovadora alternativa a
todos aqueles que não mais
acreditam nos partidos e nos
políticos do Brasil, uma opção
para moralizar o nosso amado
País e promover uma profunda
modificação da política e da
realidade brasileira.
Por fim, agradeço ao idealizador desde partido, meu marido
Capitão José Augusto Rosa, da
Policia Militar de São Paulo, o
apoio de todos militares da ativa
e da reserva, familiares, amigos
e civis que confiam em nossos
ideais, pois sem vocês não seria
possível a criação do Partido
Militar Brasileiro.
Brasília, 29 de janeiro de 2011.
Andréa França Coelho Rosa
– Presidente Nacional do PMB

Programa do Partido Militar Brasileiro

P

rezados familiares, amigos
e simpatizantes dos Militares do Exército, Marinha,
Aeronáutica, Policias Militares
e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, é com grande
satisfação e enorme esperança
na construção de um país mais
justo, livre e solidário que apresento o Partido Militar Brasileiro
– PMB e os conclamo a fazerem
parte desta missão de cidadania.
O Brasil e os brasileiros não
suportam mais os desmandos da
classe política nacional. Todos os
dias a imprensa noticia desvios
de conduta e atos de corrupção
praticados por aqueles que deveriam representar a vontade
soberana do povo brasileiro, mas
que, infelizmente, só represen-

Agora em Lajinha!
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Entre um governo
que faz o mal e o
povo que o consente
há uma certa cumplicidade vergonhosa
(Victor Hugo).
A punição que os
bons recebem quando
se recusam a agir, é
viver sob o governo
dos maus. (Platão)
A espécie de felicidade de que preciso não
é tanto fazer o que
quero, mas não fazer
o que não quero.
(Rousseau)
Ter problemas na
vida é inevitável, ser
derrotado
por eles é opcional.
(Roger Crawford)
A maior perda da
vida é o que morre
enquanto vivemos.
Enquanto tiver forças,
lutarei! E quando não
existir mais forças
lutarei sem elas.
(Lucas Daniel)
O silêncio é um dos
argumentos mais
difíceis de rebater.
(Josh Billings)
A vida é uma professora severa, porque
dá o teste primeiro e a
lição depois!

Pr. João Soares
da Fonseca

Os 10 Alimentos que Ajudam a Flora Intestinal

O

s alimentos que ajudam a flora intestinal é uma boa escolha para manter a
saúde em dia. A flora intestinal nada
mais é que um grupo de bactérias que vivem
no intestino para auxiliar em vários processos, como a digestão.
Em seu intestino habitam 4 milhões de
micro-organismos, principalmente as bactérias que são benéficas para sua saúde.
A diarreia , a acidez , o excesso de fibra e
alguns medicamentos podem diminuir a
quantidade dessas bactérias que seu corpo
precisa. A boa notícia é que existem muitos
alimentos que ajudam a regenerar sua flora
intestinal.
Estes micro-organismos encontram-se a
partir da boca até o final do intestino grosso
, onde diversas funções como defesa contra
infecções , contribuir para a geração de vitamina K e ajudam a digestão. Quando não
funciona muito bem, o intestino resulta em
muito incômodo e desconforto, e são muitas
as pessoas que acabam sofrendo com esta
situação, já que passam a desenvolver disfunção intestinal.
Desta forma, para combate ou prevenir
este problema intestinal e fazer com que a
flora intestinal funcione corretamente é preciso que você adote hábitos mais saudáveis,
iniciando pela alimentação. Então Confira
alimentos que ajudam a flora intestinal.
1. Nozes: As Nozes são uma excelente
fonte de manganês e em zinco, tais nutrientes atuam na reparação da mucosa intestinal.
2. Alho e a Cebola: Estes alimentos possuem uma substância conhecida como cisteína, a qual é um ótimo oxidante.
3. Iogurtes com Probióticos: Os alimentos probióticos são ótimos estimulantes da
multiplicação das boas bactérias do intestino, e há os quais aumentam a capacidade de
absorção de nutrientes.
4. Chocolate Amargo: O chocolate quando é puro e de boa qualidade, este alimento
pode conter mais probióticos do que produtos lácteos.
5. Frutas Cítricas: As Frutas cítricas são
uma boa escolha para a flora intestinal, tais
como a Limão, Laranja, tangerina, Acerola

e outras que ajudam a proteger contra o câncer e ajudam na produção de colágeno.
6. Alcachofras: A alcachofras são potentes prebióticos, o que significa que contêm
nutrientes não digeríveis que ajudam a alimentar o crescimento de bactérias benéficas
no seu sistema digestivo. Pense neles como
uma refeição saudável para as bactérias úteis
em seu intestino.
7. Microalgas: As microalgas São alimentos encontrados nos oceanos, como a
Spirulina , Chlorella , e as algas azuis ou
verdes. Estes probióticos demonstraram um
aumento no número de lactobacilos e bifidobactérias no intestino.
8. Soja: A Soja auxilia na reconstrução do
tecido epitelial de revestimento do intestino.
9. Ovo: A gema do ovo é uma excelente
fonte de Ácido Pantotênico, que juntamente
com o ácido ascórbico, atuam na produção
de colágeno que é muito benéfico para a flora intestinal.
10. Castanha-do-Pará: A Castanha-do-Pará é um alimento rico em Selênio, um antioxidante que atua na reparação da mucosa
com danos.
Você pode perceber que para manter a
flora intestinal funcionando corretamente é
preciso se alimentar saudavelmente, então,
reveja sua dieta e mude seus hábitos alimentares, para que assim, você evite problema
em sua saúde e principalmente, intestinal.
Enviar excesso de gás e a rinite, diarreia e
indigestão podem ser sinais de que sua flora
intestinal esteja precisando de cuidados. Então, lembre-se de de consume os alimentos
que ajudam a flora intestinal.

Não acredite em tudo
que você ouve, gaste
tudo o que você tem
e durma tanto quanto
você queira.
Quando alguém perguntar algo que você
não quer responder,
sorria e pergunte:
“Por que você quer
saber?”
Quando você perder,
não perca a lição.

Arroz da sogra
INGREDIENTES
1/2 kg de peito de frango
2 dentes de alho
1 cebola média
5 xícaras de arroz branco
1/2 xícara de chá de óleo
Sal a gosto
2 latas de milho verde
1 lata de ervilha
1 lata de creme de leite
1 lata de molho de tomate
500 g de muçarela
1 pacote de queijo ralado
MODO DE PREPARO
Depois de temperar o frango, leve ao fogo
o óleo. Junte a cebola e o alho picado e deixe dourar. Em seguida acrescente o frango e
cozinhe até ele estar bem douradinho. Deixe
esfriar e desfie-o, em seguida coloque em uma
panela com o molho de tomate, 1 lata de milho e a lata de ervilha e deixe cozinhar. Faça

O Bambuzal de Bratcher

A

Hoje - plantação,
segundo a nossa vontade. Amanhã – seara,
conforme a lei!
Sucesso é conseguir
o que você quer. Felicidade é manter o que
você conseguiu.

jsfonseca@pibrj.org.br

o arroz branco separadamente. Em seguida bata
uma lata de milho verde e o creme de leite sem
soro no liquidificador. Leve o creme de milho ao
fogo baixo por 2 minutos. Acrescente o frango
ao arroz e misture bem. Por cima coloque o creme de milho e em seguida a muçarela. Para ficar
douradinho coloque o queijo ralado por cima da
muçarela. Leve ao forno médio por cerca de 10 a
15 minutos. Em seguida retire e sirva; pode usar
batata palha ou frita para acompanhar.

lém da incompreensão, os tradutores da Bíblia
são vítimas de um pecado comum: a ingratidão. Se João Ferreira de Almeida não tivesse
feito a obra que fez, cada um de nós, crente lusófono,
teria que aprender hebraico, aramaico e grego para ler
a Bíblia.
Robert Bratcher foi um ilustre tradutor da Bíblia. A
ele se deve o esforço de traduzir a Bíblia para uma
linguagem mais contemporânea. Catedrático de grego,
era respeitado como intelectual no mundo inteiro. O
que pouca gente sabe é que ele nasceu em Campos
(RJ), em 1920, quando o pai, L. M. Bratcher, era missionário ali. Logo depois, a família veio para o Rio. E
aqui, em nossa Igreja, Robert foi batizado pelo pastor
Francisco F. Soren em 15-07-1928.
Para comemorar os 80 anos de seu batismo, Bratcher veio ao Rio em 2008. Mesmo com 88 anos, estava cheio de energia e de ideias. Hospedado conosco,
quis ver o Seminário do Sul, onde lecionou Grego e
Novo Testamento, de 1949 a 1956. Quando subíamos
a colina do Seminário, ele exclamou admirado: “Olha
esse bambuzal; ainda está aqui. É do tempo da minha
infância”. De fato, quem sobe a colina vê, à direita, um
belo bambuzal.
Dois anos depois dessa visita, Bratcher faleceu. Era
julho de 2010.
Agora, a Convenção Batista Brasileira transferiu as
suas juntas e organizações para a colina do Seminário. Toda vez que vou lá, vejo o bambuzal teimoso,
resistindo à poluição, chuvas e trovoadas. Bratcher se
foi. Mas o bambuzal continua ali. Eu irei também. O
bambuzal continuará ali. Mas ninguém pense que o
bambuzal é eterno. Os dias dele também estão contados. “Seca-se a relva, e cai a sua flor...” (Is 40.8). Os
elementos do reino vegetal também estão de passagem
por este mundo. Homens, bichos e plantas... estamos
todos aqui por pouco tempo. Davi orou: “...o tempo
da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade,
todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um
sopro” (Sl 39.5).
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Perseguição na BR 116: Prisão de suposto traficante
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu
3 Kg e 55 gramas de maconha na noite de
quarta-feira (16/04) após uma perseguição
que começou na BR-116 e terminou na Rua
Santa Rita, Centro de Muriaé.
De acordo com a PRF, os policiais faziam
o trabalho de rotina quando avistaram um
veículo com farol xênon e ao mesmo tempo,
que, o veículo fugiu, momento que duas
viaturas iniciaram a perseguição.
Saindo da BR 116 o carro seguiu para o
centro de Muriaé,. Na rua Rua Santa Rita,
devido ao trânsito intenso e para fugir das
viaturas, o motorista do Golf teve que ir

O conduto do veículo Golf, de 39 anos de
idade, foi preso em flagrante e encaminhado
para a Delegacia de Polícia Civil de Muriaé.

Homem é assassinado na porta
de casa em Manhumirim

Manhumirim/MG. Aguinaldo de Jesus Firmino, 33,
foi assassinado na porta
de sua casa, no beco dos
Cablocos, no bairro Nossa Senhora da Penha, em
Manhumirim, por volta de
20 horas de segunda-feira,
13/04.
A esposa da vitima contou

que estavam dentro de casa
e alguém chegou no muro
de sua casa chamando por
Aguinaldo. Ele saiu e, pouco
depois, a mulher ouviu o
barulho de vários tiros.
O corpo de Aguinaldo foi
encontrado caído no chamado Beco dos Cablocos.
A Polícia Militar recebeu

informações de nomes de
alguns suspeitos. Apesar do
rastreamento, ninguém foi
preso. A pericia constatou
várias perfurações no corpo
da vítima. Ainda de acordo
com a PM, a motivação pode
estar relacionada com tráfico
de drogas.
Polícia e Cia

PM de Manhuaçu recupera Uno
furtado em Caratinga

Manhuaçu/MG. José de Beckman Gomes
Freitas, 37 anos, de Governador Valadares, foi
preso durante ação da Polícia MIlitar de Manhuaçu, na madrugada de sexta-feira, 17/04,
próximo ao trevo do cafeicultor. Ele estava com
um Fiat Uno furtado.
Equipe da Polícia Militar achou o comportamento do rapaz estranho e abordou o veículo. O
Fiat Uno, placa GPN8375, foi furtado na cidade
de Caratinga na quarta-feira, dia 15.
Ao ser questionado, José de Beckman disse
que estave preso na cidade de Ipatinga, no Vale
do Aço, por furto tentado de motocicleta e que
estava em regime semiaberto há dez dias. Ele
passou em Caratinga e logo depois veio para a
cidade de Manhuaçu.
Os materiais que estavam no interior do
veiculo, camisas diversas de manga curta,
duas blusas de manga de frio e duas blusas de
manga comprida, duas bermudas, duas colchas
de cama, alicate, faca tipo peixeira, duas tesou-

para a contra mão, mas no momento estava
vindo uma van de um hospital, a qual parou
e o motorista em fuga tentou passar através
da calçada, foi quando ficou agarrado entre
um muro e a van. “Na abordagem foi dado
buscas no veículo e localizada a droga, celu-

lares e R$ 5.421 (Cinco mil, quatrocentos e
vinte e um reais) em dinheiro. O conduto do
veículo Golf, de 39 anos de idade, foi preso
em flagrante e encaminhado para a Delegacia
de Polícia Civil de Muriaé.
Silvan Alves

Pastor é detido com partes
de veículos furtados

Após uma denúncia anônima segundo a qual o pátio
de uma igreja evangélica
no bairro Bela Vista, em
Mathias Lobato, a 38 km
de Valadares, estava sendo
usado para o desmanche de
veículos, um pastor foi encaminhado à Delegacia de
Polícia Civil na quinta-feira,
para o esclarecimento dos fatos. Ele é o principal suspeito
de fazer desmanche e ainda
pintar peças de motocicletas.
De acordo com a Polícia
Militar, a denúncia relatava
que quem desmontava os
veículos seria R., de 35 anos,
morador das casas populares do bairro Bela Vista.
A denúncia ainda relatava
que na quarta-feira o pastor
teria guardado dentro da
igreja uma moto e que na
quinta-feira um carro prata
foi estacionado próximo ao
templo, e seus ocupantes,
com o pastor, teriam colocado nele peças possivelmente
da moto e saído.
Aos militares R. afirmou
que prestava serviços para o
pastor L., de 46 anos, e que
no dia 10 deste mês recebeu
uma ligação dele pedindo
que fosse até a igreja para

desmontar uma motocicleta.
Tratava-se de uma Twister
preta, e o pastor disse que
adquirira o veículo em Valadares e que já tinha dado
baixa na documentação e
que por isso desmontou toda
a moto.
R. também disse que no dia
14 o pastor ligou novamente
para que ele desmontasse
outra moto, uma Twister
prata. R. fez o desmanche
completo e viu que o pastor
estava pintando partes da
moto preta na cor vermelha.
Os militares fizeram buscas na parte externa da igreja,
onde encontraram, atrás de
algumas telhas, partes do
chassi de motocicletas as
quais apresentavam algumas
avarias. Foi constatado no

sistema da PM que o veículo
havia sido roubado.
Na casa do pastor, foram
encontrados dentro do bagageiro de uma motocicleta
documentos de um carro que
havia sido roubado. Questionado sobre a origem dos
chassis, o pastor relatou que
os comprou de um indivíduo
no bairro Palmeiras e que
os levou para a igreja para
serrá-los e vender para um
ferro-velho. Sobre a documentação, explicou que a
pegou de um homem que
vendia veículos e que iria
levá-la para um despachante
e assim descobrir a situação
dos veículos. O pastor foi
conduzido à delegacia para
prestar mais esclarecimentos.

Moradores de todo o estado de Minas Gerais contam
com um grande aliado para
denunciar crimes. Em face
dos recentes episódios de
homicídio em Mutum, é
importante a participação da
população ao utilizar o 181 –
Disque Denúncia Unificado.
O sigilo é absoluto.
O 181 é uma ferramenta
muito importante para a Po-

licia, ainda mais em cidades
onde as pessoas dificilmente
formalização informações.
Em Mutum, é fundamental
que a população colabore
com denúncias anônimas
para que se possa chegar aos
autores de crimes.
Como funciona: O cidadão faz a denúncia através
do 181 Disque Denúncia
e recebe uma senha para

ter acesso ao resultado das
investigações. As informações são registradas e
encaminhadas a uma mesa
de análise. São adicionadas
outras informações que possam auxiliar na solução do
caso e tudo é enviado para
ser investigado. No final o
denunciante pode telefonar
para saber o resultado da sua
denúncia.

181: Denúncias podem auxiliar na
resolução de crimes em Mutum

ras, 38 comprimidos de Pramil, perfume e um
celular foram recolhidos.
Ele foi preso e o veiculo foi removido ao
pátio credenciado.
A ocorrência foi registrada pelo Aspirante
Moura, Soldado Fonseca, Sargento Gonçalves
e Sargento Lira.
Policia e Cia
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - Há vontade de expandir tanto
para aqueles que são donos de seus próprios negócios
como àqueles que estão empregados. Acontece que os
interesses são muitos e alimentam a esperança em novas
frentes. Cuidado com os gastos desnecessários, pois Marte em Touro pode
causar certo descontrole.
RELACIONAMENTOS: a vida amorosa passa por pequenas transformações
e uma delas é acentuação do egoísmo que poderá provocar a relação. Outro
detalhe é a sensibilidade que estará forte. Se estiver solteira, terá várias ideias
para conseguir seus objetivos.

Questão de acento
Uma professora de Português passando por
uma cidadezinha do interior de Minas estava
horrorizada com os erros de Português das placas das lojas. “Ficina do Jorge”, “Açôgue do
Berto”, “Farmácia Minino Jesus”, e por aí vai.
De repente avista uma placa escrita de modo
perfeito: “Alfaiataria Águia de Ouro”.
Feliz pelo achado, resolve entrar e parabenizar o proprietário:
- Meus parabéns. Saiba que a sua placa é
a única escrita corretamente na cidade. Além
disso, o nome é muito bonito: “Águia de
Ouro”!
- Cuméquié?
O alfaiate corre para fora e olha para a placa.
- Disgramado do letrista! Iscreveu nadica do
que pedi!!
- Ué, meu senhor. Algo errado? – pergunta
a professora.
- Craro. O disgramado botô o acento no lugar errado. O nome certo é “Alfaiataria Agúia
de Ouro”.

TOURO – DE 21/4 A 20/5 - Seu poder de comunicação está forte e poderá
tirar proveito de situações que talvez pense estarem perdidas. As atividades
profissionais ganham pontos e para quem estiver em busca de emprego, o
período está favorável para distribuir currículos e fazer entrevistas. Pensamento
positivo e use seus talentos.
RELACIONAMENTOS: há maior intensidade na relação amorosa e ao
mesmo tempo reações ciumentas podem trazer desconforto. Para quem estiver
solteira a carência pode aumentar e até surgir alguém, porém não se esqueça
de observar bem os detalhes para não se arrepender depois. Pés no chão.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - Há bastante esforço para que tudo dê certo,
mas às vezes pensa que está desperdiçando energia. Calma, tudo tem um
propósito, pois todo o esforço deste período terá uma recompensa, até mesmo
porque a partir do dia 20 de abril, com a entrada do Sol em Touro, algumas
situações vão se esclarecer.
RELACIONAMENTOS: a relação ganha maior dependência de ambas as
partes. Decepções podem acontecer, nem se espante. O casal tem tudo para
chegar a um denominador comum, basta conversar e mostrar o que pensa.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - A partir do dia 20, segunda-feira, com a entrada
do Sol em Touro, situações difíceis no trabalho podem ser contornadas. Ideias
e contatos com amigos podem surpreender e atrair bons olhares das chefias.
Maior respeito e simpatia do coletivo.
RELACIONAMENTOS: uma das maneiras que há para que uma relação
prospere é quando o casal tem objetivo de vida comum. Você quer justamente
essa cumplicidade para poder admirar a pessoa amada e construir uma vida
melhor.

O cano passa
Tinha um caipira fazendo uma obra para um
prédio, mas então chega o chefe da obra e diz:
- Cuidado, não cavem aí não, porque aí passa um cano, entenderam?
Mas quando o chefe se virou: “plec”, o caipira tinha quebrado o cano. O chefe puto da
vida virou-se para o caipira e disse:
- Eu tinha lhe dito para não cavar ali, porque
passava um cano pombas!!!
E o caipira disse:
- É né, tudo bem você avisou, mas você não
disse a que horas ele passava!!!

sete erros

LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - Sua individualidade aumenta com a entrada do
Sol em Touro a partir de segunda-feira. Se for o caso de entrar em alguma
disputa pode ficar certa, você não fugirá. É bom, no entanto, saber o que
falar e se comportar no ambiente coletivo, pois assim como pode conseguir
admiradores o inverso é verdadeiro.
RELACIONAMENTOS: muito movimento na vida amorosa, sobretudo para
quem está num relacionamento sério. A força da atração por alguém diferente
de seu meio social ou do ambiente de trabalho ou de um curso, pode estar
mexendo com o coração. Converse e perceba.

Primeiro os mais velhos

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 - As questões mais espirituais e até o inexplicável podem atrair suas leituras e conversas com amigos. É bom dedicar-se
um pouco mais para si, literalmente para acertar condutas e ações de seu
interesse. Há também curiosidade por novas culturas. Quem sabe não possa
planejar uma viagem internacional em breve?
RELACIONAMENTOS: evidentemente que sempre há intenção de acertar
e de fomentar a relação amorosa. O período está excelente para dar aquele
gás na relação, isto é, se souber equilibrar o tempo dedicado ao trabalho e à
relação. Se souber fazer isso, maior cumplicidade entre ambos.

O pai caipira fala para o filho, também caipira:
- Fio! Põe a sela no cavalo véio pra eu!
- Ah, pai… Mas por que ocê vai com o cavalo véio?
- É que eu acho que nóis tem que gastá as
coisa véia primeiro!
- Intão por que o senhor não vai a pé?

LIBRA – DE 23/9 A 22/10 - Ainda é preciso fazer ajustes em situações no
ambiente de trabalho. Você quer acertar e não admite falhas nesse contexto,
inclusive com as suas. O mais importante é a considerável energia para reverter
situações e conseguir expandir planos.
RELACIONAMENTOS: as questões de ordem familiar continuam a exigir
sua presença. É importante esclarecer qualquer mal entendido, se houver.
Sabe aquele ditado que diz: “Faça e não espere nada em troca”. Pois então,
é isso que ocorre neste momento.

Marido saindo de casa
Eu e minha mulher tivemos uma grande briga, ela me disse para sair de casa. Por orgulho,
subi e arrumei minhas malas. Quando eu já estava descendo as escadas, uma mala em cada
mão, eu percebo que ela está me esperando no
pé da escada. Quando estamos ao nível dos
olhos, ela me diz:
- Eu espero que você tenha uma morte lenta
e sofrida.
Olhando em seus olhos, eu respondo:
- Então, agora você quer que eu fique?

ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - Não dá para escolher e fazer tudo do jeito
que se quer. E tem mais, não dá para controlar tudo cem por cento. Algumas
responsabilidades e questões de ordem burocrática podem provocar o humor,
porém muita calma nessa hora que tudo ao fim tende a dar certo.
RELACIONAMENTOS: as relações amorosas ganham maior intensidade
e movimentação social. Alguns conflitos? Pode ser, mas é bom aprender a se
superar, sobretudo no ciúme. Para quem estiver solteira, faça que nem o Zeca
Pagodinho: “Deixe a vida me levar…” e não force a barra. Mas saiba que seu
magnetismo continua forte.

Ladrão na casa

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: É bom procurar conferir com bastante
atenção assuntos relacionados às contas, às finanças. E olha só que coisa boa,
algumas oportunidades tendem a aparecer e é preciso prestar atenção nas
oportunidades. Observe bem a intuição, de repente quem sabe não apareça
um caminho ou a possibilidade de dar fim em algo prejudicial?
RELACIONAMENTOS: se por acaso estiver com a sensação de não ser
correspondida no relacionamento ou ausência do calor humano, é apenas uma
fase deste período. Alguns valores podem ser questionados, mas se souber
entender a si e se colocar no lugar do outro, poderá ser o início de algo novo.

O filho conta calmamente para a mãe:
- Mãe, hoje veio um ladrão aqui na nossa
casa.
A mãe desesperada pergunta:
- Meu Deus! E o que ele levou?
O filho responde:
- Nada. Ele só veio pedir seu voto.

Soldado recuando
Durante a guerra o capitão repara que um
soldado está recuando, e o questiona:
— Soldado, por que está recuando?
O soldado justifica:
— Capitão, a Terra não é redonda? Pois então vou dar a volta e atacar eles por trás!

Proposta de negociata
Dois políticos analisam uma proposta de
negociata em Brasília. São muito milhões em
jogo. Um deles pergunta:
— Quanto nos dariam por isso?
— Num país sério, nos dariam uns quinze
anos, eu acho.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

CURIOSIDADES
HORÓSCOPO - O horóscopo diário
foi uma criação do faquir Birman (pseudônimo do francês Charles Fossez), cujo
extraordinário talento para a autopromoção fez a astrologia chegar às ruas.
Em 1913, ele traçou um horóscopo, em
sessão pública, na sala Wagram, numa
jaula de animais ferozes, onde haviam
adicionados muitos ratos famintos. Uma
ratoeira abriu-se acidentalmente e os ratos espalharam-se entre o público. Depois desse incidente e de outros eventos
promocionais, tais como a distribuição
de horóscopos na prova ciclista Tour de
France, uma estação de rádio parisiense

pediu-lhe que divulgasse no ar o horóscopo do dia. Iniciativa logo imitada pelo
diário L’intransigeant, o primeiro órgão
da imprensa escrita do mundo a divulgar
uma crônica astrológica.
ASA-DELTA - A asa-delta foi concebida no final dos anos 40 por Francis
Rogallo, da Nasa. A ideia era fazer um
paraquedas manobrável para a reentrada das naves espaciais tripuladas, mas
o projeto acabou por ser arquivado. Os
australianos John Dickerson, Bill Moyes
e Bill Benett, que usavam grandes pipas
para subir aos céus rebocados por uma
lancha, aprimoraram o projeto em 1969.

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: O reconhecimento de seus feitos pode
acontecer de forma explícita ou implícita. Não se sinta mal caso não ocorra
de forma imediata. As finanças podem passar por dificuldades, por isso não
se precipite e cuidado com as opiniões de terceiros.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver solteira, há maior disposição para
partir para a pista e conseguir, quem sabe, alguém interessante. O melhor é
que seu magnetismo continua intenso e pode esperar novos convites.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - A racionalidade dos aquarianos é muito
interessante e pode ser sempre um grande diferencial em vários âmbitos de
atuação profissional e pessoal. Mas nem só da racionalidade se vive, não é?
É preciso equilibrar com o outro lado, o da emoção. Inicia um período de maior
consciência sobre o sentido prático da vida.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver só e, de repente, nem tanto a
espera de uma relação, o período é de muitos questionamentos e de pensar
em si. Mesmo com convites para badalações, shows e festas, pode ser difícil
sair e fazer o famoso social.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Maior projeção na área do trabalho, resultado de
esforços e até da ajuda de colaboradores. Ninguém lucra sozinho, não é? A
tendência é acentuar o poder de persuasão e a capacidade de “vender o peixe”.
RELACIONAMENTOS: aproveite o período para estabelecer o diálogo com
a pessoa amada. Ao mesmo tempo, a intensidade da paixão ganha pontos e
a química poderá fomentar a cumplicidade do casal.
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SBT Santa Catarina confirma demissão de
Luiz Carlos Prates: Comentarista chamou
depressivos de 'covardes existenciais'
O SBT Santa Catarina confirmou a
demissão do jornalista Luiz Carlos Prates. Comentarista do jornal SBT Meio
Dia, ele afirmou no ar que pessoas que
sofrem de depressão são "covardes existenciais".
O comentário de Prates, que é formado em Psicologia, foi ao ar no final do mês passado e se referia ao
piloto Andreas Lubitz, responsável pelo acidente da Germanwings
que matou 150 pessoas. Segundo a investigação, Lubitz sofria de
depressão e jogou o avião contra o solo, nos Alpes Franceses.
Velho conhecido dos catarinenses, Prates atuou por 32 anos na
RBS TV, afiliada da Rede Globo em Santa Catarina e no Rio Grande
do Sul. Ele também foi afastado da emissora após um comentário
feito em 2010, em que ele relacionava o aumento dos acidentes de
carro à popularização dos automóveis.

Sem dinheiro para pagar o lanche, Marieta
Severo quase passa vergonha na SPFW
Marieta Severo, 68, quase passou vergonha enquanto gravava a novela ’Verdades
Secretas’ no SPFW, em São Paulo, na terça-feira (14). A atriz resolveu pedir um lanche
em um foodtruck no local, sem se dar conta
que estava sem dinheiro para pagar.
“Gente, não trouxe dinheiro, tudo bem?
Não peguei o cartão!”, disse Marieta Severo,
pedindo socorro dos produtores da novela
que estavam no local e terminaram pagando a conta da atriz.
Na trama de Walcyr Carrasco que vai ao ar na faixa das 23h, Marieta Severo vai interpretar a cafetina Fanny Richard, que também é
ex-modelo. A atriz gravou algumas cenas de sua personagem acompanhada de Reynaldo Gianecchini.

Luciano Szafir proíbe mulher de dar entrevistas sobre passado em programa erótico
Luciano Szafir, 46, não gosta que sua mulher, Luhanna Melloni, 30, dê entrevistas
sobre seu passado. A ex-apresentadora do
programa ’Papo Calcinha’, que está grávida de seis meses do segundo filho do casal,
dava dicas sobre sexo e aparecia com roupas
sensuais no programa erótico do Multishow,
entre 2012 e 2013.
Segundo o jornal ‘Extra’, Luciano Szafir
detesta que a mulher fale sobre a fase como
apresentadora e sobre entrevistas polêmicas
como a que ela deu à revista 'Sexy’, da qual foi capa e recheio em
2012. Na época, Luhanna Melloni, que hoje é discretíssima, posou
nua e eu declarações apimentadas revelando que já havia se relacionado com mulheres e feito sexo a três. “Tem dia em que estou numa
pegada mais de sentir barba roçando no pescoço e tem dia em que
prefiro uma coisa mais carinhosa e macia. Mas não tem melhor e
pior. Eu fico bem ali na Faixa de Gaza, no limite entre as duas coisas”, contou ela à publicação.
Ao ser convidada para dar entrevista à coluna 'Retratos da Vida’,
Luhanna Melloni explicou que o marido precisava autorizar. “Não
gosto de dar entrevistas sem falar primeiro com o meu marido. Ele
precisa me autorizar”, disse ela. Segundo a publicação, Luciano
Szafir não autorizou.

Após polêmica, Ed Motta cancela show em
Porto Alegre: "Psicologicamente abalado"
Depois da polêmica causada com uma postagem sobre o comportamento dos fãs brasileiros durante shows na Europa, o cantor
Ed Motta cancelou a apresentação que faria neste final de semana,
em Porto Alegre. Em nota, o músico alegou estar "psicologicamente abalado e sem condições de se apresentar ao vivo". Ele destaca
ainda que a condição em que de encontra de deve ao "ocorrido na
última semana".
O show, que estava marcado para o sábado (18), deve ser remarcado para uma nova data, no mês de junho. Apesar disso, um show
programado para acontecer um dia antes, na sexta (17), em São Paulo, continua mantido. A informação é da assessoria de imprensa da
casa de shows.
Post polêmico: O cantor Ed Motta pediu que brasileiros que queiram ir aos shows de sua turnê na Europa não falem português ou
peçam canções em português. Em post publicado nesta quinta-feira
(9) no Facebook, Ed divulgou sua agenda para a Europa e deu o recado, que causou polêmica nas redes sociais e gerou várias críticas.
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"Eu agradeço e fico honrado em ser prestigiado pela comunidade brasileira, mas é
importante frisar, não tem músicas em português no repertório, eu não falo em português
no show”, escreveu Motta. O texto foi escrito
para brasileiros, em português, mas a agenda
está em inglês, a "língua universal", segundo
o cantor.
"Então, pelo amor de Deus, não venha com
um grupo de brasuca berrando ‘Manuel’, porque não tem”, continuou, acrescentando que não adianta pedir, pois
ele não falará outra língua em seu show a não ser o inglês. “Não é
possível que o imigrante brasileiro não saiba um básico de inglês".
Quando começou a receber críticas, Ed se envolveu em discussões. Ele chamou um dos críticos de "moço caipira" e chegou a dizer que pessoas do Nordeste estão "loucas por atenção com esse
coitadismo". Ele criticou os brasileiros, chamou o Brasil de "país
de merda" e "terra ignorante". Ele disse que os brasileiros passam
os dias ouvindo "soda cáustica sonora" e "pulando igual bicho atrás
de um trio elétrico".
Desculpas: Um dia depois, Ed afirmou ainda que seu texto foi escrito de forma equivocada e deixou claro que não o faria novamente.

Danielle Winits faz barraco e ameaças
Danielle Winits está cada vez mais atacada.
Agora deu de fazer picuinhas em público e
tentar intimidar a imprensa, acredita? Fica dando
entrevista ameaçando de processo.
Que coisa feia...
É só não aprontar que não vão sair notícias negativas. Simples assim.
Winits deveria baixar a bola, pois de novelas
do horário nobre ela foi parar em Malhação e
agora foi enfiada na TV a cabo em um programa de temporada...

Paula Fernandes se desespera para
limpar sua imagem; cantora quer a vaga
de Claudia Leitte
Paula Fernandes e sua equipe estão suando a
camisa para tentar tirar a fama de antipática da
cantora. E não está fácil.
Dizem que ela quer ganhar mais aceitação do
público para ver se consegue a vaga de Claudia
Leitte no programa The Voice (como se Claudinha também não tivesse rejeição, né...?).
A primeira providência é tentar aproximar Paula da imprensa, com quem a cantora nunca foi
educada e acessível.
A "mudança" forçada dela já é visível até no
tom das respostas que tem dado em entrevistas.
Na semana passada, por exemplo, Paula aceitou numa boa que
repórteres perguntassem de suas roupas bregas que sempre são criticadas. Não deu piti, não teve chilique. Respondeu educadamente.
Essa moça já teve vários casos de ataques de estrelismo. Chegou
a receber carta pública de repúdio da prefeitura de Primavera do
Leste, cidade próxima a Cuiabá,.
Segundo o pessoal de lá, Paula Fernandes “se portou com desdém
e até falta de consideração aos alunos da rede pública municipal de
ensino durante uma homenagem prestada à cantora nesta cidade”.

Filha de Luiza Brunet imita Bárbara
Evans, mas fica monossilábica em desfile
Yasmin Brunet foi ao São Paulo Fashion Week,
nesta segunda (13), e evitou responder a perguntas
sobre a participação que fará na novela de Walcyr
Carrasco, na Globo.
A modelo está fazendo o mesmo que Bárbara
Evans, tentando virar atriz.
Yasmin estava monossilábica, com medo de falar do assunto. Ainda bem que ninguém perguntou
a ela sobre Bárbara, senão o bicho ia pegar...
As mães delas, Luiza Brunet e Monique Evans,
foram modelos de sucesso nos anos 80 e as filhas seguiram seus
passos. Agora estão ingressando na TV com atrizes.

Preta Gil fala mal de Anitta pelas costas e
ainda a troca por Ludmilla
Preta Gil faz a linha amiguinha de todos, tenta de tudo para ser
querida pelas celebridades, mas tem mania de falar mal de algumas
pessoas pela costas.
Anitta é um dos alvos preferidos da filha de Gilberto Gil. Ela detona mesmo...
O curioso é que Preta usou o quanto pode a popularidade da can-
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tora , chamou para gravar DVD, para shows, festinhas.
Agora anda descartando a funkeira. Não foi ao aniversário dela e
ainda preferiu chamar MC Ludmilla para cantar em seu casamento.
O incrível é que Preta afirma publicamente que é super amiga de
Anita. Imagine se fosse inimiga...

Fernanda Lima boicota repórter mais
carismática que ela, mas é falsa no ar
Fernanda Lima fez a linha fofa com Rafa Brites ao vivo no SuperStar, no domingo (12), na Globo.
Rafa, que é muito mais simpática e carismática que ela, estreou
como repórter do programa no lugar de Fernanda Paes Leme.
Comenta-se que Fernanda Lima fez de tudo para boicotá-la com
medo de ser ofuscada por ela (o que já começou a acontecer neste
domingo, pois a moça foi super bem).
Quem sabe do que está acontecendo nos bastidores percebeu que
Fernanda estava visivelmente incomodada com o brilho da colega,
mas pelo menos disfarçou muito bem no ar.
Tudo na maior falsidade, claro. Que mundinho pantanoso esse
dos famosos, né?
Para piorar mais ainda a saia justa, André Marques, que apresenta
o programa com Fernanda, falou no ar que "Rafa é um espetáculo".
Xiiii...

Sandy é chata, sem sal, e não consegue
substituir Ivetão à altura
Sandy Leah estreou como jurada do SuperStar na noite deste domingo (12), na Globo, no lugar de Ivete Sangalo.
Nem de longe a filha de Xororó conseguiu substituir bem Ivetão,
que tem muito mais personalidade que ela.
Apesar de simpática e sorridente, Sandy é chatinha. Não tem sal.
Com sua vozinha de criança, faz a linha meiga demais, boazinha
demais, o que se torna enjoativo. E entediante.
Para ela, todos os candidatos são ótimos, afinados, maravilhosos.
Ela abusou dos termos "adorei", "sensacional", "canta pra caramba".
A apresentadora Fernanda Lima parecia meio sem paciência com
a menina, tadinha.
Já Thiaguinho, marido de Milli (a ex-Chiquitita Fernanda Souza),
não acrescentou em nada como jurado. O que ele dizia não tinha
muito relevância.
O único que se salvou foi o cantor Paulo Ricardo.

Faustão é inconveniente com Zezé
Fausto Silva, como de costume, adora deixar seus convidados
constrangidos. E a vítima da vez foi Zezé, irmão do cantor Luciano
Camargo.
O sertanejo foi um dos jurados de um quadro do Domingão.
Tentando ser engraçadinho, Faustão brincou na hora em que Zezé
deveria escolher entre duas candidatas e deixou escapar:
"Agora, de novo, duas mulheres na vida de Zezé Di Camargo".
Zezé ficou em silêncio, olhou para baixo, e optou por uma candidata.
Desagradável, né? Não havia necessidade de o apresentador cutucar a vida pessoal do cara. Nada a ver naquele momento.
Ainda no programa, o ex de Zilu Godoy detonou a cantora Mariah
Carrey e foi duramente criticado nas redes sociais.
"Eu sei que serei vaiado, mas eu não consigo ouvir nem três músicas da Mariah Carrey", disse ele.
Teve gente ironizando e dizendo que as músicas da filha Wanessa
Camargo ele consegue ouvir... Povo maldoso.

Bruno e Marrone estão estremecidos
Bruno e Marrone já foram mais unidos. Há quem
diga que a dupla anda meio
abalada. O clima não é dos
mais amigáveis entre os dois.
Eles não estão conseguindo
disfarçar. Outro dia, em um
show em São Vicente, no litoral de SP, os sertanejos mal
se olhavam na cara e isso gerou comentários entre o público, que
ficou com a pulga atrás da orelha. Um não chegava perto do outro
no palco. Como o clima estava tenso, acabou sobrando para os fãs
que ficaram sem atenção dos cantores e impedidos de tirar fotos no
final do show, pois a dupla estava azeda. Isso tem acontecido com
frequência e já tem muita gente percebendo. Xiiii...
Bruno e Marrone estão viajando pelo Brasil divulgando seu sétimo DVD.
Como rola com muitas duplas que a gente conhece, o dinheiro
fala mais alto e eles acabam empurrando com a barriga, mas muitas
vezes o clima não é de harmonia.
Segundo a assessoria dos cantores, eles estão numa boa e não há
nada de errado na relação dos dois.
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Dia Mundial da Saúde é celebrado com
atividades especiais em Conceição de Ipanema

A

Secretaria de Saúde de Conceição de Ipanema realizou
na manhã de 7 de abril uma
grande mobilização, para marcar
o Dia Mundial da Saúde e o Dia
da Atividade Física. Elaborada
pela Coordenação de Promoção e
Educação em Saúde (Copes) e pela
Diretoria de Vigilância em Saúde
(DVS), com o apoio do CRAS, a
programação foi realizada na praça
central da cidade, com uma série
de atividades gratuitas. Os parti-

cipantes puderam fazer avaliações
físicas, aferir a pressão arterial e
dosagem de glicemia capilar.
Continuando as atividades fizeram uma caminha por algumas ruas
da cidade com destino ao CRAS
com cartazes chamando a atenção
de todos a conscientizarem sobre a
importância da saúde no dia-a-dia,
além de descobrirem formas de se
cuidarem. Foram recebidos pela
equipe do CRAS com uma palestra com a nutricionista Grabriela

Sanglard que apresentou um vídeo
chamando a atenção de todos para
se cuidarem, e em seguida foi oferecido um café da manhã.
A ação da Secretaria Municipal
de Saúde integra a campanha do
Ministério da Saúde de 2015 que
tem como tema “Segurança de
Alimentos: do campo à mesa, escolhido com a finalidade de enfatizar
a qualidade da alimentação e reforçando a segurança dos alimentos.
Wenderson A.Vasconcellos

Distrito industrial viável em Manhumirim

A

Câmara Municipal
de Manhumirim em
reunião ordinária realizada dia 14 de abril de
2015, dentre as aprovações
d e proje t o s, i n d i c a ç õ e s e
discussões de outros problemas de interesse do povo
de Manhumirim, os vereadores receberam um grupo
de empresários interessados
em colaborar com a cidade
apresentando um projeto de
Distrito Industrial Viável.
O idealizador do projeto o
Sr. Eli Araújo falou a nossa
reportagem dizendo que se
espelhou em Nova Serrana
no setor calçadista, a ideia
segundo o grupo é buscar
micros empresários e trazer
para Manhumirim em média
50 fabricantes e dar o suporte
necessário para a produção e
o desenvolvimento comercial, paralelamente o grupo
se apoiaria num consórcio de
mídia, áudio, vídeo via internet desenvolvido em parceria
para divulgação dos produtos.
“Há em Manhumirim alguns empresários que devido
os laços familiares estão
voltado para a cidade e com
muita vontade de ajudar a
cidade crescer, estudamos
esta alternativa com o implemento de venda online,
feirão de atacadista, e tentar
trazer para Manhumirim esses
pequenos fabricantes, que é o
que nós pensamos e se houver
boia vontade tem tudo para
dar certo.

O idealizador do
projeto o Sr. Eli Araújo

Empresário Nei

Todos os vereadores presente à reunião gostaram
da ideia e prontificaram em
ajuda-los, cresce em Manhumirim no momento, a
ideia de ajudar em primeiro
lugar o povo da cidade é o
que fizeram os vereadores
reprovando o consórcio do
Cidese, resolveram que o
serviço deveria ser executado
por empresário do município,
para que os recursos fiquem
na cidade. “Saber fazer o
bem, mas não fazê-lo (Tiago
4:17). Deus nos manda repetidamente, que devemos fazer
bem a todos, principalmente
aos domésticos da fé (Gálatas
6:9,10; Tito 2:14; Mateus
25:34,35). O Senhor Jesus
foi um exemplo para nós,
neste aspecto. O local já está
sendo providenciado que é o
galpão do IBC, que foi cedido
em comodato para a COAB,
mas segundo informações a
COAB, não realizou e não
tem interesse em utiliza-lo.
Como ele é de grande porte,
lá cabem mais ou menos umas
50 baias ou uns 50 boxes, que
poderíamos estar acomodando os micros empresários”.
Salienta Eli
Eli explica que o projeto
tem começo, meio e fim,
a o n d e b u s c a r, c o m o b u s car, e quanto gastar, todo o
projeto, se tudo der errado
haverá um investimento de
treze mil reais para que o
projeto funcione, se der tudo
errado investiu-se um valor

Mesa diretora vice-presidente Dalbino,
presidente Roberto Bob, secretário Dário

barato para apostar muito.
Outra ideia do grupo é “despartidarizar”, esquecendo os
partidos da cidade e unindo
as forças com os deputados
eleitos, com os vereadores
eleitos, todos pensando no
bem comum para Manhumirim.
“Temos alguma coisa que
nos diferencia de outras cidades, a condição de vida
referente a custo acaba sendo
mais barato e a própria mão
de obra para essas pequenas
industrias, ela passa a ser mais
barata, e contamos também
com três saídas de BR, mostrando a esse pessoal que estamos a duzentos quilômetros
de um porto, e que tudo isso
com o custo de vida, a mão de
obra mais barata e a facilidade
de escoação da produção, tudo
pode favorecer ao distrito
industrial”. Diz Eli

Em suas considerações
finais Eli pede a Câmara que
abrace esse projeto, diz que é
filiado a um partido e tem um
irmão assessor parlamentar
e nem citou o partido para
deixar sua ideia de partido
para depois, mas salientou
que dois deputados e um
senador, que todos os três
estão imbuídos em emanar
recurso para Manhumirim,
ele citou seu companheiro
Nei que no momento falava
aos participantes da reunião
sobre a grande novidade
que estão trazendo para Manhumirim que é o núcleo da
OCIP ( Organização Civil
Pública) é uma organização,
que funciona como se fosse
uma prefeitura privada, onde
não depende de recursos da
prefeitura, os recursos vem
direto do governo, mediante
ao projeto aprovado

