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EDITORIAL

O pecado do PT e a
esperteza do mercado

É inegável que durante o governo do PT houve bastante avanço nas
leis trabalhistas, mas infelizmente o grande problema é que o brasileiro
tem memória curta e esquece suas origens e suas conquistas. Estamos
perdendo tudo o que conquistamos e o pior de tudo, sem dar conta do que
está acontecendo, os governastes devem governar para o povo, pelo povo
e com o povo, mas sempre quem perde e paga é o povo.
Basicamente quem governa tem o dever de proteger seus governados,
mas os últimos acontecimentos mostra o partido do governo comprometido
e enterrado na corrupção, e olha que não é fácil em um país como o nosso,
conseguir provas e colocar na cadeia tanta gente como estão presos da alta
cúpula governista, que moral tem agora o governo para barrar o desmanche, diante de tanto poder, o raciocino falhou, o caminho desviou e o povo
sofre. O PT foi com muita sede ao poder e se envenenou, deixando um
marco triste para os trabalhadores que podem perder muitos benefícios que
conquistaram, os trabalhadores sentem-se órfãos seus articuladores petistas
perderam a credibilidade para defenderem os trabalhadores, podendo até
ter o partido extinto e seus principais dirigentes presos.
Está sendo um prato cheio para a oposição desqualificar o partido que
desviou de suas funções causando grande males ao povo brasileiro. Na
votação do projeto de terceirização, vimos um PT sem voz, fraco acuado
e sem apoio de sua base.
Já o deputado federal baiano Lúcio Vieira Lima (PMDB) fez uma
comparação no mínimo arrojada para rebater as críticas feitas pelo PT e
aliados à aprovação do projeto de lei que regulamenta as terceirizações
para todos os setores. “O PT e o governo dizem que a terceirização é
nociva, mas fabricaram o maior programa de terceirização do mundo: o
Mais Médicos”, disse o parlamentar, de acordo com a Folha de S. Paulo.
A terceirização não gera emprego, mas sim a produção e realização de
serviços demandados por grandes empresas. A empresa terceirizada gera
mesmo é trabalho precário, com jornadas maiores e ritmo de trabalho
exaustivo. A regulamentação da terceirização não observa a ótica da igualdade de direitos, o que realmente querem é impulsionar o aumento dos
lucros. Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) confirma
isso: 91% das empresas que terceirizam
parte de seus processos têm como principal
Fale com a redação
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contato@jm1.com.br 2%, a “especialização técnica”. Esse qua(33)3331-8409
dro ocorre quando trabalhadores perdem
direitos, têm menor remuneração e menos
condições de saúde e segurança dos trabalhadores.
Segundo Ruy Braga, especialista em Sociologia do Trabalho a terceirização degrada as condições de trabalho e com a aprovação do PL 4330,
15 milhões de brasileiros estarão ganhando 30% menos até 2020. O professor da USP se baseia no quadro atual da terceirização e em estatísticas
dos últimos anos para demonstrar que o projeto de lei irá promover um
desmonte da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), além de precarizar
as condições trabalhistas e reduzir a arrecadação da União.
Se o PL for aprovado, com suas características principais, haverá uma
inversão estrutural do mercado de trabalho brasileiro, na qual a maior parte
dos trabalhadores serão terceirizados e, a menor parte, contratada diretamente. Entre 2003 e 2014, o número de trabalhadores terceirizados cresceu de
4 milhões para 12,7 milhões. Ao longo desse período, foram criados cerca
de 20,5 milhões de empregos com carteira de trabalho assinada. Se a gente
desconta esses 8,7 milhões, tem algo em torno de 12 milhões de postos de
trabalho de contratação direta criados. Destes, 11,3 milhões pagam até 1,5
salário mínimo. O trabalho terceirizado paga 27% menos, de acordo com
dados do Dieese. Consequentemente, haverá impacto no consumo.
O espírito do projeto é de proporcionar às empresas um ganho adicional
de lucro, que é exatamente o avanço sobre os direitos trabalhistas. Que os
políticos brasileiros reencontre o caminho e pense mais no povo brasileiro,
principalmente os trabalhadores de baixa renda.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES

Ao Jornal das Montanhas,

Prezados eu sempre leio o vosso jornal, como leio tudo
que cheguem as minhas mãos, o que for bom eu retenho
e o que for ruim eu deleto da minha vida, de maneira
que sempre aprendemos alguma coisa lendo, ou melhor
a leitura é a única forma de se aprender, os alunos que
não conseguem passar em concursos podem observar são
aqueles que não gosta de leituras. Também é verdadeiro
o fato daqueles que gostam de ler bastante são os mais
bem sucedidos nos estudos e na vida. Eu adoro ler as
cartas dos leitores e por incrível que pareça dia destes
estava passando o maior aperto com meu intestino preso,
e não é que lendo o jornal encontrei uma bela receita de
como resolver meu problema e passei a consumir mais
estas frutas e não tive mais problemas. Da mesma forma
que fui ajudado escrevi para vários jornais dando esta
sugestão da (Nutricionista) Tatiana Zanin.
Os laxantes naturais possuem a vantagem de não
prejudicar o funcionamento dos intestinos deixando-os viciados. Alguns laxantes naturais que podem ser
consumidos em caso de prisão de ventre, são:
• farelo de trigo, ameixas pretas, mel, chá de bardana,
• cáscara sagrada, suco de aloe vera (babosa) industrializado, • raíz de alcaçus, alimentos enriquecidos

com fibras, O ideal é que a alimentação possua grande
quantidade de fibras, comer frutas, hortaliças e legumes
diariamente ajudam o bom funcionamento intestinal e
são muito importantes em dietas. Além dos alimentos,
um líquido indispensável é a água, quanto mais água
beber menor serão as chances de prisão de ventre.
Tatiana Zanin (Nutricionista)
Uma ótima forma de combater a prisão de ventre
é através do consumo de frutas que contêm grandes
quantidades de fibras.
O consumo dessas frutas combate a prisão de ventre
e é uma ótima opção, inclusive para bebês e crianças.
Elas são ricas em fibras e, por isso, também ajudam a
saciar o apetite, facilitando qualquer dieta para emagrecer. As frutas que devem ser evitadas em caso de
prisão de ventre são a banana e maçã.
Alguns exemplos de frutas laxantes são: • Mamão,
laranja, acerola • Ameixa preta seca, banana-nanica •
Pêssego, abacaxi, kiwi • Manga, tangerina • Abacate,
morango, melão • Pera, melancia • Figo, caqui
Recomenda-se comer de 3 a 5 unidades de frutas por
dia, uma para cada refeição. Os resultados devem ser
obtidos dentro de 24 a 36 horas, dependendo de cada
organismo.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Articulação começa forte em Manhuaçu
Na Câmara
Municipal
de
Manhuaçu está
se iniciando a
formação de um
novo grupo.
Dizem que os vereadores Fernando do Fórum, Maurício Júnior, Juninho, Cabo Anízio, os quatros são lideranças natas,
sabem se posicionar são os que mais discutem os problemas
da Câmara e são também ótimos oradores.
A estratégia é mexer em pontos sensíveis na cidade levantando problemas abandonados e esquecidos pelas autoridades.
Problemas em Manhuaçu é o que não faltam, tem bichos para
todos os gostos: ratos, gatos, elefantes, e a onça vai beber água.
Os partidos nanicos de Manhuaçu deverá vir com força total
para as eleições de 2016, muitas surpresas estão por vir, há até a
possibilidade de um partido novo que ainda não foi homologado lançar candidatura própria com chapa completa de prefeito
vereadores. Dizem que as grandes siglas, estão em baixa em
todo o país, se o poder do dinheiro prevalecer a notícia não é
verdadeira, mas o povo está decepcionados com os escândalos
dos últimos anos envolvendo PT e PMDB. Há até uma campanha: “a grana são deles, mas o voto é seu”. Para acertar você,
acredite no slogan “Os últimos serrão os primeiros”.

Novas Regras do Seguro Desemprego
Regra Antiga: Trabalhar por 6 meses
Regra Nova: Primeiro pedido trabalhar por 18 meses
Segundo pedido, trabalhar por 12 meses
Terceiro pedido, trabalhar por 6 meses
Número de Parcelas
Primeiro pedido: 4 Parcelas se tiver trabalhado entre 18 a
23 meses nos 36 meses anteriores
Segundo Pedido:
4 Parcelas se tiver trabalhado de 12 a 23 meses
5 Parcelas se tiver trabalhado no mínimo 24 meses
Terceiro pedido:
3 Parcelas se tiver trabalhado de 6 a 11 meses
4 Parcelas se tiver trabalhado entre 12 e 23 meses
5 Parcelas se tiver trabalhado por, pelo menos, 24 meses

A pergunta que não quer calar

Encontro entre Cunha e
Kassab Racha Pmdb
Parlamentares ligados a Renan Calheiros acusam o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de fazer um “jogo duplo”
para enfraquecer o senador alagoano. O PMDB de Calheiros
desconfia do encontro quase secreto que reaproximou Cunha
do ministro Gilberto Kassab (Cidades), dono do PSD. A turma de Renan diz que o deputado cedeu ao jogo do Planalto
para desmontar a hegemonia do PMDB no Congresso. É isso
o que sempre acontece no Brasil, falta uma legislação política
e partidos fortes e comprometidos com o povo. Ano que vem
começa a despontar alguns partidos mais confiáveis, dentre
eles está o PMB – Partido Militar Brasileiro, com um estatuto
moderno e de acordo com o pensamento do povo. PT, PSDB
e PMDB, são culpados por tudo de errado que aconteceu no
país, alguns por práticas ilícitas e outros por omissão.
Sim, Bom que Jesus nos disse que
quando víssemos estes sinais devíamos nos regozijar, erguer as nossas
cabeças, porque a nossa redenção
está próxima. Aleluia. Devair

Oposição ineficiente...
"...mas o cauteloso senador Álvaro Dias
(PSDB-PR), por exemplo, considera que
a oposição “tem que ser responsável”.
Ocorre, Senador Álvaro Dias, que a oposição tem sido "responsável" demais desde
do primeiro mandato do Lula, por isso o
Brasil está neste buraco hoje. Se a oposição (liderada pelo PSDB) tivesse cumprido seu papel na crise
política e institucional quando da "descorberta", ou melhor dizendo, quando veio ao conhecimento público o mensalão, o Sr.
Lula estaria morando em Cuba há muito tempo e o PT e demais
comparsas já teriam sido extirpados da política brasileira... É
uma pena, mas a oposição aqui não é responsável, é ineficiente.
Marcos Silva

Chico do Juquinha está de volta
Esta coluna felicita o vereador Francisco Dutra "Chico do Juquinha" que
retornou as suas atividades parlamentares na Câmara Municipal de Manhuaçu, na tarde do dia 22. O vereador estava em tratamento médico depois que
sofreu um infarto e estava se recuperando em Belo Horizonte após passar por
cirurgia. Desejamos boa sorte.

PETROBRAS: Foi comprovado que o rombo da Petrobras
com a corrupção foi de 6,2 bilhões, disseram também nos
depoimentos que a cota de cada contrato era de 3% de propina, se aplicar os 3% nos contratos fraldados a conta não
bate. O povo quer saber delação premiada daqui e dali, afinal
suponhamos que esta conta de 6,2 bilhões esteja certa o que
ninguém acredita. Quanto será recuperado e quanto será devolvido a Petrobras?
Segundo Bendine, “tão logo sejam liberados [os valores
recuperados pela Operação Lava Jato] serão repassados para
a Petrobras”. De acordo com ele, isso está previsto “pode ser
agora para esse mês de maio”. “Já conforme anunciado, todo
esse valor resgatado será da companhia. Afinal, a companhia
foi vítima de uma situação".
Dos R$ 6,2 em perdas com corrupção, a maior parte (55%)
ocorreu na área de abastecimento - que foi comandada por
Paulo Roberto Costa, com baixa de R$ 3,326 bilhões. Gás e
Energia respondeu por R$ 637 milhões das perdas. As áreas
de Distribuição e Internacional tiveram baixas de R$ 23 milhões cada uma, ao passo que o Corporativo da companhia
teve perda de R$ 99 milhões.
“Quando quis dizer que esse momento é uma página virada, está suspenso. Lógico que a gente entende que temos
desafio enorme em relação a melhores resultados na companhia, (…)mas hoje acho que a companhia se coloca num
outro patamar", afirmou Bendine.
O presidente da Petrobras, Aldemir Bendine, afirmou que
o balanço da estatal foi aprovado sem ressalvas pelos auditores independentes.

Fim da reeleição para Presidente da
República, Governadores e Prefeitos
Senadores do PT, PSDB, PMDB, PSB e PDT apresentaram 5 novas propostas que eliminam a possibilidade de reeleição e alteram a duração dos mandatos.

Taxistas do César Leite insatisfeitos
Como já se fala bastante nas eleições do ano que vem e
a insatisfação é muita entre os eleitores, há que aposta que
70% dos vereadores não consiga se reelegerem, Manhuaçu
merece uma condição melhor para o povo, hoje o povo está
mal satisfeito com a câmara e com o prefeito. Uma dica aos
vereadores que desejam os votos necessários para permanecerem nos cargos, ainda há tempo comecem a exercer o papel
de fiscalizador para os quais foram eleitos, uma dica: ob-

serve as leis que não
estão sendo cumprida
na cidade, visite as
repartições públicas,
ouça os munícipes
sobre o atendimento,
os postos de saúde,
na Farmácia do SUS,
se a medicação está
sendo distribuída com
critério, se os pacientes do Pronto Atendimento estão sendo
atendido bem e muitos outros. Abaixo um probleminha que
os vereadores poderiam resolver.
Os taxistas do ponto do Hospital Cesar Leite: senhores:
Tazim, José da Costa, Walter, Arnaldo e Fernando Rodrigues
reclamaram em nome dos demais colegas que estão sendo
prejudicados por outros taxistas que estão atrapalhando a
renda e o sustento deles, sendo que os outros taxistas não
possuem alvará para ocupar esse local, ou seja estão irregulares.
Segundo a lei um taxista não pode ficar menos de 500 metros de um ponto de táxi, ao menos que aquele seja o seu
ponto. “Achamos uma falta de respeito, essa concorrência
desleal, e também contrária a lei, pois aqui não tem nem 100
metros, o alvará foi expedido lá para cima, perto do antigo
SUS, se eles estão aqui perto do nosso ponto é porque tem
alguém permitindo isso, caso contrário, não estariam mais
aqui perto do nosso ponto. Sentimos desrespeitados tanto por
parte dos taxistas que ficam aqui próximos, quanto por parte da prefeitura que não toma nenhuma medida a respeito”.
Disseram os taxistas.
Ainda segundo Fernando a principal reivindicação da categoria seria a tomada de decisão por parte do órgão competente, fazendo assim cumprir o que determina a lei, pois isso
tem atrapalhado bastante os taxistas desse ponto que é fraco,
e não está tendo serviço parta todos. Antes os clientes eram
os pacientes que viam para a UPA e seus acompanhantes,
hoje como eles estão na porta praticamente, não são mais
procurados, com isso eles sentem a renda diminuída.
Quem visita Manhuaçu reclama da falta de taxímetro,
muitos reclamam do preço por quilômetro que em Manhuaçu não é regulado. Em uma corrida de 1 KM você paga um
preço, na de 5 Km, outro e em 20 KM, o preço não bate. Os
vereadores fizeram uma Lei, ninguém que ninguém cumpriu
e ficou tudo como antes.

Preso envia habeas corpus ao STJ
escrito em papel higiênico
Uma carta simples enviada pelos
Correios e endereçada ao presidente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), ministro Francisco Falcão,
surpreendeu na segunda-feira (20)
a equipe da Coordenadoria de Atendimento Judicial do tribunal. A correspondência continha um pedido de
habeas corpus, escrito de próprio punho por um preso, em aproximadamente um metro de papel higiênico,
caprichosamente dobrado.
“Estou aqui há dez anos e é a primeira vez que vejo isso”, afirmou o
chefe da Seção de Protocolo de Petições, Henderson Valluci. O mensageiro Gilmar da Silva, que
abriu o envelope, também ficou surpreso. “Achei diferente,
foi a correspondência mais surpreendente que já vi aqui”, assegurou.
Conhecido como remédio heroico, o habeas corpus, de
acordo com a legislação brasileira, pode ser impetrado por
qualquer pessoa, em qualquer meio. Não é preciso ser advogado. Seguindo o protocolo, o papel higiênico foi fotocopiado e digitalizado, para então ser autuado. Em breve, o processo será distribuído a um ministro relator. O autor está preso
no Centro de Detenção Provisória Pinheiros I, em São Paulo
(SP). Na peça, ele conta que participou de uma rebelião em
2006 e estaria encarcerado irregularmente há nove anos por
um crime já prescrito. Ele pede liberdade. O pedaço de papel
higiênico utilizado terá o mesmo destino do lençol em que
outro preso formulou seu pedido de liberdade, há cerca de
um ano. Passará a integrar o acervo do Museu do STJ.
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"Foi pedido um trabalho e aconteceu de ele [Silvio Santos] não ser candidato a presidente da República. A Cecília, ela
fazia trabalho para todos [os adversários]. O objetivo era chegar à presidência da República"
revelou Rosane Malta (ex-esposa do senador fernando collor de melo) em entrevista ao "Balanço Geral", da TV Record

INVESTIGADO PELA PF POR
TERRORISMO É FÃ DE DILMA
O homem investigado pela Polícia Federal por suspeita de
terrorismo, Marcelo Bulhões dos Santos, que ontem foi alvo
de mandado de busca e apreensão em Brasília, trabalhou
no governo Lula, entre 2007 e 2010, nomeado por Dilma,
que chefiava a Casa Civil e tinha essa prerrogativa. Na internet, há declarações de admiração de Marcelo por Dilma,
de quem é fã. Até fez campanha para ela nas redes sociais.

SAINDO DO SUFOCO
Após longa pindaíba, quando faltou dinheiro para pagar
alugueis e contas de água, luz e telefone, representações
diplomáticas brasileiras no exterior começaram a receber o
dinheiro que Dilma mantinha preso.
TUCANOS JÁ DESCONVERSAM SOBRE IMPEACHMENT

Houve nervosismo no Planalto com a notícia do ex-funcionário suspeito de terrorismo. Chegou a negar que ele tivesse trabalhado com Dilma.

Inseguros quanto ao crime de responsabilidade fiscal já
apontado pelo Tribunal de Contas da União, os tucanos começam a desembarcar da proposta de impeachment de Dilma. As chamadas “pedaladas fiscais”, que constituem crime,
ocorreram no primeiro mandato da atual presidente, mas o
cauteloso senador Álvaro Dias (PSDB-PR), por exemplo,
considera que a oposição “tem que ser responsável”.

BOQUINHA DE DILMA

DEPUTADOS INSISTEM

Dilma nomeou Marcelo Bulhões na coordenação-geral de
Gestão de Informação Funcional da Casa Civil, e depois o
promoveu a supervisor.

O deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) alfineta senadores
tucanos, dizendo preferir que a defesa de Dilma fique a cargo dos aliados dela.

GALHO EM GALHO

EMPURRA

Marcelo Bulhões dos Santos, que depois se converteu ao
islamismo, ganhou um cargo na secretaria de Portos e dois
na Igualdade Racial.

O impeachment tramitaria na Câmara, mas os senadores do
PSDB acham que o Supremo Tribunal Federal é que deve
abrir o processo.

NERVOSISMO

ANTIBOMBA

MUITA CALMA

A Polícia Federal vasculhou o apartamento na Asa Norte,
que também é escritório de Bulhões, em Brasília, com auxílio do Grupo Antibomba.

O senador Aécio Neves acha que o melhor
caminho é preparar o parecer e, com o fato
jurídico embasado, aguardar o clamor das
ruas.

PERTENCE NEGA CONTRATO
PARA DEFENDER O REDE
Começou mal – com uma lorota – o Rede Sustentabilidade.
O site oficial do futuro partido anunciou que o advogado Sepúlveda Pertence, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ofereceu seus serviços para defender o registro partidário no Tribunal Superior Eleitoral. Não é verdade. Marina
Silva é que o procurou em seu escritório no Lago Sul, em
Brasília. No mais, afirma Pertence, “a notícia é inteiramente
falsa”.

VEXAME INSEPULTO
Um ano após o erro no Ipea, quando o ex-diretor Rafael
Guerreiro divulgou que 65% dos brasileiros apoiariam ataques a mulheres que mostram o corpo, o instituto ainda não
empossou um substituto.
ENCONTRO ENTRE CUNHA E KASSAB RACHA PMDB

Pertence condicionou a continuação de tratativas para defender o Rede a uma conversa com o atual advogado do
partido, Torquato Jardim.

Parlamentares ligados a Renan Calheiros acusam o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de fazer um “jogo duplo”
para enfraquecer o senador alagoano. O PMDB de Calheiros desconfia do encontro quase secreto que reaproximou
Cunha do ministro Gilberto Kassab (Cidades), dono do PSD.
A turma de Renan diz que o deputado cedeu ao jogo do Planalto para desmontar a hegemonia do PMDB no Congresso.

NEM INJEÇÃO NA TESTA

A CRISE É GERAL

O Rede informou que Pertence trabalharia de graça, mas,
segundo a assessoria dele, ele e Marina “nem falaram sobre esse assunto”.

O ministro Pepe Vargas (Direitos Humanos) fez um pit-stop
em um supermercado na Asa Norte, na noite de quinta (23).
Nada de carrinho cheio: o ministro – que ninguém reconhece
– usava só uma cestinha.

CONDIÇÃO

ASSINATURAS FALSAS
Na primeira tentativa, o Rede foi acusado de incluir assinaturas falsas para instruir seu pedido de registro, que acabou
rejeitado no TSE.
LIÇÃO ITALIANA
A Itália deu uma lição ao Brasil, extraditando o corrupto transitado em julgado Henrique Pizzolato. Bem diferente do ex-presidente Lula, que acolheu e protegeu Cesare Battisti,
terrorista italiano condenado duas vezes à prisão perpétua
pelo assassinato covarde de quatro inocentes.

FORMAÇÃO O QUÊ?
O seminário de formação política realizado pelos tucanos foi
um verdadeiro fiasco. Em plena sexta-feira, não compareceu
nem metade da bancada de deputados federais. Tampouco
os senadores.
25 DE ABRIL
Portugal comemora neste sábado os 41 anos da Revolução
dos Cravos, que libertou o país da ditadura salazarista. Desde então, os portugueses deixaram de ser motivo de piadas.

MENTIRAS PARA O PAPA

FUSÃO PTB-DEM

O Partido Comunista Italiano pagou o mico de apelar ao
papa Francisco para interceder pela não extradição do “sindicalista” Henrique Pizzolato. A “carta aberta” é um amontoado de mentiras sobre o caso.

O deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) nega que o governo venha tentando melar a fusão do PTB-DEM. Ele,
no entanto, é contra a união porque
acredita que seu partido pode crescer

VAI COM CALMA

com a crise do PT.

Aliado de Aécio Neves, o deputado Domingos Sávio (MG)
destoa da bancada tucana da Câmara. Ele defende desdobramentos da Lava Jato e da CPI do BNDES para só então
pedir o impeachment de Dilma.

PENSANDO BEM...
...ao devolver Henrique Pizzolato, a Itália deveria colar na
testa do mensaleiro um bilhete para o PT: “toma, que o filho
é teu!”

A Menina e o Vampiro
Raul, que era muito habilidoso, havia fabricado uma vara
de pescar, à qual acrescentou um fio e, como isca, uma minhoca.
Estava confiante de que apanharia um peixe maravilhoso. Em seguida poderiam assá-lo, pois sabiam como fazer
fogo, e assim teriam uma bela refeição.
Depois subiram no barco e remaram, afastando-se da
ilha.
- Vou jogar a linha - disse Raul.
Estavam todos bastante ansiosos para ver o resultado
daquela pescaria. De repente, o dono da vara puxou-a e
tirou um belo peixe que se balançou, pendurado na boca.
- Viva! - gritaram todos.
Mas a alegria durou pouco, Naquele momento, viram a
cabeça de um grande monstro marinho.
- É um tubarão! - gritou Pedro.
- E vem na nossa direção!
Raul teve uma idéia: atirar o belo peixe na cara do monstro. Enquanto isso, Jonas e Pedro remavam com todas as
suas forças em direção à ilhota, pois momentos depois o
tubarão vinha atrás deles.
Mas bem na hora, eles conseguiram chegar à terra são e
salvos, com muita alegria.
- Só de pensar que tive que dar meu peixe àquele animal
tão antipático! - queixou-se Raul.
Jonas que era mais prudente, decidiu:
- Isto nos ensinou uma lição: não devemos nos afastar
desta ilha, amigos.
Você Raul, deverá pescar perto da margem.
E naquele mesmo dia, apanharam um peixe que, depois
de assado, comeram tudo até o fim.

Partido sem fundo

A

ampliação do fundo
partidário pelo Congresso começou como
impertinência e já vai se
transformando numa confusão com lances cada vez
mais patéticos. No centro da
farsa, encontra-se o PMDB.
Partiu do relator do Orçamento 2015, senador
Romero Jucá (PMDB-RR),
a iniciativa de aumentar o
fundo de R$ 289,5 milhões
para R$ 867,5 milhões (95%
dos quais a serem partilhados entre 28 legendas representadas no Congresso;
os 5% restantes se dividem
entre todas as agremiações
existentes).
A presidente Dilma Rousseff (PT) poderia ter vetado
a cifra triplicada; não o fez.
Teria sofrido forte pressão,
acredita-se, das hostes petistas em pânico pela estiagem do manancial das
empreiteiras ora implicadas
na Operação Lava Jato.
Esses foram os atos iniciais, de uma temeridade
dramática. Ambos os protagonistas, afinal, estão submetidos à inevitabilidade
de um ajuste nas contas do
governo que deve lançar o
país na recessão.
Diante de tamanho aperto,
uma despesa adicional superior a meio bilhão de reais
nada tem de desprezível. A
não ser, talvez, para o vicepresidente da República, o
também peemedebista Mi-

chel Temer.
"Prejudicar o ajuste fiscal não prejudica", afirmou
o vice em visita a Lisboa,
após seu partido sugerir a
Dilma vetar o novo valor. "O
PMDB teve essa preocupação, tendo em vista o ajuste
fiscal. Mas as importâncias,
penso eu, não são tão significativas, mas são relevantes
para a atuação partidária."
Ou seja, um mesmo partido propõe aumentar a verba
e depois pede que o valor
seja vetado, apesar de não
considerá-lo exorbitante.
Temer, contudo, foi além:
disse que parte dos recursos
poderia ser contingenciada
pelo Planalto.
Entra em cena mais um
peemedebista, Renan Calheiros (AL), presidente do
Senado. Critica Dilma por
anunciar cortes nos fundos
aprovados, que deveria ter
vetado.
Erram os dois. Calheiros,
ao atacar a presidente por
proposta feita em realidade
pelo correligionário; Temer,
porque o fundo partidário
é despesa obrigatória, não
pode ser contingenciada –o
vice diz agora que o PMDB
cogita devolver até 25% do
que lhe caberia.
Parece inacreditável, mas
esse é o espetáculo real em
cartaz na capital do país.
E esse é o partido com os
atores mais profissionais
disponíveis em Brasília.
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Secretaria de Fazenda Encerra
Escala de Pagamento do IPVA 2015

S

Foram arrecadados mais de R$ 3 bilhões

ecretaria de Estado de
Fazenda arrecadou, até
o dia 31 de março, mais
de R$ 3 bilhões referentes às
três parcelas do IPVA 2015. O
montante corresponde a 75%
do valor do imposto lançado
e, em comparação ao mesmo
período de 2014, representa
um aumento de 14,33%. Já
o desconto de 3% oferecido
aos contribuintes que efetuaram o pagamento em conta
única somou cerca de R$
42,5 milhões. Até o final do
ano a Secretaria de Estado de
Fazenda estima que chegará à
arrecadação de 95% do IPVA
2015.
Do total emitido da Taxa de
Renovação do Licenciamento
Anual de Veículos (TRLAV)
– no valor de R$ 77,60 para
todos os veículos e que venceu no dia 31 de março – já
foram quitados 50%, o correspondente a R$ 346 milhões.
As penalidades para quem
não pagou a taxa no prazo
são de multa de 0,15% ao dia
(até o 30º dia), 9% do 31º ao
60º dia, e de 12% a partir do
61º dia, além de juros (taxa
SELIC).
Como resultado da cam-

panha do IPVA 2015, o DETRAN/MG já está expedindo
o Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo
(CRLV) para os contribuintes
que quitaram todas as obrigações relativas a seus veículos.
Os que pagaram o imposto
parcelado receberão o documento nos meses de junho
(placas com finais 1, 2 e 3),
julho (4, 5 e 6) e agosto (7,
8, 9 e 0), conforme a Portaria
451/2015 do DETRAN/MG.
O pagamento do IPVA, da
Taxa de Licenciamento, do
Seguro Obrigatório, além das
eventuais multas de trânsito
ou ambientais, é condição
essencial para que o contribuinte receba o CRLV 2015,
de porte obrigatório pelo
condutor do veículo.
Frota: Minas Gerais tem
hoje uma frota de mais de
oito milhões e setecentos
mil veículos sujeitos ao
pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores. Belo Horizonte
possui a maior frota do Estado
(19%), com 1.645.685 veículos registrados, seguida por
Uberlândia, Contagem, Juiz
de Fora, Uberaba, Divinópo-

lis, Ipatinga, Montes Claros,
Governador Valadares e
Varginha.
Os recursos arrecadados
com o IPVA em Minas Gerais
são automaticamente distribuídos para o caixa único
do Estado (40%), outros 40%
para o município de emplacamento do veículo e 20%
para o FUNDEB – Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais
de Educação.
Pagamentos em atraso:
Os contribuintes que ainda
não quitaram o IPVA 2015
podem quitar o imposto diretamente nos terminais de
Auto Atendimento ou nos
guichês dos bancos credenciados, bastando informar o
número do RENAVAM do
veículo. A emissão da Guia de
arrecadação do IPVA pode ser
feita também pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda
– www.fazenda.mg.gov.br,
nas Repartições Fazendárias
e Unidades de Atendimento
Integrado – UAI. O valor da
Taxa de Expediente das guias
emitidas nas Repartições Fazendárias e UAI é de R$ 8,71.

Os agentes arrecadadores
do IPVA 2015 são o Banco
do Brasil (Mais BB e Banco
Postal), Bradesco, Itaú, Bancoob, Mercantil do Brasil,
HSBC, Santander, Caixa
Econômica Federal e Casas
Lotéricas.
O pagamento em atraso do
IPVA gera multa de 0,3% ao
dia (até o 30º dia), multa de
20% após o 30º dia e juros
(SELIC) calculados sobre
o valor do imposto ou das
parcelas.
A partir de agora, a Secretaria de Estado de Fazenda
começa a realizar, em parceria com a Polícia Militar
de Minas Gerais, ações de
cobrança administrativa, além
de localizar os devedores do
imposto para formalização
do Crédito Tributário para
inscrição em Dívida Ativa.
Os contribuintes que tiverem
seus débitos de IPVA inscritos em Dívida Ativa serão
registrados no Cadastro Informativo de Inadimplência
em Relação à Administração
Pública de MG - CADIN e
sujeitos ao Protesto Cartorial
para cobrança dos valores
devidos.

Funcionários querem prefeito
de Caputira fora da prefeitura

Exercício. .................................................. Emitido (R$) .
....................................... Recebido até março (R$..... %
2014. ............................. 3,4 bilhões ......... 2,57 bilhões . ........................ 75
2015. ............................... 4,0 bilhões ......... 3,0 bilhões . ........................ 75
Diferença 2015/2014 . ............................... 600 milhões . ....... 530 milhões

Composição dos valores emitidos do IPVA 2015

Arrecadação do IPVA 2015 dos dez municípios
sede das Regionais da SEF

Valores da Taxa de Renovação do
Licenciamento Anual de Veículos – TRLAV

Destinação dos recursos do
IPVA em Minas Gerais

Qual sai primeiro, o impeachment do
Wanderson (PTB) ou o da Dilma?

Segundo o que andam dizendo em Caputira, que os funcionários da prefeitura estão
revoltados, trabalham, mas não recebem seus
salários. O atual prefeito de Caputira Wanderson (PTB), não estaria pagando em dia
seus funcionários, gerando uma insatisfação
enorme por parte dos trabalhadores, que como
todo cidadão tem suas contas para pagar. A
oposição diz que tem provas suficientes
para tira-lo do cargo de prefeito, será mesmo? Uma das denúncias é que a prefeitura
desconta dos funcionários e não repassa o
dinheiro para o INSS. “Cadê o dinheiro que
tava Aqui”
Estamos a um ano praticamente das eleições,
período de se analisar o passado dos candidatos
para escolhermos os nossos representantes
da nossa cidade, prefeito e vereadores.
É responsabilidade nossa de cada cidadão,
de cada eleitor as pessoas que iremos colocar para administrar a nossa cidade, o nosso
município. Pois o prefeito e os vereadores são
representantes do povo, quais são as pessoas
que queremos que nos representem?

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

6
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Crianças que não agem como crianças

mc 2k

mc bin laden

mc Brinquedo

c Melody de apenas oito anos
chocou quando apareceu sensualizando em vídeos como uma
funkeira adulta. Suas músicas e coreografias tem forte apelo sexual e erótico. Anda
sendo extremamente criticada nas redes
sociais pelas roupas que veste e principalmente por cantar músicas cujo as letras
dizem coisas inadequadas pra sua idade.
Com mais de 28 mil curtidas, a página
oficial do Facebook é administrada pela
própria cantora. Alguns internautas aproveitam as publicações polêmicas da garota
pra questionar como os pais da menina
permitem que ela se exponha dessa maneira. Alguns chegam a acusar os pais de
exploração infantil.
Disse Mc Melody no Face
“Acabei de assistir a Anita na Eliana
falando que quando começou todo mundo criticava, falava mal, até os pais dela
sofreram muito com isso por expor a filha
e olha onde ela chegou ..se ela conseguiu
eu tambem consigo ..meu sonho é maior
do que essas pessoas recalcadas que so
sabem criticar mas que no fundo adimira
…”, escreveu no Facebook.
Ela e outros funkeiros –mirins como
MCs Princesa e Plebéia, MC 2K, Mc Bin
Laden, Mc Brinquedo e Mc Pikachu, são
alvo de investigação do Ministério Publico
de São Paulo
O funkeiro e pai da Mc Melody, Mc

Belinho é citado pelo inquérito do Ministério Publico que diz “ser dever da
família, da comunidade,
da sociedade em geral e do
Poder Público assegurar,
com absoluta prioridade,
a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação,
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência
familiar e comunitária”,
conforme dispõe o artigo
4º do Estatuto da Criança
e do Adolescente".
Em algumas entrevistas
o pai de MC Melody se
defende argumentando que
existiria uma “perseguição
ao funk” e que “não obriga
sua filha a fazer nada”.
"Ela canta e dança assim
porque gosta", disse MC
Betinho. "Entendemos quem não gostou
ou ficou ofendido e estamos mudando a
nossa postura por isso”
Até que ponto uma criança deve se
expor?
Até que ponto os pais devem permitir
que elas se exponham, ou como se expõe?

M

mc belinho melody

mc pikachu

mc princesa e plebeia

Quem tá por dentro das polêmicas da
internet já deve ter ouvido falar na cantora
de funk Mc Melody. A garota, de apenas 8
anos de idade, anda sendo extremamente
criticada nas redes sociais pelas roupas
que veste e principalmente por cantar
músicas cujo as letras dizem coisas inadequadas pra sua idade.

50 Anos da TV Globo: Cid Moreira e Sérgio Chapelin
assumem bancada do "JN" em homenagem

P

ara quem acompanhou
a história da Rede Globo e acostumou assistir o Jornal Nacional desde
quando iniciou, com certeza
foi uma lembrança agradável, recordar é viver e o JN
é campeão de audiência até
hoje, mas já foi de um tempo
que ele era praticamente o
único noticiário global.
Cid Moreira e Sérgio
Chapelin fizeram um retorno simbólico na noite de
sexta-feira (24) à bancada
do "Jornal Nacional", da
Globo. Os dois âncoras,
que estiveram à frente do
"JN" até 1996, foram homenageados pela emissora
e "substituíram" por alguns
minutos os apresentadores
atuais, William Bonner e
Renata Vasconcellos.
"Eu tive a honra de inaugurar o 'JN', ao lado do colega Hilton Gomes, em 1969.

E estive aqui nos primeiros
27 anos. Foi um período
de construção do jornalismo da Globo", relatou Cid
Moreira. "Eu tenho mais
de 40 anos no jornalismo
da Globo, quase a metade
desse tempo, aqui, no 'Jornal Nacional'. O Cid e eu
temos todos os motivos para
sentir orgulho por esses 50
anos [de TV Globo]. Estar
nessa bancada, todos esses
anos, vivendo esse processo
desafiador de levar os fatos
a todos os telespectadores
foi algo que é e sempre
será inesquecível", disse
Chapelin.
Minutos depois, Bonner
ressaltou a felicidade que
sentiu por ter trabalhado
ao lado dos dois profissionais. "Eu os conheço já há
alguns anos. O primeiro foi
o Sérgio. Eu tive a felicidade de trabalhar com ele no

'Fantástico' em 1988, e ele
me acolheu de uma maneira
tão carinhosa que virou referência para mim", discursou
William Bonner. "E o Cid,
um belo dia, quando o vi de
perfil [na bancada], pensei:
'meu Deus, o que estou
fazendo aqui?' Então, o que
estou fazendo aqui, hoje, é
agradecer muito a vocês",
completou o titular do "JN".
O "Jornal Nacional" exibiu ainda um VT no qual
cita outros apresentadores
que também passaram pela
bancada, como Fátima Bernardes e Marcos Hummel
(atualmente na Record).
Nas redes sociais, famosos e anônimos repercutiram
a homenagem feita pelo
"JN" a Cid Moreira e Sérgio
Chapelin.
Simplesmente sensacional
Parabéns a Globo por
essas homenagens, foi uma

24.abr.2015 - Ao lado de Sergio Chapelin, o jornalista Cid Moreira abre o
"Jornal Nacional" do dia 24/04/2015 sexta-feira, em homenagem feita pela Globo
em comemoração aos 50 anos da emissora

brilhante ideia, mais bela
homenagem nesses 50 anos
da REDE GLOBO que tem
profissionais sensacionais,
podemos até não gostar
de alguns editoriais, mas
é a melhor emissora da

América do Sul e uma das
três melhores do Mundo.
Acompanho o JN desde sua
fundação, certa vez em 1974
viajei para Mato Grosso e na
época o jornal exibido em
SP e Rio era gravado e só

no dia seguinte ia ao ar no
estado. Foi o máximo ver
novamente esses dois Ícones
do Jornalismo brasileiro
outra vez juntos Cid Moreira
e Sérgio Chapelin. Devair
Guimarães de Oliveira
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - Decreto Municipal nº 377, de 16/4/2015. HOMOLOGA conclusões da comissão especial do Decreto nº 368, de 20.2.2015 e dá outras providências.
WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições
legais, etc., e considerando a conclusão da Comissão Especial criada pelo Decreto nº 368, de
20.2.2015, considerando o parecer técnico-financeiro e jurídico nos Autos, decreta: Art. 1o Fica, por
este Decreto, homologada a conclusão da Comissão Especial instituída pelo Decreto nº 368, de
20.2.2015 que apurou veracidade da cobrança protocolizada na Prefeitura Municipal de Conceição
de Ipanema pela empresa GOLD CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 15599073/0001-19 no valor de
R$39.190,40 (trinta e nove mil, cento e noventa reais e quarenta centavos). Art. 2º Às conclusões
da Comissão devem ser adicionado parecer técnico-financeiro, por este decreto acolhido, para
pagamento do valor realmente apurado de R$39.050,63 (trinta e nove mil, cinquenta reais e sessenta e três centavos) em dez parcelas iguais, conforme consta na parte final do parecer jurídico.
Art. 3º Fica o Departamento de Planejamento, Finanças, Orçamento, Contabilidade, Tesouraria e
Prestação de Contas autorizado a processar o empenhamento do valor e realizar a programação
para conclusão dos pagamentos no ano de 2016. Art. 4º A SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças) e o Departamento de Planejamento, Finanças, Orçamento, Contabilidade,
Tesouraria e Prestação de Contas poderão editar atos complementares visando o cumprimento das
determinações contidas neste decreto. Art. 5o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 6º Revogam-se disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 16/4/2015. Wilfried Saar,
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema, Cinthia de Carvalho Saar, SEMAF (Secretaria
Municipal de Administração e Finanças). Marcelino do Nascimento Braum, SEMOS (Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos).
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – Edital de intimação – PA 0046-0004-0010-2014 –
Apuração de responsabilidade por multa de trânsito – Tendo em vista que o Senhor Carlos Sperber
Selos, CPF 602.976.036-04, ocupante do cargo de motorista, da Secretaria Municipal de Saúde,
recusou receber intimação para audiência de instrução e julgamento, conforme certidão de fls.,
fica o mesmo, por este edital, intimado: a) que foi designada audiência de instrução para o dia
12/5/2015, às 10:00 horas, na sede da Prefeitura; b) que deverá comparecer à audiência, se quiser,
acompanhado por representante e na sua ausência será aplicada a sumula 5 do STF; c) que os
Autos estão à sua disposição na Secretaria da Comissão na sede da Prefeitura, à Avenida Geraldo
de Barros, 192, centro, em Conceição de Ipanema, MG. Sala das Sessões, em 23/4/2015. Maria
da Penha Mascarenhas, Presidente.
Decreto Municipal nº 373 de 24 de março de 2015
Nomeia os Membros da Comissão de Avaliação de Desempenho no Plano de Carreira do Professor e demais funcionários da educação Municipal e dá outras providências.
.WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema, no uso de suas atribuições
que lhe confere o art. 44, inciso II da Lei Orgânica Municipal, concomitantemente com a Legislação
pertinente:
DECRETA:
.Artigo 1º: Ficam nomeados os membros da Comissão de Avaliação de Desempenho no Plano
de Carreira do Professor e Demais funcionários da Educação Municipal para o período Abril/2015
a Março/2016, conforme abaixo relacionados:
Representantes da SEMEC:
Titular: Glaydson Fernando da Silva – Suplente: Amanda de Oliveira Schimit Silva
Representantes dos Professores:
Titular: Prof. Cléber Rodrigues de Almeida – Suplente: Profª. Kênya Saar
Representantes do SINDSMCI:
Titular: Profª. Maria José Soares Oliveira – Suplente: Prof. Leandro Marcos Martins
Representantes de Pais de Alunos:
Titular: Bethvânia Rodrigues Bonifácio de Lima – Suplente: Patrícia Cardoso Marques Marinho
.Artigo 2º: O mandato dos membros da Comissão de Avaliação terá a duração de 01 (um) ano
podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano e renovado sempre até março de cada ano letivo.
.Artigo 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Conceição de Ipanema, 24 de março de 2015.
Willfried Saar
Município de Conceição de Ipanema - Decreto Municipal nº 379, de 23/4/2015. Altera o anexo
único do Decreto Municipal nº 376, de 16.4.2015 e dá outras providências. O Prefeito Municipal de
Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições legais, etc., considerando os termos do
Decreto Municipal nº 376, de 16.4.2015 e considerando ainda as divergências sobre progressão
vertical em algumas situações, decreta: Art. 1º O Anexo Único do Decreto Municipal nº 376, de
16.4.2015 passa a vigorar acrescidos dos seguintes servidores:
Nome do (a) servidor (a)......................................CPF......... Cargo/classe atual.........Promoção
1..Angélica da Silva Matos Schimit.......037.889.906-60.........................EE/SE3-A.......... EE/SE3-B
2..Ilma Teixeira Dias Rodrigues ............347.755.526-00.........................EE/SE3-A.......... EE/SE3-B
3..Keyliane de Paula Silva ....................042.393.766-96............................... AT3-A................ AT3-B
Art. 2º As dúvidas em relação à progressão vertical das servidoras serão apuradas posteriormente, observadas as regras vigentes. Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir do dia 27/4/2015.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 23/4/2015. Wilfried Saar,
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema; José Aristides Gamito da Silva , SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura).
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Racismo se combate com ações

E

xistem coisas que precisam ser combatidas independentemente se atingirá
ou não o resultado desejado ou considerado ideal. De forma recorrente, cito como
exemplos a morte e a corrupção.
Mesmo tendo a morte como único resultado
certo, ninguém deixa de lutar contra ela. Com
a corrupção se tem a diferença que ela só é
combatida quando se torna pública. Enquanto
não chega à mídia, ela é abafada, o dinheiro
fica com quem comeu, um monte de bravatas
servem de desculpas, e o povo paga a conta.
Com maior intensidade o racismo deve ser
combatido, seja ele de que ordem for, seja de
cor, raça, crença. E esse talvez seja o mais
difícil de combater, pois ele se manifesta de
um jeito sutil; quase imperceptível. O resultado, no entanto, é escancaradamente inverso.
Todos veem e sentem, menos os racistas.
Não precisaria de nenhuma estatística para
comprovar que a população brasileira tem
um percentual alto de negros, o número de
mulheres é maior do que homens e é crescente
os homossexuais assumidos.
Pouca gente se atenta para a quantidade
de negros numa festa de formatura. Quando
tem, é um, alguns, de cursos mais simples. É
raro um nos concursos para juiz, promotor de
justiça e diplomata.
Nas novelas da rede Globo, se teve algum
personagem negro protagonista, ninguém
lembra, ou se teve foi num papel caricato. O
mesmo acontece com apresentadores de programas de televisão, apresentadores de jornal.
Na televisão existem apenas alguns repórteres.
O Supremo Tribunal Federal já existe há
mais de cem anos. E talvez Joaquim Barbosa
tenha sido o único negro lá. De onze ministros, duas mulheres foram o máximo presente
numa composição do tribunal. E essa proporcionalidade se mantém até os níveis mais
baixos. E nesse ramo de atividade, se existe

Agora em Lajinha!

Festas
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homossexual fica trancafiado no armário,
porque é uma escolha. Ou é gay assumido e
não é ministro ou é um falso hétero ministro.
Não há atividade destacada em que mulheres e negros estejam presentes na proporcionalidade existente na sociedade brasileira
e talvez mundial, sem considerar países e
culturas em que as mulheres ainda são consideradas seres inferiores.
Continua como exceção, políticos, escritores, diretores de qualquer coisa, pilotos de
Fórmula 1 e de avião.
Nas listas dos mais ricos do mundo é
necessário separar mulheres de homens. E
talvez não se conseguisse alcançar a posição
da mulher, e também do negro mais rico do
mundo numa relação em que fossem incluídos
os brancos.
Daí surgem às explicações mais simplórias possíveis. Ah, eles que corram atrás.
Esses argumentos passam a impressão de
que mulheres, negros e homossexuais têm a
genética diferente, propensa à inferioridade.
Contrapor-se a justificativas dessa natureza se
torna infrutífera devido à máxima de que, para
gente que pensa assim, nenhuma explicação
é possível.
Combater o racismo ou qualquer forma
de preconceito depende muito mais de ações
concretas do que manifestações verbais, placas de aviso, leis e outras iniciativas similares.
Está na hora de a rede Globo colocar um
protagonista negro na novela das nove, bem
como colocar dois negros, duas mulheres
como apresentadores num dos seus jornais
de destaque.
Todas as demais instituições e segmentos
sociais devem seguir o exemplo para evitar a necessidade de quotas raciais para proteger pessoas
em razão de cor, sexo ou sua orientação sexual.
Pedro Cardoso da Costa – Interlagos/SP
Bacharel em direito
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
A partir de um certo
ponto, o dinheiro
deixa de ser o objetivo. O interessante é
o jogo. (Aristóteles
Onassis)
Os obstáculos não
podem te deter.
Os problemas não
podem te deter. Mais
que tudo, outras
pessoas não podem
te deter. Somente
você pode deter a
si mesmo. (Jeffrey
Gitomer)
Há uma nítida diferença entre estadista
e político. O primeiro é alguém que
pertence à nação; o
segundo, alguém que
pensa que a nação
lhe pertence. (Antônio Ermírio de
Moraes)
O conhecimento
chega, mas a sabedoria demora. (Alfred
Tennyson)
A próxima fronteira
não está somente à
sua frente, ela está
dentro de você. (Robert K. Cooper)
Sem um fim social
o saber será a maior
das futilidades.
Gilberto Freyre

Pr. João Soares
da Fonseca

Os 10 Alimentos que Ajudam na Perda de Peso

O

s Alimentos que ajudam na perda
de peso são aqueles que além de se
manter saudável, ajudam a aceleram
o metabolismo, a queimar calorias, fortalecer o sistema imunológico e dar-lhe energia. Mas o melhor de tudo, existem alimentos que Ajudam na Perda de Peso e ainda
melhora a saúde em geral.
Esses alimentos que Ajudam na Perda
de Peso tendem a aumentar ou diminuir a
temperatura, fazendo com que o corpo gaste
calorias para voltar à temperatura normal e
por isso também são alimentos que ajudam
a perder barriga e emagrecer de forma saudável.

1. Brócolis: Os Brócolis possuem diversas propriedades nutritivas. Esse vegetal é
um diurético eficiente, age como laxante e é
excelente para alimentação infantil. O brócolis também ajuda a aumentar a sensação
de saciedade, além de ser rico em proteínas.
2. Ovos: O ovo é uma excelente fonte em
colina, um composto que ajuda a bloquear a
absorção de gordura.
3. Quinoa: O Quinoa é um grão rico em
proteínas, fibras e um aminoácidos essenciais necessários para construir músculos
que aceleram o metabolismo. Além disso,
o quinoa tem um baixo índice glicêmico
e não contém glúten e Oferece saciedade
prolongada e fornecem energia, pois seus
carboidratos são metabolizados lentamente.
4. Lentilhas: Este grão ajuda muito na
perda de peso, porque proporciona saciedade ao nosso organismo e isso faz com que
nós fiquemos sem comer por um período
maior de tempo. Mas os benefícios não acabam por aí! A Lentilha também reduz os
níveis de colesterol, aumenta a fertilidade, é
antioxidante, contém poucas calorias, é rica
em proteínas e fibras, retarda o envelhecimento e até combate as anemias!
5. Aveia: A Aveia é um cereal muito completo por causa do teor de fibras e das vitamina B5, Vitamina E e Vitamina B6 que
ajudam a emagrecer. Consuma durante o
café da manhã, com ou sem frutas. Se op-

E
tar por acrescentar frutas, recomendamos
Mamão, Maçã ou Morango. Assim além de
controlar a fome, a aveia ajuda o seu corpo a
mandar embora o que não faz bem.
6. Salmão: O Salmão é uma excelente fonte de proteínas magras que aumentam a sensação de saciedade. Além disso, O salmão
não possuir as gorduras saturadas(ruins)
presentes na carne vermelha, Porém ele é
rico em ômega 3, substância que ajudam
melhorar a memória, concentração e diminuir os níveis de estresse.
7. Alho: O Alho é um Alimentos que
Ajudam na Perda de Peso, o alho reduz o
colesterol, elimina o excesso de gordura e
acelera o metabolismo, auxiliando na perda
de peso.
8. Batata Doce: A Batata doce é rico em
betacaroteno, um poderoso antioxidante.
Além disso, a batata doce é boa fonte de
carboidratos bons que aumentam a sensação de saciedade e Alem das vitaminas e
minerais como Vitamina C, Potássio, Ferro,
Manganês e Cobre que ajudam na perda de
peso.
9. Maçã: A Maçã é uma excelente fonte
de vitaminas e minerais. Além disso a Maça
é considerada uma das frutas mais benéficas para a saúde. ela ajuda a desintoxicar o
fígado, reduz os níveis de colesterol e glicose
é diurética e contém alto teor de Vitamina
B12, por esses fatores a Maça é um alimento
que ajudam na perda de peso.
10. Iogurte natural: As “bactérias do
bem” presentes no Iogurte melhoram a flora
intestinal e a absorção de nutrientes. Assim,
aumenta a saciedade e você sente menos
fome, a barriguinha desincha e o metabolismo fica mais acelerado.

Quem faz uma
injúria e a repete,
começa crer que isso
é permitido.
As palavras da criança na rua são as do
pai e da mãe.
É fácil censurar os
outros; difícil é ser
censor dos próprios
atos.
Não dê conselhos a
quem não os pede.
A arte de agradar,
muitas vezes
encobre a arte de
enganar.
No dia da morte,
para o homem,
parece ter vivido um
só dia.

jsfonseca@pibrj.org.br

Bife à milanesa ao forno
INGREDIENTES
6 bifes de filé mignon
1 dente de alho amassado
Sal e pimenta do reino a gosto
1 ovo ligeiramente batido
1 xícara (chá) de farinha de rosca
MODO DE PREPARO
Preaqueça o forno em temperatura alta (200º). Bata bem os bifes.
Tempere com o alho, o sal e a pimenta do reino a gosto. Passe os
bifes no ovo e depois na farinha de
rosca. Coloque numa assadeira bem untada. Leve ao forno preaquecido por 30 minutos, mais ou menos. Depois de 15 minutos no forno, vire os bifes e deixe assim
até o final do cozimento.

DICA: Se você quiser, nos minutos finais
do cozimento, coloque uma fatia de queijo prato sobre cada bife, enfeite com duas
rodelas de tomate e polvilhe com orégano.
Deixe no forno até derreter o queijo e sirva
sobre folhas de alface.

Cabeça de Cuia

ra uma vez um jovem pescador chamado
Crispim. Ele vivia no local onde as águas do
rio Parnaíba se encontram com as do rio Poti,
na bela cidade de Teresina. Um dia, Crispim voltou para casa, cansado e desanimado: não conseguira pescar um peixe sequer. Em casa, nada havia
para comer. Ficou tão descontrolado que passou a
mão numa ossada de boi e, com ela, matou a própria mãe. Antes de morrer, a mãe o amaldiçoou,
condenando-o a viver como um monstro de cabeça
grande. Desesperado, Crispim se jogou nas águas
do rio Parnaíba, transformando-se no Cabeça de
Cuia. A fome extrema levou Crispim ao desespero. Desde 2003, na última sexta-feira do mês de
abril, celebra-se em Teresina (PI) o dia do Cabeça
de Cuia.
De fato, é difícil resistir racionalmente aos ataques da fome. Como aconteceu nos Andes, a 13
de outubro de 1972. Um avião da Força Aérea
Uruguaia levava uma equipe de rúgbi (Old Christians Club), de Montevidéu, para jogar com os Old
Boys, de Santiago do Chile, quando se chocou contra uma montanha da Cordilheira dos Andes, entre
o Chile e a Argentina. Das 45 pessoas, 18 morreram imediatamente ou nos dias que se seguiram.
Os sobreviventes não tinham alimentos, roupas
nem remédios. Sem comunicação, ficaram 72 dias
sem ajuda. Nesse tempo, tentaram se alimentar até
de tiras de couro, rasgadas de peças de bagagem.
Por fim, tiveram que se alimentar da carne dos
companheiros mortos.
Quando Bene-Hadade, rei da Síria, sitiou Samaria, os israelitas souberam o que era fome. O próprio
rei de Israel ouviu a queixa de uma mulher: “Ela
disse: Esta mulher me disse: Dá o teu filho, para que
o comamos hoje; amanhã comeremos o meu filho.
Cozinhamos o meu filho e o comemos; no dia seguinte, eu lhe disse: Dá o teu filho para que o comamos, mas ela escondeu o seu filho” (2Rs 6.28-29).
Jesus nos ensinou a orar: “...o pão nosso de cada
dia dá-nos hoje” (Mt 6.11). É pedir e agradecer!
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Morador de Manhumirim é encontrado morto
Manhumirim/MG. A Polícia Militar foi chamada até a
região do Córrego Portugal,
próximo ao antigo Armazém
do IBC, entre Manhumirim e
Reduto, no início da tarde de
quarta-feira, 22/04.
Por volta de 13 horas, uma
pessoa passava pela estrada
da antiga linha férrea, as
margens do rio, e sentiu um
forte mau cheiro vindo da
mata. Ele localizou o corpo
de um homem caído.
Apesar do avançado estado

de decomposição, o corpo foi
identificado como sendo do
senhor José da Silva Diogo,
desaparecido no sábado.
Familiares também reconheceram pelas características
físicas, vestimentas, relógio
e anel usados pela cidadão.
A perícia esteve no local e
não detectou algum sinal de
violência, liberando o corpo
para familiares logo em seguida. Não há informação
precisa da causa da morte.
Polícia e Cia

Iapu/MG. O universitário
Augusto Fernandes de Aredes
morreu após se envolver em um
acidente, na manhã desta terça-feira (21), na BR- 458, próximo
a Iapu (MG).
Segundo a Polícia Militar,
a vítima estava em um carro
de passeio quando perdeu o
controle da direção e bateu de
frente com uma carreta. Ainda
de acordo com a PM, o condutor
seguia em alta velocidade.
"Chegamos no local do acidente e encontramos o SAMU,
retirando a vítima das ferragens.
Ele estava em Ipatinga e trafegava sentindo a Caratinga, quando
invadiu a contramão e acertou
a carreta', disse o cabo Elizeu
Campo.
O motorista da carreta, Fábio
Piete Azevedo, que teve um
corte na região da cabeça, contou que saiu de Cachoeira do

Itapemirim (ES), e seguia para
Capelinha (MG). Ele disse que o
acidente foi muito rápido.
"O motorista estava em alta
velocidade, e como era próximo
de uma curva, foi impossível
evitar a batida. A carreta estava
vazia e por isso fica mais leve.
Eu iria parar em Ipatinga para
carregar o veículo", explica.
Com a batida, o óleo do motor

Estudante de Matipó morre em
acidente no Vale do Aço

da carreta se espalhou pela rodovia e foi preciso jogar pó de
serragem para evitar outros acidentes. O trânsito no local ficou
lento e o tráfego de veículos foi
liberado em meia pista.
Augusto Fernandes de Aredes
estudava engenharia civil na Faculdade Univértix, em Matipó.
Com informações de Patrícia Belo - G1 Vales de Minas

Maus tratos: jovem é socorrido
sem mãos e pés

Manhumirim/MG. Uma
mulher foi presa, em Manhumirim, acusada de maltratar
o irmão dela, um rapaz doente de 21 anos. O jovem chegou ao hospital apresentado
estado avançado de apodrecimento das mãos e dos pés.
Duas funcionárias do Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CRAS) foram à casa de uma
moradora do Bairro Nossa
Senhora de Lourdes, pois o
irmão dela estava precisando
de cuidados médicos.
Chegando à residência, as
profissionais acionaram a
equipe de saúde. Foi constatado o gravíssimo estado

de saúde do rapaz. Ele foi
levado ao hospital de Manhumirim.
A médica disse que o jovem apresentava sinais de
necrose em estado avançado
e que por isso já havia perdido parte das mãos e dos pés.
A irmã relatou que é a única responsável pelo doente,
pois a mãe deles possui problemas mentais e reside na
cidade de Durandé. Informou
ainda que possui problemas
relacionados à depressão e,
devido a isso, solicitou ajuda
da assistência social.
Após os fatos foi realizado
contato com a Polícia Civil.
O perito foi até a casa e ti-

rou fotos dos restos de pés e
mãos que estavam no chão
da cozinha e no interior de
uma sacola.
Após os trabalhos, ele
liberou o local para que
funcionários da assistência
social realizassem a retirada
das partes do corpo para serem enterrados em cova rasa,
acompanhados por funcionários da funerária.
Diante dos fatos, a acusada
por ser a única responsável
e não ter tomado os devidos
cuidados, foi conduzida à
Delegacia de Polícia. A assistência social de Manhumirim
também acompanha o caso.
Policia e Cia
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Dupla assalta, troca tiros com policiais
e acaba presa em Santa Rita de Minas
Caratinga/MG. A dupla de assaltantes foi presa
pela Polícia Militar de Santa Rita de Minas depois
de uma ação rápida, durante o feriado de Tiradentes, na terça-feira (21). Segundo a PM, Carlandro
Borges da Conceição, de 30 anos, e Lucas Maia,
de 21 anos, praticaram dois assaltos seguidos,
usando uma motocicleta roubada. Eles perseguiram
e roubaram um motociclista e na sequência, renderam e assaltaram funcionários, que estavam num
caminhão de uma empresa de bebidas.
De acordo com a PM, a moto usada nos dois
assaltos tinha queixa de roubo registrada em Manhuaçu. A dupla de assaltantes foi detida, quando
tentava fugir por uma estrada de terra, no Córrego
do Laje, em Santa Rita de Minas. Ao avistarem a
viatura policial, os autores chegaram a trocar tiros
com os militares.
“Deparamos com eles numa curva, jogaram a
motocicleta no chão e entraram num matagal. Ouvimos alguns estampidos de disparo de arma de fogo,
revidamos a esses disparos, e depois percebemos
que eles entraram numa mata. Cercamos o local e
conseguimos efetuar a prisão deles e recuperar todo
o material”, disse sargento Júnior.
Com a prisão dos autores, a PM apreendeu o revólver usado nos roubos, uma arma de fogo calibre
32, com quatro munições deflagradas e duas intactas, e dois capacetes. E, também recuperou cerca de
R$ 490,00 em dinheiro, carteiras, celulares e maços
de cigarros. Conforme a PM, a dupla de assaltantes
já é conhecida no meio policial e também é suspeita
de assaltar pai e filho na segunda-feira, dia 20.
A PM também acredita que os autores possam estar envolvidos em diversos outros roubos e na região.
Conforme a PM, Carlandro é oriundo do estado da
Bahia e Lucas é de Santa Rita de Minas. “Assumiram a autoria dos delitos e falaram que realmente
perderam, e o caso será repassado à Polícia Civil,
para as demais providências”, informou o sargento.
TV Super Canal

PM apreende droga e moto
furtada em Santana do Manhuaçu

SANTANA DO MANHUAÇU (MG) Equipes da Polícia Militar de Santana do
Manhuaçu e de Simonésia com apoio de três
militares e dois cães do canil do 11º Batalhão
de Polícia Militar cumpriram mandado de
busca e apreensão em Santana do Manhuaçu,
no início da manhã de quinta-feira, 23/04.
Foram localizadas pelos policiais uma
motocicleta Honda/CG 125 Titan, sem placa,
licenciada em Raul Soares-MG, com queixa
furto e roubo; uma placa de motocicleta
GRU8429; um celular marca Motorola; 10
bucha de maconha; 1 porção de maconha; 2
papelotes de cocaína; 3 saquinhos de crack;
várias sacolas plásticas para dolagem da
droga.
O cidadão denunciado Michael Ribeiro da
Silva e os materiais foram encaminhados para
a Delegacia da Polícia Civil em Simonésia.
A ação foi coordenada pelo Subtenente
Narcizo e é resultado de mais uma trabalho
baseado em denúncias e informações da
comunidade.
Giro 21
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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.

Piada de estudantes
No último ano do ensino médio, uma das
perguntas era esta: Faça uma análise sobre a
importância do Vale do Paraíba. Eis a brilhante
resposta de um estudante:
O Vale do Paraíba é de suma importância,
pois não podemos discriminar esses importantes cidadãos. Já que existem o vale-transporte,
o vale-idoso, por que não existir também o
Vale do Paraíba? Além disso, sabemos que
os paraíbas, de um modo geral, trabalham
em obras ou portarias de edifícios e ganham
pouco. Então, o dinheiro que entra no meio do
mês, que é o vale, é muito importante para ele
equilibrar sua economia familiar.

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.

Conceitos surpreendentes
• Lavoisier foi guilhotinado por ter inventado o oxigênio.
• Os egípcios antigos desenvolveram a arte
funerária para que os mortos pudessem viver
melhor.
• Péricles foi o principal ditador da democracia grega.
• O problema fundamental do terceiro mundo é a superabundância de necessidades.
• O petróleo apareceu há muitos séculos,
numa época em que os peixes se afogavam
dentro d'água.

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.
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.

Definições surpreendentes
• A harpa é uma asa que toca.
• O vento é uma imensa quantidade de ar.
• O terremoto é um pequeno movimento de
terras não cultivadas.
• A unidade de força é o Newton, que significa a força que se tem que realizar em um metro
da unidade de tempo, no sentido contrário.
• Lenda é toda narração em prosa de um
tema confuso.

sete erros

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.

Respostas em vestibulares
• O metro é a décima milionésima parte de
um quarto do meridiano terrestre, e pro cálculo
dar certo, arredondaram a Terra!
• O cérebro humano tem dois lados, um pra
vigiar o outro.
• O cérebro tem uma capacidade tão espantosa, que hoje em dia praticamente todo mundo tem um.
• Quando o olho vê, ele num sabe o que tá
vendo, ele manda uma foto elétrica pro célebro
que explica pra ele.
• Nosso sangue divide-se em glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e até verdes.
• Nas olimpíadas a competição é tanta, que
só cinco atletas chegam entre os dez primeiros.
• O piloto que atravessa a barreira do som
nem percebe, porque não escuta mais nada.

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.
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.

Respostas em vestibulares de música
• Bach está morto desde 1750 até os dias de
hoje.
• Agnus Dei é uma famosa compositora que
escreveu música para igreja.
• Handel era meio alemão, meio italiano e
meio inglês.
• Beethoven escreveu música mesmo surdo.
Ele ficou surdo porque fez música muito alta.
• Uma ópera é uma canção que dura mais
de 2 horas.
• Henry Purcell é um compositor muito conhecido, mas até hoje ninguém ouviu falar dele.
• O Bolero de Ravel foi composto pelo Ravel.
• A harpa é um piano pelado.
• Opus Póstuma é música composta quando
o compositor compôs depois de morto.
Trechos de redação em vestibular
O tema da redação era: A TV forma, informa
ou deforma?
• A TV possui um grau elevadíssimo de informações que nos enriquece de uma maneira
pobre, pois se tornamos uns viciados deste veículo de comunicação.
• A TV no entanto é um consumo que devemos consumir para nossa formação, informação e deformação.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

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.

CURIOSIDADES
BORBOLETAS - As borboletas fazem parte de um imenso grupo de insetos chamado lepidópteros, que possui
mais de 250.000 espécies diferentes.
Dentre eles, cerca de 18.000 são borboletas. Elas apresentam-se em uma
grande diversidade de cores, tamanhos
e formato. São ativas durante o dia e
existem em praticamente todo o mundo,
desde lugares compostos pela gélida vegetação tundra até as florestas tropicais.
Para protegerem-se, os frágeis insetos
desenvolveram técnicas distintas. Algumas apresentam cores semelhantes ao
ambiente em que vivem e confundem-se
com ele. Outras, de espécie venenosa,
desenvolveram coloração gritante para

que os predadores, depois de saborear uma,
lembre-se da amarga experiência e não o
façam novamente. Há ainda um terceiro
grupo que não apresenta veneno, mas se
“veste” como uma delas. Assim, faz com
que os inimigos a temam, sem desconfiar
do banquete que estão perdendo.
LÂMPADAS - As lâmpadas incandescentes funcionam transformando
em luz o calor que a corrente elétrica
produz ao passar por seus filamentos.
Apenas 6% desse calor é transformado
em luz visível. Cerca de 75% da energia despendida perde-se em radiação
infravermelha e 0,25% em ultravioleta.
Os 19% restantes dissipam-se pelo ambiente.

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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Dona da Friboi contrata empresa para
limpar sua imagem na web

Collor fez magia negra contra
Silvio Santos, afirma ex-mulher

“O filho do Lula é dono da Friboi”. A frase
circula na internet em boa parte dos debates
políticos nas redes sociais e já rendeu até
processo de Fabio Luis Lula da Silva, filho
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
contra quem a proferiu na esfera pública.
E agora ela preocupa também o grupo
JBS, maior empresa de processamento de
carne bovina do mundo, que contratou uma agência digital para desmentir o boato.
A missão da agência 4Buzz não será nada simples: ela terá que
fazer com que a corrente imensa de circulação do boato seja desmentida. O grande problema é que faz anos que a afirmação circula
nas redes sociais, o que faz com que seu alcance seja enorme.
A questão de “limpar a imagem” chegou à JBS depois que Lulinha interpelou judicialmente o prefeito de São Carlos, no interior
de São Paulo. Paulo Altomani (PSDB), por meio de seu Facebook,
afirmou à época que “não é justo o Tesouro Nacional tirar dinheiro
da nossa cidade para repassar ao BNDES para financiar por exemplo
a empresa Friboi (sic), que pertence ao Lulinha”.

A vida do ex-presidente Fernando Collor voltou a ser exposta em
entrevista por sua ex-mulher, Rosane Collor — que atualmente se
chama oficialmente Rosane Malta. Em entrevista à TV Record ela
voltou a confirmar que o ex-marido era frequentador assíduo de rituais de magia negra.
Segundo a ex-primeira-dama, os rituais
aconteciam desde que o casal se conheceu.
Ela afirma que no começo acreditou se tratar
de proteção ao ver o sacrifício de animais de
“pequeno porte”, como ela mesma definiu.
A coisa, no entanto, foi saindo do controle.
Rosane confirmou também que um dos alvos
dos trabalhos de Collor foi o apresentador
Silvio Santos, que à época era forte candidato
à corrida presidencial.
“No começo era só matança de galinha, coisa pouca. Depois começamos a ir para lugares mais afastados de Maceió [capital de Alagoas], eram animais mais pesados e eu sempre passava muito mal.
E foi sim um pedido dele [Collor] e acabou fazendo que o Silvio
Santos não se candidatasse. A Cecília [mãe de santo] fazia contra
todos os adversários”, afirma Rosane.
Essa não é a primeira vez que a ex-presidente fala de rituais de
magia negra envolvendo Collor. Em entrevista recente, chegou a
afirmar que as práticas nas quais o ex-marido estaria envolvido utilizavam inclusive fetos humanos.

Ex-'Rei do Boxe', Kellie Maloney quer
retornar ao esporte como empresária
e enfrenta preconceito
A lenda do
boxe
antigamente conhecida como Frank
Maloney anunciou que voltará
ao esporte. Depois de passar
por uma cirurgia de mudança de sexo, a mulher chamada hoje de Kellie Maloney revelou nesta quinta-feira que decidiu atuar como empresária,
função na qual se destacou e marcou época na modalidade, quando
ainda assumia a identidade de homem.
Maloney, quando ainda usava o nome de Frank, foi responsável
pela ascensão meteórica de Lennox Lewis, quando o britânico se
tornou campeão mundial dos pesos pesados de todas as organizações do boxe durante a década de 90. Agora, já como Kellie, voltará
à modalidade e revelou já ter acordo para cuidar da carreira de dois
pugilistas que ainda buscam espaço no esporte.
"Eu tenho que começar de baixo novamente e não há como ser de
outra forma. A oportunidade e o desafio pessoal são muito grandes",
declarou Maloney, que também levou os boxeadores Paul Ingle e
Scott Harrison a títulos mundiais.
Maloney havia encerrado sua carreira de 30 anos no boxe em
2013, quando devolveu a licença que tinha à Comissão de Controle
do Boxe Britânico por se dizer desiludido com o esporte. No ano
seguinte, surpreendeu ao anunciar que faria uma cirurgia para mudar
de sexo. Quando ainda era Frank, o empresário chegou a ter o nome
envolvido em polêmicas por homofobia.
Em uma entrevista ao jornal inglês Sunday Mirror , na qual revelou a mudança de sexo, Maloney revelou que nunca se sentiu confortável em um corpo masculino."Eu nasci no corpo errado e sempre
soube que era uma mulher. Não posso continuar vivendo na sombra", explicou. Pouco após a divulgação da entrevista, Maloney recebeu diversas mensagens de apoio, inclusive de pessoas ligadas ao
boxe, considerado um meio machista, e não escondeu a surpresa. "É
este tipo de pessoas que você nunca esperava que fossem te apoiar.
Me deixa tão orgulhoso e só quero agradecer a eles pelo apoio", afirmou ao Sunday Mirror. Maloney ainda garantiu: "Isto mostra que o
mundo está mudando". "Está mudando para melhor. Muitas outras
pessoas em minha posição foram severamente traumatizadas por
anos pelo que passaram. Eu não posso agradecer o povo britânico o
suficiente por seu cuidado e entendimento", comentou.

Rachel Sheherazade dá
piti ao levar bronca no SBT
Rachel Sheherazade, 41, não gostou de ser
repreendida pela direção de jornalismo do SBT.
A apresentadora do ’SBT Brasil’ fez, no ar, uma
careta de reprovação depois de assistir uma matéria da repórter Simone Queiroz, sobre os bailes
funks, na quinta-feira (23). Na sexta-feira (24),
Rachel Sheherazade foi chamada pela direção de
jornalismo no começo da tarde e levou um bronca pelo acontecido,
segundo o colunista Flávio Ricco, do ‘UOL’. Descontente por ter
sido repreendida, Rachel Sheherazade saiu da sala dizendo em alto
e bom som que iria recorrer a alguém importante. “Então vocês vão
censurar a minha expressão fácil também? Já sei com quem tenho
que falar!”, teria dito a apresentadora.

Namorado de Deborah mente e vira piada
Hugo Moura, o surfista que é o novo namorado de Deborah Secco
e que já dá até entrevistas..., faltou com a verdade em uma declaração a um jornal carioca.
Ele disse que que não está sendo influenciado nem ajudado por
ela a virar ator...
Como assim????
O rapaz, que até outro dia morava na Bahia, era surfista e trabalhava com engenharia, agora se mudou para o Rio e decidiu virar
modelo e ator (está até divulgando fotos e fazendo curso de interpretação).
Deborah arrumou um teste para Hugo em Malhação (mas ele não
foi bem, tadinho).
Claro que Huguinho virou piada nos corredores da Globo, pois o
pessoal sabe o empurrão que ela está dando para o moço.
Precisa mentir?

Winits ganha apelidos maldosos em festa
Danielle Winits apareceu na comemoração dos 50 anos da Globo (mas seu
contrato foi renovado?) na noite de quinta (23), no Rio. Uma fonte do blog que
estava lá comentou que os fotógrafos se
assustaram e algumas pessoas comentaram o visual esquisito dela, chamando-a
de bruxa. Já o povo das redes sociais não
perdoou e chamou a moça de vários apelidos (que má vontade com ela, hein?).
Veja a listinha carinhosa das coisas
que falaram dela: "A Winits foi vestida de assombração na festa
da Globo". "É a Noiva Cadáver". "Pronta para o Dia das Bruxas".
"Nossa, meu neto de 5 anos acabou de falar que não e vestido, que
é saco de lixo". "Vestiu um saco de lixo, passou carvão no olho, e
foi". "Não tem espelho?"."Ai, que susto!". "Eu tô gritando aqui".
"Tô morta". "Emo e gótica".Que maldadeeeeeeeeeeeee, tadinha.

Vídeo Show só pega gente sem carisma e
afunda cada vez mais
Está de mal a pior a situação do Vídeo Show. O programa perdeu
sua identidade e agora não acerta mais com os apresentadores que
tem colocado. Virou o maior troca-troca. Agora há humores de que a
Globo vai ter a coragem de trocar a ex-CQC Monica Iozzi pela mulher de Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank. Difícil dizer quem tem
menos carisma e empatia com o público... A situação está tão feia
que a atração tem amargado muitas vezes o segundo e até o terceiro
lugar em audiência.

Figurantes ganham pouco, são chamados de
feios e ameaçam boicotar novela de Walcyr
Está feia a situação da Globo, pois figurantes andam irritadíssimos com a emissora. Em primeiro lugar, eles estão revoltados com
o valor baixíssimo de cachê que recebem por dia: R$ 40 (isso mesmo que você leu, quarenta reais). Outros reclamam que demoram
para receber. Em razão disso, a Globo tem encontrado dificuldade
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em contratar. Muitos estão preferindo aceitar trabalhos em outros
canais, que pagam mais.
Outro dia, para piorar, aconteceu uma cena patética. Trinta figurantes foram chamados para gravar cenas de Verdades Secretas,
próxima novela das 23h, de Walcyr Carrasco, e, para surpresa deles,
a produção resolveu dispensar 12 profissionais (entre homens e mulheres) por serem feios...
Revoltados, os 18 que foram aprovados para continuar na gravação ameaçaram boicotar e ir embora se os colegas também não
ficassem. Para não perder a cena, a produção manteve os 12, mesmo
sem gravar, mas pagando o miserável cachê.

Leandra Leal se recusa a viajar de econômica
Leandra Leal é uma das celebridades
convidadas por uma conhecida agência de
viagens para ver o Rock in Rio em Las Vegas. Como não vai receber cachê para estar
lá (aceitou de graça mesmo), a atriz fez uma
exigência. Conhecida por seu jeito arredio
de ser, ela se recusou a viajar na classe
econômica, no meio do povo. Leandrinha
mandou dizer que só vai de executiva, que é
mais confortável. Fica pelo cachê que não querem pagar, né?

Cissa Guimarães se faz de desentendida…
Cissa Guimarães é danada.
Ela voltou ao "cansado" Vídeo Show e foi
entrevistada no Rio.
O curioso é que a apresentadora se fez de
morta quando o jornal perguntou se o programa está voltando à velha e boa forma...
Cissa deu uma de desentendida e começou
a contar como foi parar lá novamente.
Claro que o programa não voltou a ser
como antes, né, Cissa? Nunca esteve tão ruim...
Tem chegado até a terceiro lugar no Ibope em alguns momentos,
perdendo para a Record e SBT.
Caia na real e pare de enganar o público...

Mesmo com ingressos caríssimos, show de
aniversário de Roberto Carlos é fiasco
Muitos que foram ao show em comemoração
aos 74 anos de Roberto Carlos no sábado (18),
em SP, saíram decepcionados. A reclamação nas
redes sociais era geral. O áudio estava péssimo e
mal se ouvia o que o cantor dizia.
O pior é que teve gente que chegou a pagar R$
700 para vê-lo cantar. Em vez de ele se preocupar tanto em ficar censurando biografia, deveria
ter um pouco mais de respeito com quem paga (e
caro) para ver seu show. Fora isso, Robertão não atraiu famosos de
peso para sua apresentação. Não está fácil para ninguém, né?

Bafão: sogro de famosa dá em cima do
Anjinho de Walcyr Carrasco
Rolou uma cena curiosa nos bastidores da São Paulo Fashion
Week na noite de quinta (16), por volta das 21h.
O sogro de uma famosa ficou louco por Lucas Malvacini, o Anjinho do Félix (Mateus Solano) na novela, lembra?
Ele ficou tentando de tudo para conseguir o telefone do belo rapaz...
Lucas também já encantou o autor Walcyr Carrasco que o apelidou carinhosamente de Anjinho.

Neymar faz a Justiça perder tempo…
Neymar processou a jovem mineira
Laryssa Oliveira, pivô de sua separação de Bruna Marquezine.
A moça deixou vazar que foi para
Barcelona com tudo pago pelo jogador (enquanto ele namorava a atriz) e
deu até entrevista falando do assunto.
O fofo ficou nervoso, pois perdeu a
namorada global, e entrou com ação
judicial contra Laryssa por difamação. Só que ele não apareceu na audiência...
Agora o processo pode ser extinto.
Neymar deveria ter noção e não fazer a Justiça perder tempo com
bobagem, né?
Tantos casos sérios e importantes que estão parados e esses famosos tirando onda da Justiça...
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Governo de Manhuaçu segue com
implantação de caixas de contenção
Mais de três mil caixas construídas pelo município

Coqueiro Rural foi uma das localidades contempladas
com as caixas de contenção

No Distrito de Palmeirinha, a estrada recebeu,
juntamente com as caixas, diversas melhorias

Governo de Manhuaçu, por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue com a implantação das caixas de
contenção de águas pluviais em estradas da zona rural
do município. A finalidade é a de conservar a manutenção das
estradas, além de promover a preservação de nascentes. As
caixas retêm águas das chuvas, fazendo com que elas permaneçam no solo, evitando assim, que elas provoquem erosões,
enxurradas e até mesmo enchentes. Cerca três mil caixas já
foram feitas em diversos distritos e córregos manhuaçuenses.
“É um projeto que tem dado muito certo. Hoje nós já
atendemos distritos como Sacramento, Dom Corrêa, Santo
Amaro, Palmeiras, Vilanova etc. Nós vamos não só fazer,
mas dar manutenção nessas caixas” – afirma a engenheira
agrônoma da secretaria de Obras, Brenda Pereira. “Até
novembro passado, tínhamos em torno de 2,2 mil caixas
prontas. 70% delas estão com manutenção em dia. E cerca de
oitocentas caixas já foram feitas, desde novembro até hoje.

Esperamos, até o fim do ano, contemplar 80% das estradas
rurais do município. Hoje, 60% já foram contemplados” –
diz a engenheira.
Os reflexos de ações como esta podem ser sentidos não
apenas na zona rural, conforme lembra Brenda Pereira.
“Estamos nos aproximando da safra de café e o fluxo na
estrada rural é muito grande. E a economia do município
gira em torno do café. Ou seja, mantendo essas estradas bem
conservadas, beneficiamos não só a zona rural, mas o centro
urbano também” – disse.
Ao construir as caixas de contenção, a secretaria realiza
ainda todo trabalho de drenagem, nivelamento, alargamento e
limpeza das estradas, conforme a demanda do local. As caixas
são projetadas de modo a evitar acidentes ou rompimentos. A
iniciativa preserva o meio ambiente e traz qualidade de vida
à população rural de Manhuaçu.
Secretaria Municipal de Comunicação Social

O

Retenção de águas pluviais em estradas
vicinais através da construção de caixas seca

A

s caixas seca são obras realizadas normalmente às margens das estradas vicinais e
funcionam como um reservatório, que capta
a água das chuvas e os sedimentos levados por ela,
impedindo que transcorram pelo leito da via causando erosão e assoreando os corpos hídricos que se
localizam nas regiões mais baixas.
Normalmente utilizadas para contenção de águas
de chuva, as caixas de contenção são em sua maioria
dispostas em beira de estradas sendo elas rurais ou
não, ou em locais estratégicos, de maneira que possam conter da melhor forma, a maior quantidade de

Recentemente, o Córrego do Palmital recebeu o projeto

O Córrego dos Pereiras também esteve entre
os contemplados

água possível, garantindo a qualidade da estrada ou
áreas com riscos de desmoronamento, sendo usadas
como bebedouros para animais locais, e preservação
do solo.
Toneladas de solo fértil do Brasil são perdidas pela
ação da erosão, da falta de manejo adequado, uso
incorreto de máquinas, equipamentos e implementos
agrícolas, bem como do uso de técnicas inadequadas
para o preparo do solo para o plantio. A conservação
do solo é fundamental para aumentar a produção
agrícola. A falta de caixas de contenção faz com que
as enxurradas levam a fertilidade do solo.

Caixas de contenção no Córrego de Soledade recebem manutenção

Caixas de contenção no Córrego de Soledade recebem manutenção

