Ano 13 - Nº 273 - 05 de maio / 2015 - Telefone: (33) 3331-8409 - www.jm1.com.br - contato@jm1.com.br

Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

SAMAL firma
convênio com plano
hospitalar para servidores

Campanha contra a Influenza
espera vacinar cerca de 18
mil pessoas em Manhuaçu

SAAE regulariza situação
de débito de empresa
privada de Manhuaçu

PÁG. 12

PÁG. 12

PÁG. 06

Semana da Saúde beneficia
população em Luisburgo

PÁG. 06

Grande operação de pavimentação
de ruas e tapa buracos atinge vários
bairros em Manhuaçu
PÁGs. 08 e 09
Jon Jones

Eliana
Prefeito Egídio de Assis Neto assina convênio
para manutenção do transporte
escolar 2015.

PÁG. 06

Ivete Roberto
Sangalo

2

5 de maio / 2015

acesse: www.jm1.com.br

EDITORIAL

Nosso imperador D. Pedro II
e os políticos de hoje

A Monarquia tem suas vantagens e uma delas é preparar bem os herdeiros do
trono para ocupar a direção da nação, no atual sistema qualquer cidadão em uma
boa jogada de marketing, pode ser eleito presidente do Brasil sem que tenha terminado pelo menos o 2º grau. Nossa legislação peca muito neste quesito levando
pessoas a ocupar cargos na política sem que tenha o mínimo de conhecimento até
mesmo para fazer um concurso de serviçal em uma prefeitura. Os acontecimentos
que marcam a história deveriam trazer aprendizado para os nossos legisladores
para que nosso sistema fosse aperfeiçoado. Tenho uma admiração pela monarquia
imagino que se o Brasil tivesse continuado no sistema monárquico talvez poderia
estar melhor, pois a família real tem como tradição preparar bem os futuros reis
e rainhas, o que no sistema presidencialista não há essa preocupação. Há males
que vem para o bem, imaginamos por tudo que tem passado nossa nação, se não
tivesse sido descoberto os crimes que culminou na Lava Jato, poderíamos tal vez
chegar a um sistema sem voltas, são muitos os políticos da base do governo do PT
envolvidos até o momento.
Lembrei-me um pouco da história em que fora deposto D. Pedro II no auge de
sua maior popularidade e hoje Dilma na pior popularidade ligado ao partido que
mais políticos existem cumprindo pena e ainda um montão de processos continua
contra políticos do partido.
Sempre acreditei que o governo deve ser exercido por pessoas com experiência
e bem preparadas para governar e que não se deslumbrem com o poder. O Brasil
não teve uma boa colonização, vieram para a nossa terra criminosos e até mesmo os
religiosos que eram mandados para o Brasil eram aqueles que cometiam alguns deslizes e como punição mandado para cá, mas quisera o destino que o nosso primeiro
imperador fosse um homem muito bem preparado com o excessivo rigor no trato
da coisa pública — a base do próprio conceito de república — foi uma das marcas
do imperador, que ainda precocemente aos 14 anos assumiu o governo, mas nunca
se deixou tomar pelo gosto do poder e das benesses que sua posição lhe garantiam.
Muito pelo contrário. D. Pedro II levava uma vida austera num palácio desprovido
de fausto e proibiu que lhe aumentassem o salário sequer uma única vez nos 49
anos de governo após a maioridade, em 1840, vendo sua dotação reduzir-se de 3%
a 0,5% do Orçamento imperial ao fim de seu reinado. Além disso, pagava as suas
viagens com seus próprios recursos e recusou a pensão que o governo da República
lhe ofereceu após derrubá-lo em 1889, ficando em dificuldades financeiras em seus
últimos anos, já velho e doente no exílio em Paris, onde morreu no modesto Hotel
Bedford em 1891. E não ficava por aí o desprendimento do monarca em relação
às verbas públicas, por cujo controle os políticos republicanos têm se digladiado
desde 1889. Também do próprio bolso, financiou os estudos de 151 brasileiros —
41 deles para estudarem no exterior, com a obrigação de retornarem ao Brasil ao
fim dos cursos. E, na forma de ajuda aos pobres,
Fale com a redação
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Pedro II impôs com firmeza a abolição da
escravidão apesar da oposição poderosa de
interesses políticos e econômicos. Um erudito, o imperador estabeleceu uma
reputação como um vigoroso patrocinador do conhecimento, cultura e ciências.
Ganhou o respeito e admiração de estudiosos como Graham Bell, Charles Darwin,
Victor Hugo e Friedrich Nietzsche, e foi amigo de Richard Wagner, Louis Pasteur,
Jean-Martin Charcot, Henry Wadsworth Longfellow, dentre outros.
Como foi diferente dos políticos atuais, hoje o dinheiro da nação é empregado
para cuidar da vida dos familiares, muitos ficaram ricos em apenas um a dois anos,
isso para não falar da bolsa ditadura, das viagens de aerolula e o bolsa família com
a nossa grana. D. Pedro ajudava com seu dinheiro e era voltado para educação
enquanto que se gasta mais dinheiro com autopropaganda do que com educação.
Mas o que se poderia esperar de um presidente que não estudou não se preparou?
O reinado de Pedro II veio a um final incomum — ele foi deposto apesar de
altamente apreciado pelo povo e no auge de sua popularidade, e algumas de suas
realizações logo foram desfeitas visto que o Brasil deslizou para um longo período
de governos fracos, ditaduras e crises constitucionais
e econômicas. Os homens que o exilaram logo começaram a enxergá-lo como um
modelo para a república brasileira. Algumas décadas após sua morte, sua reputação
foi restaurada e seus restos mortais foram trazidos de volta ao Brasil como os de um
herói nacional. Sua reputação perdura até o presente. Os historiadores o enxergam
numa visão extremamente positiva, sendo considerado por vários o maior brasileiro.
A pressão para que o jovem de 15 anos D. Pedro II ascendesse ao poder após o
período regencial com o Golpe da Maioridade marcou o início do governo mais
longevo do Brasil, o Segundo Reinado. Esse período durou de 23 de julho de 1840
até 15 de novembro de 1889.
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Minhas saudações brasileiras e meus respeitos.
No momento atual e pós eleitoral, nossas autoridades cá ao Brasil, não estão
dando a mínima atenção para duas febres africanas que estão batendo às nossas
portas, já com insistência incontida. Para epidemias inexistem fronteiras físicas e
políticas e parece que alguns políticos desconhecem este fato por aqui. A corrupção fala mais alto. Creia que nem todos os brasileiros comungam com o ilícito.
As febres africanas a que me refiro, Sr Presidente são : O Ebola – febre onde
em cada cem infectados sobrevivem apenas dez,se tanto e a febre Chykungunia
(transmitida pelos mosquitos da dengue).
Mais próxima que o Ebola e menos letal, o vírus da febre Chykungunia merece
uma maior atenção, por já termos entre nós os mosquitos da dengue que são o
vetores primários dessa febre.
A transmissão da febre Chykungunia faz-se primeiramente através do vírus
que se alberga no mosquito Aedes, e esse por sua vez ao picar um indivíduo
transmite o vírus.
A propagação da febre ocorre de pessoa para pessoa através do contato direto
com o mosquito infectado. É desconhecida outra forma de contágio.
As características clínicas entre a Dengue e a Chykungunia são similares, sendo

que na Chykungunia as dores articulares são mais acentuadas e insuportáveis.
São fatores essenciais para a disseminação dessa doença os mesmos que
ocorrem em relação à Dengue.
Apenas os mosquitos da Dengue são os transmissores da febre, que dependendo
do sistema imunológico do indivíduo infectado, ela pode evoluir para casos de
gravidade e até mesmo para óbito. O que dizer de uma dengue hemorrágica
associada a uma febre chycungunia?
É sofrimento além do suportável.
Diante disso, a partir de agora, antes das chuvas de verão e mesmo depois
delas, nós os cidadãos brasileiros, precisamos dar uma atenção ainda maior para
prevenção contra os mosquitos da Dengue para que não venhamos a ser vítimas
de Dengue associada a febre Chykungunia.
As alternativas de prevenção são cuidados indispensáveis, com vasos de plantas, pneus estocados, caixas d'água sem tampa, bromélias e quaisquer recipientes
que possam conter água a céu aberto.
Alternativas que afastam os mosquitos são: Citronela (pulseiras de citronela
que já existe no mercado). A substância que responde melhor ao tratamento da
Dengue e da febre Chycungunia é o extrato de Própolis das abelhas dissolvido em
álcool de cereais ou em água, que quando ingerido libera flavona pela sudorese
e cujos mosquitos não suportam o odor produzido, mas que é agradável ao ser
humano. Este produto é facilmente encontrado em Supermercados. A própolis
afugenta todo e qualquer inseto hematófago. É a profilaxia natural contra os
insetos, lembrando ainda que o grau de toxidade da Própolis é zero. Não se
conhece efeito colateral provocado por esta substância.
Estas são alternativas paliativas, mas eficazes, ou seja, se o mosquito não tem
contato com sua pele, não tem como contrair a doença exceto por descuido.
Quanto ao Ebola, vamos aguardar para que ele seja primeiramente extinto no
nordeste da África e torcer para que ele não atravesse o Atlântico!
Fiquem antenados porque eles, os mosquitos não respeitam fronteira ,classe social ou partido político.São supra partidários. Há que se ficar atento Cordialmente.
Em tempo.
Estarei em Portugal por alguns dias em julho de 2015, onde farei palestras
sobre a apiterapia na prevenção e cura da dengue e da malária.
Cordialmente.
Dr. Gilvan Barbosa Gama - Piúma Espírito Santo - Brasil
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Manhuaçu, acaba de saber que mais dois partidos irão para
suas mãos, ou seja, o PTB e o PPS, isso porque eles se juntarão ao DEM e PSB, que são majoritários em Manhuaçu e que
estão com ele”. Disse o seu fiel escudeiro Tuca.
Frequentemente assisto a um erro muito comum que foi
disseminado por um “engano” histórico que é chamar médico, dentista, engenheiro e advogado de Doutor. Quem faz
uma graduação não é doutor. A pós-graduação stricto senso,
composta por mestrado e doutorado, são os últimos graus na
escala do Ensino. Doutor equivale a PhD (Philosophy Doctor,
atribuído nas universidade anglo-saxônicas).
Assim sendo, Doutor é quem defende a tese de Doutorado e
é aprovado pela banca. É o cidadão que conseguiu completar o
3º ciclo do ensino superior e não apenas a graduação.
Segundo o Manual da República, somente deverá ser chamado de doutor quem concluiu satisfatoriamente o curso acadêmico de doutorado, ou seja, Doutor é um título acadêmico e não
um pronome de tratamento. Leia texto completo na página 7

Você confia na justiça brasileira?
Brasileiros que amam a
justiça e querem trilhar o
caminho do bem, e tem experiências de uma boa educação familiar, não entram
em corrupção. Por certo comemoram as providencias
tomada pelo juiz de Curitiba
Fernando Moro, em apoio ao
trabalho da Força Tarefa do
Ministério Público e da Polícia Federal. A manifestação em
frente à sede da PF em Curitiba às 17 horas reuniu empresários
de peso do Paraná contra a soltura dos empresários. Evento
idêntico aconteceu também em São Paulo, às 19 horas, na Rua
Hugo D´Antola, na Lapa de Baixo, em protesto ao Supremo
por ter liberado os empresários corruptos para cumprir penas
em suas residências. No momento, vivemos tempos difíceis,
com uma justiça duvidosa e um poder supremo para livrar os
bandidos corruptos, como que se os bilhões roubados por eles
não fizessem falta para os brasileiros, que passam por necessidades de atendimentos hospitalares, onde faltam de tudo. São
os revezes de uma justiça que ainda não encara a macrocriminalidade. Enquanto mataram um brasileiro em Jacarta (por
tráfico de drogas), aqui soltam aqueles que assassinam em
nome da corrupção. Ao juiz Fernando Moro o belo exemplo
de sua coragem com todo empenho em prol da higienização
da Nação". A forma como é composto o STF exibe, sem nenhum retoque, o aparelhamento puro e simples. Desde a saída
de Joaquim Barbosa, o STF vem dando clara guinada no favorecimento da impunidade com decisões inexplicáveis que
causam enorme frustração social. A população que paga impostos, que trabalha dia e noite para ser esfolada por tributos,
não consegue entender as razões que levam a nossa Suprema
Corte a facilitar a vida de criminosos perversos que arruínam
deliberadamente o país.

Sérgio Breder já está em campanha
Dizem que ele vem com
tudo, 2016 está logo ali,
principalmente depois que
recebeu a visita de seus advogados que lhe deram a
boa notícia que todos os seus
processos foram elucidados
e que ele já estaria livre para
concorrer até mesmo na eleição passada. Segundo disseram seus advogados, alguns
erros foram encontrados nos
processos, e também os anos
de impedimentos impostos a ele passaram, agora é olhar para
frente e usar a longa experiência para fazer em Manhuaçu a
melhor gestão de todos os tempos o povo merece. As conversas nos pontos de encontros políticos giravam em torno do
assunto: “não é que o homem é de sorte mesmo, além de estar sendo apoiado pelo maior número de partidos de peso de

Jorge do Ibéria sofre críticas
A Câmara Municipal de Manhuaçu sob a presidência do vereador Jorge começa a despertar críticas do povo, de seus pares e até
de companheiros de partido, quem
acompanhou a gestão passada sabe
que o prefeito sofreu duras críticas
dos vereadores, mas que nunca
deixaram de aprovar seus projetos
importantes. Alguns companheiros disseram que não sabem porquê de uma hora para outra
aqueles vereadores que eram os mais ferrenhos opositores do
executivo, agora não saem de seu gabinete, em nome da boa
convivência extrapolam a relação e chegam a melação.

Moradores reclamam de estado da ponte

Moradores dos bairros Lajinha, Bela Vista, Bom Jardim
e demais pessoas que usam a ponte que liga um bairro ao
outro, a ponte fica nas imediações do supermercado Pais &
Filhos, são centenas de pessoas que necessitam atravessar a
ponte todos os dias.
Há anos o povo reclama da má conservação da mesma, a
estrutura é de ferro, mas que a ferrugem já deteriorou, uma
pergunta fica no ar, será que ela precisa cair, para que as autoridades tomem providências. O correto seria que trouxéssemos também nesta edição uma palavra do secretário de
obras de Manhuaçu, mas não conseguimos falar com ele, na
próxima semana faremos todo o possível para trazermos sua
posição sobre o problema. A verdade é que nosso município
é enorme e necessita de colaboração de cada munícipe para
que estas informações cheguem ao executivo, é quase impossível ele saber de tudo e a reportagem tem também este valor
o da informação, agora depois de informados vamos cobrar
providencias.
As fotos de autoria de nosso colaborador Jorge Salazar
mostram o quanto a estrutura está danificada, dando sinais
claro que necessita reparo, muitas pessoas já passam apressadas com medo da ponte cair.
De acordo com a dona de casa Kelly Aparecida, ela ainda
continua levando o filho de seis anos até o bairro vizinho,
caso não tivesse a ponte teria que dar uma tremenda volta,
com muitos quilômetros.

Bombanet
Mensagem do Vereador
e ex-presidente da Câmara
Maurício Júnior sobre Geraldo Perígolo.
"Bem-aventurados os puros de coração (...)"
Orgulho de ser seu sobrinho, de ser seu amigo, confidente e companheiro.
Tem um coração puro, tem
muita bondade nele e amor ao
próximo.
Deus o concedeu sabedoria, humildade e força e com
isso pôde ajudar a muitos. Marcou positivamente muitas vidas. Sofreu injustiças, manteve-se firme na Fé e no trabalho e
está de pé. Que Deus Abençoe a Vida dele.

A deriva brasileira
Dizem que a sensibilidade rentista da ortodoxa equipe econômica deve ser menor que zero, diante da maior crise moral e econômica que o Brasil vive, com o Fundo Monetário
Internacional constatando que enfrenta o pior ciclo em mais
de 20 anos. Subir os juros básicos para 13,25%, como fez o
Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, é
uma pancada na cabeça dos empresários que produzem e trabalham. Também é uma porrada nas contas do desgoverno,
cuja trilonária dívida pública cresce ainda mais com a inoportuna subidinha da usura. Eta Brasilzão, onde com crise,
ou sem crise, os banqueiros continuam com lucros cada vez
mais recordes, adoraram a medida...
A Taxa Selic chega ao patamar de 2008 - quando o Brasil
passou por aquela "marolinha" (surfada por Luiz Inácio Lula
da Silva). A diferença é que, agora, o Brasil está em evidente
recessão. Não cresce, seu custo fica mais caro e o modelo estatal capimunista mais ineficiente, perdulário e corrupto que
nunca. Se a coisa está ruim, ainda pode piorar. O BC do B
sinaliza mais aperto monetário em futuro próximo. A decisão do Copom de subir os juros em meio ponto percentual
foi unânime - dando razão àquela máxima do imortal Nelson
Rodrigues, de que a unanimidade pode mesmo ser burra...
com informações de Alerta Total

Iluminação pública ganha novo capítulo
Alguns políticos da
região já dão como
fracassada a Resolução Normativa da
Agência
Nacional
de Energia Elétrica
(Aneel) de número
479/12, que transfere aos municípios a
responsabilidade pela
iluminação pública.
O prazo que a agência deu para os municípios receberem essa
responsabilidade, que
antes era da União e
dos estados, expirou no dia 31 de dezembro do ano passado,
e por isso, na teoria, desde o dia 1º de janeiro deste ano cada
prefeitura é a responsável oficialmente pelos ativos da iluminação pública, e não mais os governos estaduais, visto que as
concessionárias de energia elétrica — deixaram de operar e
manter o sistema de iluminação pública. Mas na prática não
é o que acontece.
Como grande parte dos municípios não assumiu essa
responsabilidade e não cumpre com seu dever de manter o
sistema da infraestrutura composto por postes, lâmpadas, reatores e transformadores, a Câmara dos Deputados, em Brasília, aprovou esta semana o projeto de Decreto Legislativo
1.428/13, do deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP), que
pretende suspender o repasse aos municípios dessa responsabilidade — elaboração de projeto, implantação, expansão,
operação e manutenção das instalações elétricas. O projeto
foi encaminhado ao Senado e deve ser votado nos próximos
dias.
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Bruno Daniel de Oliveira comemorou 20 anos
dia 10 de abril. Feliz aniversário!

12 de março, primeiro aninho de Vinícius
Aguiar Guimarães. Com as felicitações dos
seus pais e familiares
Marcela de Souza Moura, fez aniversário dia
27 de abril. Os nossos parabéns!

Parabéns para Ligia Maria de Souza Silva
Moura, comemora data feliz dia 8 de maio

Feliz Aniversário minha amada neta! Que
Deus possa te abençoar e proteger sempre!
Emanuelly Silva de Abreu

Pedro Júnior, dia 20 de abril comemorou
aniversário. Parabéns de seus pais e tios

A linda Luana de Oliveira completou 9 aninhos
dia 04 de abril. Parabéns Luana!

Prefeito Egídio de Assis Neto assina convênio
para manutenção do transporte escolar 2015.

O

Prefeito de Santana do Manhuaçu,
Egídio de Assis
Neto, acompanhado do
Assessor de Planejamento, Adriano Ribeiro Alves e do Secretário de
Esporte, João Batista
Lucas de Assis compareceram na quarta feira
29/04/2015, na sede da
Secretaria de Estado de
Educação (SEE), na Cidade Administrativa, para
a assinatura do convênio
de transporte escolar, que
possibilitará a liberação
dos recursos de 2015. A
verba repassada é destinada ao transporte dos
alunos da rede estadual
de ensino que moram em
áreas rurais. O Prefeito
destaca ainda que: “Todo
repasse do governo para o
município de Santana do
Manhuaçu é de extrema
importância, pois sem
esse repasse de recurso, não teríamos como
fazer a manutenção dos
veículos que realizam o
transporte dos alunos”,
afirmou o prefeito.
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Câmara de Manhuaçu aprova suplementação
de 15% na administração municipal

A

Câmara de Manhuaçu
aprovou, na noite desta
terça-feira, 28/04, durante reunião extraordinária,
presidida por Jorge Augusto
Pereira “Jorge do Ibéria”, projeto de lei que altera a redação
do caput do artigo 5º da Lei
Municipal nº 3.451 de 23 de
dezembro de 2014, estimando
a receita e fixando a despesa
do município. Os vereadores
também tomaram ciência
do projeto de lei nº 36/2015
que cria vagas temporárias
no SAMAL (Serviço Autônomo Municipal de Limpeza
Urbana).
A lei aprovada tem por
objetivo possibilitar ao Poder
Executivo a proceder abertura
de crédito adicional suplementar em mais 15% além do já
autorizado.
Antes do início da sessão
extraordinária, os parlamentares se reuniram com o Prefeito
Nailton Heringer; Secretário
de Fazendo, Cristovam Rocha
e assessores a fim de debater
o assunto. Após sanar as dúvidas dos vereadores, o projeto
foi colocado em votação e
aprovado por 12 votos a 2. Os
vereadores Maurício Júnior
e Eli de Abreu foram contra.

que não podemos mais pedir
suplementação rubrica por rubrica, pois é muito desgastante
e complexa. Então pedimos
sobre o orçamento que fica fácil para a parte contábil, então
aplica o dinheiro até exaurir o
índice. Estamos vivendo uma

O Presidente da Câmara Jorge do Ibéria avaliou o encontro
e a votação. “Estou muito
feliz com a postura da administração municipal de vir a
Câmara e dar oportunidade
aos vereadores de esclarecer
as dúvidas. Com a aprovação,
mostramos que está havendo
uma sintonia. Tenho certeza
que daqui pra frente as obras
vão começar a aparecer e a
cidade terá um novo rumo.
Esse foi mais um voto de confiança dado ao prefeito Nailton
Heringer”, explicou.
O Vice-Presidente Paulo
Altino comentou sobre a votação. “O mais correto é que
está acontecendo a sintonia
entre Poderes Executivo e

Legislativo porque quem
ganha é o povo. Os vereadores estão preocupados com o
pagamento dos funcionários
e com essa suplementação
isto já está garantido até o
final do ano. Nós aprovamos
a suplementação e buscamos
ajudar, mas futuramente,
caso seja feito algo de forma
irregular por parte da prefeitura, o prefeito irá prestar
contas, e nós vamos avaliar.
Todos os vereadores querem
o desenvolvimento do município”, salientou.
O Prefeito Nailton Heringer
avaliou o encontro. “Foi uma
das melhores reuniões que já
aconteceu aqui. Primeiro que
foi entendido pelo Legislativo

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG

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

Decreto nº 378, de 22 de Abril de 2015.
Convoca CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE em data que especifica e dá outras providências.
O Senhor WILLFRIED SAAR, Prefeito de Conceição de Ipanema, no uso de suas
atribuições legais, etc. e considera o disposto na legislação municipal que institui o
Conselho e o Fundo Municipal de Saúde, decreta:
Art. 1º Fica convocada a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO
DE IPANEMA, para o dia 09 de Maio de 2015, das 08:00h às 14:00h, cujas regras são
as que conter o edital e as constantes da legislação organizadora do SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE em nível municipal.
$1º Entende-se por CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE todo processo de estudos, reuniões, levantamento de propostas e deliberações, incluindo todos os acontecimentos do dia 09/05/2015.
$2º Poderá a Secretária Municipal de Higiene e Saúde, com participação do Conselho Municipal de saúde preparar pré-conferênçias por área, nos distritos, povoados
e córregos, ou em todo o Município, com o fim de pré-discutir a pauta principal do dia
09/05/2015 para:
I – Aprofundamento de Estudos e temas importantes;
II – Levantamento de propostas para serem enfrentadas e sobre elas deliberadas na
conferencia;
III – Fazer com que os delegados à CONFERÊNCIA não sejam surpreendidos com
palestras e tema sobre os quais não tenham previamente estudados, melhorando, assim, a qualidade de sua intervenção e participação.
Art.2º Cabe à Secretária Municipal de Higiene e Saúde a publicação de Edital de
Convocação da CONFERÊNCIA, detalhando a abrangência dos temas a serem estudados, inclusive seu programa principal.
Art. 3º Fica delegado à Secretária Municipal de Higiene e Saúde, para além daquelas
competências constantes de lei, poderes específicos para adotar as providencias necessárias à realizada na CONFERÊCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Art. 4º O pagamento de cachê por palestras ou por assessoramento especial da
CONFERÊNCIA, bem como por serviços de impressão de formulários, textos-base e
da resolução final da Conferência, depende da apresentação prévia de requerimento
instruído com o programa do trabalho a ser desenvolvido ou do serviço a ser contratado.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contraria.
Gabinete do Prefeito, 22 de Abril de 2015.
Willfried Saar
Prefeito Municipal

E

crise financeira em todo país”,
justificou.
Nailton abordou também a
harmonia entre os dois poderes. “O presidente da Câmara
conduziu a reunião da melhor
forma possível. Foi uma forma
mais leve e vamos prestar con-

ta passo a passo. Estou muito
feliz com que eu ouvi no encontro. O clima de harmonia
entre Prefeitura e Câmara vem
crescendo e está tendo um
amadurecimento”, finalizou.
Assessoria de
Comunicação.

Opinião de quem votou contra

m votação polêmica, por 09
votos à 02, Nailton Heringer recebeu
autorização legal para
movimentar mais de 40
milhões sem o efetivo
acompanhamento por
parte do Legislativo.
Para cada centavo de
dinheiro público gasto
tem que haver uma lei
autorizando o gasto.
A regra vale também
para os Prefeitos. Cada
centavo do dinheiro
do povo a ser gasto,
tem de ser votada pela
Câmara uma Lei autorizando tal gasto. Uma
das principais leis que
regulamenta os gastos
públicos é o Orçamen- Para o Vereador e Ex-Presidente da
to, votado anualmente Câmara, Maurício Júnior necessidade
de se fazer uma suplementação tão
para o ano seguinte.
Assim, o Prefeito nos grande é prova de que o orçamento
foi mal feito
últimos meses do ano
envia para a Câmara um
projeto de Lei – Orçamento – mento de tal ordem é decorrente
contendo a previsão dos gastos da sua má elaboração e, por ser
para o ano seguinte. Quanto mal elaborado, se faz necessámelhor elaborado o Orçamen- rio autorizar a suplementação.
to, menor é a necessidade de O município não pode parar
suplementá-lo, que em essência por causa da incompetência
é uma alteração. No orçamento de algumas pessoas. Contudo,
devem estar previstas todas as sou contra a suplementação de
despesas, à exemplo: gasto com 15 %. Essa porcentagem tinha
folha de pagamento de funcio- que ser autorizada em parcelas.
nários, combustíveis, obras, Primeiro que não foi prestada
aquisição de equipamentos à Câmara as informações comdiversos, e até mesmo as gordas pletas de onde e como foram
diárias recebidas pelo Prefeito. empregados os mais de 13
Na tarde de terça-feira, 28, milhões de reais já autorizados
deu entrada na Câmara de para suplementação. Segundo
Manhuaçu o projeto de Lei porque os documentos que
n. 132/2015 por meio do qual comprovam esses gastos não
Nailton Heringer requereu à foram trazidos à Câmara. Isso
Câmara autorização legal para dificulta a fiscalização e até
suplementar (modificar) o or- mesmo a discussão de onde
çamento no patamar de 15%, o dinheiro público deve ser
que somado à autorizações investido.”
anteriores ultrapassam 40 miIFET e aterro sanitário
lhões de reais.
Maurício Júnior e Eli de
De um total de 12 vereadores Abreu fundamentaram sua popresentes, à exceção do Presi- sição. “Minha preocupação em
dente que só vota no caso de se autorizar uma suplementação
empate, 09 vereadores votaram tão grande de uma só vez é
pela aprovação do projeto, são que o prefeito fica muito livre
eles: Aponísia (PSDC), Aní- pra gastar como quiser, sem
sio (PDT), Francisco Coelho prestar satisfações. À exemplo,
(PPS), Gílson (PSDC), Hélio por ter amparo legal, comprou
Ferreira (PMDB), Jânio Men- o terreno do IFET em Realeza
des (PTB), Linhares (PSDC), por quase 1 milhão de reais
Paulo César (PR), Rogerio há dois anos atrás e o terreno
(PR). Votaram pela rejeição do está ocioso, está parado. Tenho
projeto Maurício Júnior (PTC) conhecimento que o prefeito
e Eli de Abreu (PP). Ausentes quer adquirir um terreno para
ao trabalho Juarez Elói (PPS), fazer aterro sanitário – local
Francisco de Assis Dutra (PT) para destinação de lixo – dentro
e Fernando do Fórum(PMDB). da cidade, em cima do Bairro
Para o Vereador e Ex-Pre- Engenho da Serra, do lado do
sidente da Câmara, Maurício terreno em que hoje funciona
Júnior necessidade de se fazer o lixão. Questiono: esta será
uma suplementação tão grande a melhor opção? Se houvesse
é prova de que o orçamento foi uma margem mais reduzida de
mal feito e defendeu: “Ainda modificação do orçamento isto
estamos em abril, a necessidade obrigaria a ocorrer uma maior
de uma suplementação no orça- discussão com a Câmara e com

a população sobre decisões
importantes para Manhuaçu.
Por isso defendi com convicção
que a suplementação deveria
ter sido concedida em parcelas,
de modo gradativo. Afirmou
Maurício Júnior.
Por sua vez, o Vereador Eli de
Abreu defendeu maior participação da Câmara e da população
nas decisões do gasto com o
dinheiro público: “o posicionamento do Presidente Maurício Júnior está corretíssimo. O
prefeito não pode ficar com um
cheque em branco de mais de 40
milhões para gastar como quiser
sem prestar satisfações e até
mesmo discutir com a Câmara. O
que nós defendemos é um maior
participação da Câmara nas decisões que afetam o povo que nós
representamos e a autorização de
suplementação parcelada seria
uma grande instrumento para
garantirmos essa participação
democrática. Sempre que necessário, ao enviar novos projetos
buscando a alteração do orçamento, o prefeito iria prestando
contas do que está fazendo com
o dinheiro do povo.”
Os vereadores que aprovaram o projeto defenderam que
todos os gastos que o prefeito
efetuar, o mesmo terá que
prestar contas, inclusive ao
Tribunal de contas então não
haveria porque não aprovar a
suplementação.
Flerte
Com a votação e aprovação
no mesmo dia em que o projeto
chegou na Câmara aprovando a
modificação no orçamento nos
exatos termos pedido por Nailton
resta evidenciado que a base do
prefeito na Câmara cresceu. Até
mesmo vereadores que gritavam
por mais ação do prefeito em
favor do povo de Manhuaçu se
silenciaram. Não seria um flerte?! Será bom para Manhuaçu?!
Fica o convite à reflexão.
Reunião extraordinária.
Os vereadores se reuniram
inicialmente para votar um
projeto de Lei que autoriza a
contratação de 26 pessoas para
trabalhar no SAMAL. Colocado em pauta, o Vereador Eli
imediatamente pediu vista do
projeto: “É um absurdo um
projeto pedindo contratação de
pessoal. O SAMAL acabou de
realizar um concurso. Essa farra
de contratações tem que acabar.
Na época alertamos que realizar
concurso sem alterar o plano de
cargos do SAMAL era errado.
A prova está aí, mal acabou de
se realizar o concurso e estão
precisando contratar. Peço
vista para melhor analisar o
projeto e requeiro o envio de
cópia para o Ministério Público
também avaliar esta situação.”
Pontuou Eli.
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"Acho que a presidente da República tem que ter cautela. Ela tem o direito de vetar qualquer proposta, embora a última
palavra seja do Congresso. É muito importante que a pauta do PT não seja a do governo"
presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) , criticou a presidente Dilma Roussef (PT)

‘CONTERRÂNEOS’ REJEITAM O
GOVERNO DILMA: 79,4%
Os “conterrâneos” de Dilma (ela é mineira, mas fez carreira política no Rio Grande do Sul) estão tão infelizes com
seu governo quanto em qualquer outro Estado. Pesquisa do
Instituto Paraná revela que 79,4% dos gaúchos repudiam
o atual governo. Para 81,8% dos eleitores entrevistados, a
corrupção na Petrobras é o maior escândalo da história e
85,9% não têm dúvidas de que Dilma sabia da roubalheira.
ABRANGÊNCIA
O Instituto Paraná ouviu 1.340 eleitores em 80 municípios
gaúchos de 24 a 27 de abril. A pesquisa completa está no
DiariodoPoder.com.br
‘NÃO SABIA’ NÃO COLA
Apenas 9,7% dos gaúchos acham que Dilma, presidente do
Conselho de Administração da Petrobras por oito anos, não
sabia da corrupção.
DECLÍNIO CONTUNDENTE

COMO ZUMBI
O ex-presidente da estatal Transpetro Sérgio Machado perambulou em Brasília esta semana. Teve dificuldade de falar
até com o padrinho Renan Calheiros, que o sustentou no
cargo por cerca de doze anos.
TÔ FORA, MALANDRO
Michel Temer pediu a aliados para desestimular o impeachment contra Dilma. Ele diz que assumiria o país com “cheiro
de golpe”. A situação econômica é outro motivo que o afasta
da ideia de suceder Dilma.
MORCEGO OU BEIJA-FLOR
Em debate na Comissão de Agricultura do Senado, nesta
quinta, o senador Waldemir Moka (PMDB-MS) disse que o
governo deve aplicar o ajuste fiscal na dose certa, sob pena
de criar morcego ao invés de beija-flor. Moka é conhecido
por usar ditos populares em suas falas.
CARTEIRADA

Se as eleições fossem hoje, 53,3% dos 3 milhões de eleitores que escolheram Dilma, no Rio Grande do Sul, votariam
em outro candidato.

Nesta semana, a senadora Rose de Freitas (PMDB-ES) deu
bronca em um garçom no cafezinho. Ao pedir seu almoço, a
distinta parlamentar disparou: “Ei, senador tem preferência,
e precisa sair logo”.

DECEPÇÃO GENERALIZADA

FIQUE CALMO

Para a maioria dos gaúchos (78,2%), o desempenho de Dilma é ainda pior do que a expectativa. Já 15,8% esperavam
tudo o que aconteceu.

Debochando de manifesto dos senadores do PDT, o ex-ministro Carlos Lupi tranquilizou o ministro Manoel Dias (Trabalho), por ele indicado. O ex-ministro garantiu que tentará
preservar sua boquinha no governo.

BLOCÃO DO IMPEACHMENT FALA
EM PARLAMENTARISMO
Partidos da oposição marcaram para quarta-feira (6) reunião conjunta para definir o rumo da próxima ofensiva contra o Planalto. Devem participar os líderes no Senado e na
Câmara do DEM, SD, PSDB e PPS. A coalizão avalia que,
neste momento, a chance de sucesso de um pedido de impeachment ainda é pequena, e vai discutir a aceitação de
uma Emenda Constitucional para instituir o parlamentarismo.

MINISTRO DO PDT NÃO SERÁ
DEMITIDO. POR ENQUANTO
O ministro Manoel Dias (Trabalho) pode ficar tranquilo, ao
menos por enquanto: sua boquinha será mantida. A presidente Dilma Rousseff resolveu levar em conta a ponderação
do antecessor, Lula, e decidiu fazer de conta que não tomou
conhecimento da declaração do presidente do PDT, Carlos
Lupi, padrinho do ministro, que acusou o PT de “roubar demais” e que, por exagerar na corrupção, “se exauriu”.

ESTRATÉGIA

MICHEL, O BOMBEIRO

Líderes do bloco consideram que Dilma ensaia uma recuperação e que é mais fácil aprovar a emenda constitucional
do parlamentarismo.

O vice Michel Temer foi escalado para “apagar o fogo” provocado pelas declarações de Carlos Lupi, ex-ministro de Lula
e Dilma.

O LÍDER

PRESSÃO NO SENADO

O senador Aécio Neves está à frente do grupo pró-parlamentarismo. Pediu mais tempo para levar uma posição consolidada do PSDB.

Os senadores do PDT querem romper com o governo. À exceção de Acir Gurgacz (RR), que permanece mais governista que Dilma.

BAIXA

DEPUTADOS INDÓCEIS

O PPS, que vai se fundir com PSB, deve desembarcar da
empreitada. A desistência do impeachment foi imposta pelo
PSB para a fusão.

O deputado pedetista Marcos Rogério (RO) reflete a insatisfação da bancada: “Precisamos redefinir nosso comportamento”.

VIVA O LOBBY

DISCUTINDO A RELAÇÃO

Logo após a decisão do presidente da Câmara de instalar
catracas na entrada para restringir o acesso de lobistas ao
plenário, parlamentares organizam a criação de uma “Frentona” para a ideia não sair do papel.

O diretório nacional do PDT se reúne em 12 de maio para
ouvir as velhas enrolações de Carlos Lupi, mas pode até discutir seu destino.

DIFICULDADES
O advogado Luiz Fachin faz corpo-a-corpo no Senado para
obter aval à sua indicação para o Supremo Tribunal Federal.
Mas ele certamente já percebeu a dificuldade. Sua sabatina
até foi adiada por uma semana.
CONTRA O PMDB DO SENADO
O ministro Henrique Eduardo Alves (Turismo) decidiu demitir Alberto Alves, o
secretário-executivo. Não há motivo,
exceto o fato de Alves ter sido indicado
pelo líder do PMDB no Senado, Eunício
Oliveira (CE).

O Patinho feio
ERA UMA VEZ uma mamã pata que teve 5 ovos. Ela
esperava ansiosamente pelo dia em que os seus ovos quebrassem e deles nascessem os seus queridos filhos!
Quando esse dia chegou, os ovos da mamã pata começaram a abrir, um a um, e ela, alegremente, começou a saudar os seus novos patinhos. Mas o último ovo
demorou mais a partir, e a mamã começou a ficar nervosa…
Finalmente, a casca quebrou e, para surpresa da mamã
pata, de lá saiu um patinho muito diferente de todos os
seus outros filhos.
- Este patinho feio não pode ser meu! Exclama a mamã
pata.
- Alguém te pregou uma partida. Afirma a vizinha galinha.
Os dias passaram e, à medida que os patinhos cresciam,
o patinho feio tornava-se cada vez mais diferente dos outros patinhos.
Cansado de ser gozado pelos seus irmãos e por todos os
animais da quinta, o patinho feio decide partir.
Mesmo longe da quinta, o patinho não conseguiu paz,
pois os seus irmãos perseguiam-no por todo o lago, gritando:
- És o pato mais feio que nós alguma vez vimos!
E, para onde quer que fosse, todos os animais que encontrava faziam troça dele.
- Que hei de eu fazer? Para onde hei de ir? O patinho
sentia-se muito triste e abandonado.
Com a chegada do inverno, o patinho cansado e cheio
de fome encontra uma casa e pensa:
- Talvez aqui encontre alguém que goste de mim! E assim foi.
O patinho passou o inverno aconchegadinho, numa
casa quentinha e na companhia de quem gostava dele.
Tudo teria corrido bem se não tivesse chegado a primavera e com ela, um gato malvado, que enganando os donos
da casa, correu com o patinho para fora dali!
- Mais uma vez estou sozinho e infeliz… Suspirou o patinho feio.
O patinho seguiu o seu caminho e, ao chegar a um
grande lago, refugiou-se junto a uns juncos, e ali ficou durante vários dias.
Um dia, muito cedo, o patinho feio foi acordado por
vozes de crianças.
- Olha! Um recém-chegado! Gritou uma das crianças.
Todas as outras crianças davam gritos de alegria.
- E é tão bonito! Dizia outra.
Bonito?... De quem estarão a falar? Pensou o patinho
feio.
De repente, o patinho feio viu que todos olhavam para
ele e, ao ver o seu reflexo na água, viu um grande e elegante cisne.
- Oh!... Exclama o patinho admirado. Crianças e outros cisnes admiravam a sua beleza e cumprimentavam-no
alegremente.
Afinal ele não era um patinho feio mas um belo e jovem
cisne!
A partir desse dia, não houve mais tristezas, e o patinho
feio que agora era um belo cisne, viveu feliz para sempre!

GILMAR CONCLUI EM JUNHO
VOTO SOBRE FINANCIAMENTO
No final de junho, o ministro Gilmar Mendes vai devolver ao
plenário do Supremo Tribunal Federal o seu pedido de vista
do processo que trata do financiamento privado de campanhas políticas. Ele deu a boa notícia aos senadores Randolfe
Rodrigues (PSOL-AP) e Cristovam Buarque (PDT-DF), durante conversa em seu gabinete, no STF. Seis ministros já tinham
votado pelo fim de doações privadas, quando ele pediu vista.
DEBATE SUSPENSO
A discussão sobre financiamento privado de campanha foi
“congelada” em abril do ano passado, quando o ministro Gilmar pediu vista.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

28 de abril / 2015

A

ssisto um erro muito comum que foi
disseminado por um “engano” histórico
que é chamar médico, engenheiro, dentista e advogado de Doutor. Quem faz uma graduação não é doutor. A pós-graduação stricto
sensu, composta por mestrado e doutorado são
os últimos graus na escala do Ensino. Doutor
é equivalente a PhD (Philosophiæ Doctor,
atribuído nas universidades anglo-saxónicas.)
Assim sendo, Doutor é quem defende a tese de
Doutorado e é aprovado pela banca. É o cidadão que conseguiu completar o terceiro ciclo
do ensino superior e não apenas a graduação.
Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, somente deverá ser chamado
de doutor quem concluiu satisfatoriamente o
curso acadêmico de doutorado. Ou seja, doutor
é um título acadêmico e não um pronome de
tratamento.

Como começou o erro?
Médicos: O termo começou a ser adotado para os médicos por uma adaptação da
palavra“doctor” do inglês, “dottore” do italiano, “docteur” do francês, “doktor” do alemão,
que significa nas respectivas línguas “médico”,
isso no século XIX. Era comum as famílias
mais ricas enviarem seus filhos para Europa
ou para os Estados Unidos para estudar em
faculdades renomadas, já que na época existia
poucas faculdades de Medicina no Brasil. No
retorno, os médicos traziam consigo a palavra
que tomavam como referência. A população
desinformada, relacionava as palavras estrangeiras com o nosso “doutor”, que tem a origem
etimológica nas invasões indo-europeias, de
onde surgiu a raiz dok-, da qual provém a palavra latina docere, que por sua vez derivou em
doctoris, que significa “Mestre, O que ensina,
Aquele que entende”
Advogados: O siteJus Brasildeu uma excelente explicação sobre o surgimento do erro
para designação do título acadêmica doutor ao
bacharel de Direito:
“A história que se contava era a seguinte:
Dona Maria, a Pia, havia “baixado um alvará”
pelo qual os advogados portugueses teriam de
ser tratados como doutores nas Cortes Brasileiras. Então, por uma “lógica” das mais obtusas,
todos os bacharéis do Brasil, magicamente,
passaram a ser Doutores. Não é necessária
muita inteligência para perceber os erros desse
raciocínio. Mas como muita gente pode pensar
como um ex-aluno meu, melhor desenvolver o
pensamento (dizia meu jovem aluno: “o senhor
é Advogado; pra que fazer Doutorado de novo,
professor?”).
1) Desde já saibamos que Dona Maria, de
Pia nada tinha. Era Louca mesmo! E assim
era chamada pelo Povo: Dona Maria, a Louca!
2) Em seguida, tenhamos claro que o tão falado alvará jamais existiu. Em 2000, o Senado
Federal presenteou-me com mídias digitais
contendo a coleção completa dos atos normativos desde a Colônia (mais de quinhentos
anos de história normativa). Não se encontra
nada sobre advogados, bacharéis, dona Maria,
etc. Para quem quiser, a consulta hoje pode ser
feita pela Internet.
3) Mas digamos que o tal alvará existisse e
que dona Maria não fosse tão louca assim e
que o povo fosse simplesmente maledicente.
Prestem atenção no que era divulgado: os
advogados portugueses deveriam ser tratados
como doutores perante as Cortes Brasileiras.

acesse: www.jm1.com.br

Advogados e não quaisquer bacharéis. Portugueses e não quaisquer nacionais. Nas Cortes
Brasileiras e só! Se você, portanto, fosse um
advogado português em Portugal não seria
tratado assim. Se fosse um bacharel (advogado
não inscrito no setor competente), ou fosse
um juiz ou membro do Ministério Público
você não poderia ser tratado assim. E não
seria mesmo. Pois os membros da Magistratura e do Ministério Público tinham e têm o
tratamento de Excelência (o que muita gente
não consegue aprender de jeito nenhum). Os
delegados e advogados públicos e privados têm
o tratamento de Senhoria. E bacharel, por seu
turno, é bacharel; e ponto final!
4) Continuemos. Leiam a Constituição de
1824 e verão que não há “alvará” como ato
normativo. E ainda que houvesse, não teria
sentido que alguém, com suas capacidades
mentais reduzidas (a Pia Senhora), pudesse editar ato jurídico válido. Para piorar: ainda que
existisse, com os limites postos ou não, com o
advento da República cairiam todos os modos
de tratamento em desacordo com o princípio
republicano da vedação do privilégio de casta.
Na República vale o mérito. E assim ocorreu
com muitos tratamentos de natureza nobiliárquica sem qualquer valor a não ser o valor
pessoal (como o brasão de nobreza de minha
família italiana que guardo por mero capricho
porque nada vale além de um cafezinho e isto
se somarmos mais dois reais). ”
[…] Vamos enterrar tudo isso com um só
golpe?!
A Lei de 11 de agosto de 1827, responsável
pela criação dos cursos jurídicos no Brasil, em
seu nono artigo diz com todas as letras: “Os
que frequentarem os cinco anos de qualquer
dos Cursos, com aprovação, conseguirão o grau
de Bacharéis formados. Haverá também o grau
de Doutor, que será conferido àqueles que se
habilitarem com os requisitos que se especificarem nos Estatutos que devem formar-se, e
só os que o obtiverem poderão ser escolhidos
para Lentes”.
Traduzindo o óbvio. A) Conclusão do curso
de cinco anos: Bacharel. B) Cumprimento dos
requisitos especificados nos Estatutos: Doutor.
C) Obtenção do título de Doutor: candidatura a
Lente (hoje Livre-Docente, pré-requisito para
ser Professor Titular). Entendamos de vez: os
Estatutos são das respectivas Faculdades de
Direito existentes naqueles tempos (São Paulo,
Olinda e Recife). A Ordem dos Advogados do
Brasil só veio a existir com seus Estatutos (que
não são acadêmicos) nos anos trinta.
E aí, esclarecemos? Agora que você sabe
disso, adote a ideia e passe adiante. É no mínimo, uma injustiça tremenda um graduado
do primeiro ciclo do superior ganhar o título
acadêmico de Doutor. Fazendo uma analogia,
seria a mesma coisa que você dá o diploma do
ensino médio para quem acabou de passar do
quinto ano do ensino fundamental.
Deixo claro que não questiono em momento
algum a importância dos cursos, muito menos o
esforço que é empregado para a formação nos
mesmos. Entretanto, temos que ter consciência
que todo mérito atribuído a quem desmerece
é um ato de corrupção. Quem quiser o título
de Doutor que se sujeite a intensa maratona de
estudos, se submeta a dificuldade. Não fique
se apoiando em um erro nascido da ignorância
de um povo.
Fonte: http://ahduvido.com.br/doutor-e-quem-tem-doutorado
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SAAE regulariza situação
de débito de empresa
privada de Manhuaçu

O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, regularizou a situação de instituição
manhuaçuense que possuía
débito antigo com a autarquia.
Trata-se da Renalclin, empresa
privada que prestava serviços
públicos de hemodiálise mediante repasse da Prefeitura de
Manhuaçu. A instituição, desde
o início da década de 2000
deixou de pagar suas faturas de
água e, desde 2010, ainda na
gestão anterior, a Procuradoria
Jurídica do SAAE busca formas
de efetuar a cobrança. O Governo de Manhuaçu esclarece.
No ano de 2010, a Procuradoria do SAAE ajuizou uma
ação de execução fiscal com
vistas a receber a dívida, já que
os valores chegavam, à época,
aos R$ 270 mil. Desde então,
a autarquia tentava, por meio
de bloqueio online de verbas,
obter o pagamento, porém sem
êxito. A Renalclin chegou a
oferecer um imóvel como forma
de pagamento, contudo, não foi
possível gravar o bem como
uma penhora. De acordo com
as últimas correções, feitas neste
ano, o valor da dívida passou
dos R$ 270 mil para algo em
torno dos R$ 1,2 milhão.
A grande preocupação da
Procuradoria Jurídica do SAAE
esteve em não estrangular o
faturamento da Renalclin, haja

José Aguiar, diretor do Saae, Josué Santos, procurador
jurídico do SAAE, e o Prefeito Nailton Heringer

vista seu objetivo institucional.
Optou-se então, por uma penhora de direito, o que não significa
penhora de dinheiro em conta.
Cada repasse da Prefeitura à
empresa, que ocorre regularmente, é próximo de R$ 500
mil. A solução encontrada foi
a da penhora parcial do crédito
de R$ 200 mil a cada repasse
feito até perfazer o montante de
R$ 1,2 milhão. Atualmente, a
Renalclin efetua os pagamentos
normalmente. O valor devido é
referente a débitos anteriores.
“Para nós isso representa o
cumprimento da lei” – diz o diretor da autarquia, José Aguiar.
“Porque todo aquele que está
à frente de um setor público,
que é ordenador de despesas,
ele tem responsabilidade de
fazer as cobranças em tempo

Agora em Lajinha!

Festas

hábil para que amanhã ela não
venha a recair sobre si e sobre
seu patrimônio. O cumprimento
da lei está em fazer as cobranças em tempo hábil para que
a gente possa amanhã dormir
de forma tranquila” – justifica.
“Esse esforço da Procuradoria
Jurídica foi grande de forma
a trazer esse recurso de volta
aos cofres da autarquia. E nós
queremos crer que não só esse
caso em si, mas todo e qualquer
outro que existem estão sendo
olhados com bastante cuidado
e buscando resolver cada um a
seu tempo. Se do outro lado vai
haver essa receptividade não
sabemos, mas temos buscado
cumprir a lei em todos os sentidos” – conclui Aguiar.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Uns homens sobem por
leves como os vapores
e gases, outros como os
projéteis pela força do
engenho e dos talentos.
A beneficência é sempre
feliz e oportuna quando
a prudência a dirige e
recomenda.
O pródigo pode ser lastimado, mas o avarento é
quase sempre aborrecido.
O interesse explica os
fenômenos mais difíceis
e complicados da vida
social.
Os maldizentes, como os
mentirosos, acabam por
não merecerem crédito
ainda mesmo dizendo
verdades.
Há muitos homens que
se queixam da ingratidão
humana para se inculcarem benfeitores infelizes
ou se dispensarem de ser
benfazentes e caridosos.
Ninguém considera a
sua ventura superior ao
seu mérito, mas todos se
queixam das injustiças
dos homens e da fortuna.
Os elogios de maior
crédito são os que os
nossos próprios inimigos
nos tributam.
A modéstia doura os
talentos, a vaidade os
deslustra.

Pr. João Soares
da Fonseca

Os 6 Alimentos que Ajudam a Prevenir o Câncer

U

ma Alimentação de qualidade e fundamental para afastar ou diminuir
as chance de qualquer tipo de Câncer. Hoje Com 44% dos homens e 39% das
mulheres agora estão sendo diagnosticados
com câncer, tornou-se mais importante do
que nunca entender os alimentos que não
só nutrem seu corpo, mas também desintoxicar-lo de qualquer tipo de agentes causadores de Câncer. Leia mais Alguns dos
Alimentos que Ajudam a Prevenir o Câncer.

1. Algas: Chlorella e Spirulina são duas
das algas mais potente. Estudos Realizados
mostrou que elas são excelente para prevenir o Câncer, Devido à sua incrível ação
de desintoxicação (incluindo a ligação a e
eliminando metais pesados) e propriedades
que fortalecerá seu Sistema imunológico,
além de que elas (promovem a produção de
flora intestinal saudável e combate candida
supercrescimento), elas são uma excelente
formas de evitar e prevenir o surgimento do
Câncer.
2. Cogumelos Medicinais: Os cogumelos
medicinais tais como Reishi e chaga tiveram
um número de moléculas bioativas, incluindo agentes anti-tumor, identificado na
sua estrutura. Estes compostos bioativos incluem polissacáridos, alcalóides, tocoferóis,
fenólicos, flavonóides, carotenóides, folatos,
enzimas de ácido ascórbico, e ácidos orgânicos. Estudos mostram que o consumo a
longo prazo de reishi impede a proliferação
do tumor e crescimento, Eles ainda aumentam os nível de antioxidantes no sangue
de um indivíduo plasma ao mesmo tempo
aumentando a imunidade das pessoas que
sofrem de câncer em estágio avançado.
3. Aloe Vera: Estudo Realizados mostrou
que Aloe Vera tem fortes propriedades imunomoduladoras e anti-tumorais em polissacarídeos, o que significa que aumenta a
função do sistema imunológico e destrói

tumores de câncer. Estudo realizado mostraram que os polissacarídeos da aloe vera
exibiram potente macrófagos ativando atividades, incluindo a produção de volumes
crescentes de óxido nítrico, que tem um potencial anti-tumoral.
4. Alho: Estudo realizado Mostrou que
uma maior ingestão de Alho diminui o risco
de que se desenvolva o câncer intestinal. O
alho, conforme uma avaliação feita junto à
mulheres de meia idade, reduz as possibilidades de se contrair o câncer do cólon do
útero. Além disso um estudo realizadas na
China, constatou-se que comer alho todos
os dias, reduz o risco do câncer de próstata,
do câncer no estômago e no esôfago. A lista
também inclui o de câncer de pâncreas.
5. Cúrcuma: Um Estudo realizado
Mostrou que a Cúrcuma tem propriedades
anti-câncer. ela atinge 10 fatores causais envolvidos no desenvolvimento do câncer, incluindo danos no DNA, inflamação crônica,
e rompimento de sinalização celular caminhos. Centenas de estudos também têm
demonstrado que curcumina tem o poder
de bloqueia o desenvolvimento do câncer
de forma bem Eficaz.
6. Vegetais Crucíferos: Os vegetais crucíferos, como Brócolis, Couve-Flor e Repolho têm sido associados a menores riscos de
câncer e têm a capacidade de interromper o
crescimento de células de câncer de tumores
na mama, endométrio, pulmão, cólon,
fígado e colo do útero. Parece que um fitoquímico chamado sulforafano podem estimular enzimas que desintoxicam agentes
cancerígenos antes que eles danificar as células, bem como indole 3-carbinol e crambene, que também são suspeitos de ativação
de enzimas de desintoxicação. Esperamos
que isso o inspira a confiar na natureza, para
que possamos começar a reverter estas estatísticas assustadoras.

Os abusos, como os dentes, nunca se arrancam
sem dores.
Os insignificantes são
como os mascarados,
audazes por desconhecidos.
É tal a incapacidade pessoal de alguns homens,
que a fortuna, empenhada em sublimá-los, não
pode conseguir o seu
propósito.
Os soberbos são ordinariamente ingratos;
consideram os benefícios
como tributos que se lhes
devem.
O nosso amor-próprio é
tão exagerado nas suas
pretensões, que não admira se quase sempre se
acha frustrado nas suas
esperanças.
Marquês de Maricá

Pão de banana com chocolate
INGREDIENTES
100g de margarina amolecida
1 xícara (chá) de açúcar
3 bananas nanicas maduras amassadas
2 ovos
1/2 xícara (chá) de leite
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
1 colher (sobremesa) de fermento em pó
200g de chocolate ao leite picado
MODO DE PREPARO
Em uma tigela, misture a margarina, o
açúcar, a banana, os ovos e o leite. Junte aos poucos a farinha misturada com o
bicarbonato de sódio e o fermento. Com
uma colher, incorpore bem todos os ingredientes até formar uma massa mole. Montagem: em uma fôrma retangular, untada

com margarina, alterne camadas de massa
e de chocolate picado, finalizando com a
camada de massa. Asse no forno preaquecido a 220º durante 40 minutos ou até dourar. Dica: Você pode usar 150g de chocolate
meio amargo e 150g de chocolate branco.

jsfonseca@pibrj.org.br

Cuidado com a cobra!

A jornalista Miriam Leitão contou que, aos 19
anos, foi presa em Vitória, no dia 03-12-72, e levada para ser torturada no 38º Batalhão de Infantaria do Exército, em Vila Velha, na Grande Vitória.
Conta que certo dia, um dos militares...
“voltou trazendo uma cobra grande, assustadora,
que ele botou no chão da sala. ...e antes que eu a
visse direito, apagaram a luz, saíram e me deixaram ali, sozinha com a cobra. Eu não conseguia ver
nada, estava tudo escuro, mas sabia que a cobra estava lá. A única coisa que lembrei naquele momento de pavor é que cobra é atraída pelo movimento.
Então, fiquei estática, silenciosa, mal respirando,
tremendo. Era dezembro, um verão quente em Vitória, mas eu tremia toda. Não era de frio. Era um
tremor que vem de dentro. Ainda agora, quando
falo nisso, o tremor volta. Tinha medo da cobra
que não via, mas que era minha única companhia
naquela sala sinistra”
(http://oglobo.globo.com/brasil/miriam-leitao-fala-sobre-tortura-que-sofreu-nua-gravida-de-1-mes-durante-ditadura-13663114#ixzz3HmGPGHeg – em 31-10-2014).
Houve uma outra ocasião em que uma mulher e
uma cobra estiveram frente a frente. Foi no Jardim
do Éden (Gn 3). A serpente, falando em nome das
forças do inferno, persuadiu Eva a optar por um
modo de vida em que Deus não era incluído. Eva
escolheu desobedecer ao que Deus havia dito. Em
seguida, convenceu o marido a fazer a mesma sinistra escolha. O resultado é esse caos em que a
vida se tornou. Se no mundo físico, temos medo
de cobra, mais ainda deveríamos temer a outra
serpente, a do reino espiritual. Como alerta Paulo:
“Mas temo que, assim como a serpente enganou
Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja
de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo” (2Co 11.3).
O melhor soro antiofídico para a alma é o sangue
de Jesus. “Para isto o Filho de Deus se manifestou:
para destruir as obras do Diabo” (1Jo 3.8).
Pr. João Soares da Fonseca
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POLÍCIA

Jovem de 20 anos é morto a pauladas
na zona rural de Raul Soares
Raul Soares/MG. O corpo do jovem de 20 anos foi
encontrado em uma estrada vicinal no Córrego Sacramentinho, na zona rural
de Raul Soares. O lavrador
Ucley Dornelas Cristiano foi
morto a pauladas. Segundo a
perícia técnica da Polícia Civil, a vítima foi golpeada na
cabeça. Após rastreamento os
policiais militares encontram
em meio ao matagal a arma
usada no crime.
O corpo de Ucley foi encontrado por apanhadores
de café que circulam pela
região. Na sequência, os pais
do jovem chegaram ao local
e reconheceram a vítima.
Os policiais apuravam as
informações sobre as ações
do jovem nas últimas doze
horas, desde quando ele havia saído de casa e não foi
mais localizado. Segundo
apurado e repassado por tenente Christófori, familiares
disseram que por volta das
18h o jovem jogou bola com
amigos em um campo de
futebol próximo a sua casa
e, por volta das 22h, ele teria
sido abordado por um indivíduo que teria lhe cobrado
uma dívida de R$ 60.

Um suspeito, que não teve
nome e idade revelados, está
sendo ouvido pelas autoridades. O indivíduo teria feito o
último contato com a vítima.
No local foi encontrada
também uma garrafa pet
com gasolina. A Polícia irá
investigar se ela era de propriedade da vítima ou do
autor do crime. A Polícia
segue em rastreamento e o
caso foi encaminhado para a
investigação da Polícia Civil.
O depoimento de possíveis
testemunhas é fundamental
para que haja a elucidação
do caso.
TV Super Canal

Arma apreendida em
Santana do Manhuaçu

S A N TA N A D O M A NHUAÇU (MG) - Armas e
munições foram apreendidas
em Santana do Manhuaçu
durante operação Alferes
Tiradentes, na manhã de
quinta-feira, 30/04.
Equipe policial foi averiguar a denúncia envolvendo
arma de fogo. O morador,
do Centro da cidade, foi
localizado e informado da
denúncia.
Ele contou consertava e
fabricava armas de fogo
em um cômodo no interior
de sua casa, mas que havia
parado há mais de um ano.
Foram encontrados no
imóvel uma espingarda de
pressão transformada em
calibre .22; uma munição
calibre .22; um estojo de
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Suspeito de matar e
enterrar taxista é preso

Caratinga/MG. Após 15
dias que o carro do taxista,
José Ari Moreira da Silva, 62
anos foi encontrado com marcas de sangue em uma estrada
de terra que liga os bairro Vale
do Castelo e Santo Antônio, e
o corpo localizado, enterrado,
no sábado (18).
A Polícia Civil prendeu na
manhã de terça-feira (28),
em um ônibus que estava
na rodoviária do município
de Caratinga, vindo de Eunápolis, na Bahia, Clayton
Oliveira, conhecido como
pastor, morador do bairro
Santo Antônio, suspeito de
participação no latrocínio que
tirou a vida do taxista.
Desde que o crime aconteceu, que a Polícia Civil
de Muriaé e Miraí, estava
buscando informações sobre
a autoria e motivação do
crime bárbaro, que chocou
não só a população de Miraí,
onde morava o taxista, como
de Muriaé onde seu carro e o
corpo foram localizados. As
investigações tiveram a frente
o delegado Dr. Eduardo Freitas, que junto com sua equipe
e investigadores de Miraí, foi
levantando os fatos e ouviu
primeiro, dois adolescentes
que estavam no dia do crime
e tiveram participação direta
nos fatos.
Com a certeza de que
Clayton também teria participado, a polícia começou a
monitorar seus passos, já que
ele havia fugido para a cidade
de Porto Seguro, na Bahia, no

domingo (19).
Sabendo que ele viria nesta terça-feira para Muriaé,
podendo depois fugir para o
Espírito Santo ou São Paulo, a
Polícia, de posse de um mandado de prisão, conseguiu
interceptar o ônibus em Caratinga, onde o autor foi preso
e encaminhado a delegacia da
cidade, para o suspeito prestar
seu depoimento, confessando
que participou do crime, que
foi premeditado e com a

intenção de matar o taxista.
Após o registro em Caratinga, os investigadores levaram
o suspeito para Muriaé, onde
foi ouvido mais uma vez e
encaminhado ao Presídio
do Safira, onde vai cumprir
prisão temporária e ficará a
disposição da justiça.
Com a prisão do homem,
ficou confirmado que o taxista foi morto em Muriaé,
elevando para 13 o número de
homicídios no ano na cidade.

MANHUAÇU (MG)
- Quatro mil reais foram
roubados na tarde de quinta-feira, 30/04, no sítio Pouso
Alegre, na região próxima
ao Engenho da Serra, em
Manhuaçu.
O encarregado relatou que
estava realizando pagamento
de companheiros referente a
colheita de café, por volta de
meio-dia, quando se deparou

com dois indivíduos, de
touca ninja, sendo um deles
de cor clara, trajando camisa
preta e bermuda vermelha,
descalço de aparelho nos
dentes de posse de um revólver calibre .22 e anunciou
o roubo.
O outro indivíduo, trajando camisa na cor verde, de
cor morena e descalço apanhou uma bolsa preta com

aproximadamente quatro
mil reais, que estava com o
encarregado.
A dupla fugiu em seguida
por uma lavoura de café que
dá acesso a um pasto e depois
uma mata. Não foram mais
vistos depois disso.
Equipes da Polícia Militar
foram acionadas, mas não
encontraram os autores.
Carlos Henrique Cruz

Quatro mil reais roubados
do pagamento da colheita

munição .44; cinco estojos
de munição .38; oito estojos
de munição .32; um estojo
de munição .320; dezessete
estojos de munição .22; e seis
estojos de munição para furar
teto para colocação de gesso.
Havia também oito espole-

tas, um guarda-mato; quatro
coronhas e uma porção de
pólvora.
O homem e os materiais
foram conduzindo-os até a
Delegacia da Polícia Civil da
cidade de Simonésia.
Carlos Henrique Cruz
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Dia 1° de maio, Dia do Trabalhador

Dia do trabalhador em Manhuaçu

Maria das Graças

O

dia 1° de maio é celebrado em diversos
países como sendo o
Dia do Trabalhador, Dia do
Trabalhador ou Dia de Maio.
O trabalho não é visto somente como fonte de sustento,
mas também como simbolismo social que se deu através de
um contexto histórico no qual
viabilizava o trabalho no sentido de utilidade social, visto que
os demais não trabalhadores
eram vistos como vagabundos.
Nesse sentido o trabalho
vem se tornando o valor do
ser humano, no sentido que,
no momento que o indivíduo se desapropria desse
bem ( o trabalho), ele se torna
sem valor, sem sua dignidade,
principalmente na vida dos
homens, no qual o trabalho é
considerado como respeito, por
ser o chefe de sua família, pois
é dele segundo sua concepção
de sustentar a sua casa e sua família, no entanto, as mulheres
nesse contexto também vem
tomando significados conside-

N

o dia 1º de maio dia do trabalhador
o sindicato com o apoio da Prefeitura Municipal de Manhuaçu-MG,
realizou uma tarde agradável para adultos
e crianças, com brincadeiras, cama elásti-

Campanha contra a Influenza
espera vacinar cerca de 18 mil
pessoas em Manhuaçu

ráveis enquanto trabalhadoras,
o trabalho se tornou um objeto
de desejo para a sociedade no
qual todos devem buscar e se
encaixar no quadro de trabalhadores visto que, os que não se
situarem nessa condição estaria
excluídos e mais vulneráveis a
criminalidade, nesse sentido a
falta de emprego faz relações
com a criminalidade, como se
a falta de emprego estivesse
interligada ao mesmo. A falta
de emprego também gera so-

frimento e frustração gerando o
sentimento de inutilidade e de
fracasso. Essa condição que a
sociedade determina, faz com
que o trabalhador se submeta
a uma realidade dolorosa, no
intuito de manter sua família
e sua honra, fazendo que o
mesmo não gere a credibilidade
esperada pelos empregadores,
custeando sua mão de obra com
baixos rendimentos salariais nos
quais por muitas vezes não efetivam sua vida com dignidade.

SAMAL firma convênio com
plano hospitalar para servidores
O SAMAL – Serviço Autônomo Municipal de Limpeza
Urbana de Manhuaçu – oficializou, nesta semana, convênio
com o plano de saúde hospitalar Plancel, do Hospital Cesar
Leite. O objetivo é fornecer
aos servidores da autarquia
preços diferenciados na contratação do plano. Trata-se de
um benefício a mais, oferecido
aos servidores que desejarem.
O plano é extensivo ainda
aos dependentes legais do
servidor.
A diretoria do SAMAL
buscou junto a diversos
planos o que oferecesse as
melhores condições e sem
ônus à autarquia. A melhor
proposta veio do Plancel,
que oferece toda cobertura
hospitalar. “Esse convênio
consiste em oferecer aos
servidores uma tabela de
preços diferenciada, com
preços promocionais. E para
a autarquia não haverá contrapartida, é um benefício a
mais oferecido aos servidores e dependentes” – deta-

ca, tobogã dentre outros todos oferecidos
gratuitamente.
Teve show com duplas sertanejas a tarde
e à noite as pessoas puderam desfrutar e
louvar a Deus com um momento gospel.

Kilder Perígolo, diretor da autarquia, Felipe Segall,
procurador jurídico do SAMAL, e o representante do Plancel,
Jairo Guilherme ao centro

lhou o procurador jurídico
do SAMAL, Felipe Segall.
“O objetivo é proporcionar
ao trabalhador uma opção a
mais, na medida em que, se
ele fosse aderir a esse plano
fora da autarquia seria muito
mais custoso” – concluiu.
O servidor interessado na
adesão deverá procurar a
direção do órgão para informações. A adesão ao plano
é facultativa. O servidor

que aderir deve arcar com
uma mensalidade, que será
diferenciada. “A importância
está na questão da qualidade
de vida. O Plancel cobre
100% dos custos de uma
internação no César Leite. É
um benefício aos servidores
e à sua família” – afirmou o
diretor da autarquia, Kilder
Perígolo.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

C

omeçou na segunda-feira, 04, a 17ª Campanha
Nacional de Vacinação
contra influenza. Em Manhuaçu, segundo a Secretaria de
Saúde, por meio da Diretoria
de Vigilância em Saúde e Coordenação da Atenção Básica,
a distribuição das doses prossegue até o dia 22 de maio.
Além da vacinação nos
postos, durante a semana,
haverá um dia especial de
mobilização, o chamado dia
“D” contra a influenza, que
está agendado para o sábado,
09, quando todas as unidades
de saúde estarão atendendo de
8 às 17 horas.
Devem ser vacinados nesta
campanha as pessoas com
sessenta anos ou mais e ainda
os trabalhadores de saúde,
as crianças na faixa etária de
seis meses a menores de cinco
anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), as gestantes, as
puérperas (até 45 dias após o
parto), os grupos portadores
de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições
clínicas especiais, a população
privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.
PÚBLICO ALVO: Em
Manhuaçu, o público alvo da
campanha é de 18.824 pessoas, incluindo todas as faixas
de vacinação. A expectativa
é de uma cobertura vacinal
superior a 80% da população
alvo. No total, 26 salas de
vacina de todas as unidade de
saúde dos ESF – Estratégia
de Saúde da Família – no
município estarão atendendo
durante a semana.
A diretora de Vigilância
em Saúde, Maria Cristina
Caldeira Duarte, lembra da
importância da pessoa procurar a unidade mais próxima
de casa, onde além da vacina,

Maria Cristina informou que 26 salas de vacina vão atender a
população cobrindo todo o município

a visita vai possibilitar uma
análise e até a atualização do
cartão da pessoa.
DOENÇA RESPIRATÓRIA: A influenza é uma doença respiratória infecciosa
de origem viral que pode
levar a complicações graves
e ao óbito, especialmente nos
grupos de alto risco, que são
as crianças menores de cinco anos de idade, gestantes,
adultos com sesenta anos ou
mais, portadores de doenças
crônicas não transmissíveis e
outras condições clínicas especiais. A vacina é a principal
forma de prevenção.
A campanha anual, realiza-

da desde 1999, entre os meses
de abril e maio, contribui para
a prevenção da gripe nos
grupos vacinados, além de
apresentar impacto na redução
das internações hospitalares,
gastos com medicamentos
para tratamento de infecções
secundárias e mortes evitáveis.
Quem tiver qualquer dúvida em relação a campanha
de vacinação deve procurar
informações junto às unidades
do ESF ou na diretoria de Vigilância em Saúde pelos telefones 3332-3544 ou 3332-3549,
entre sete e dezessete horas.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

As doses da vacina já estão armazenadas nos refrigeradores
da Vigilância em Saúde para serem distribuídas às unidades
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Semana da Saúde beneficia população em Luisburgo

P

elo terceiro ano seguido, a Administração
2013/2016, por meio
da Secretaria M. de Saúde,
proporcionou à população de
Luisburgo diversos atendimentos preventivos contra o
câncer de colo de útero e de
próstata, envolvendo médicos e equipe de profissionais
especialistas do setor. Fruto
de inteligente parceria com a
Fundação Cristiano Varella,
esta mobilização atendeu a
centenas de mulheres e homens, principalmente com
idade superior a vinte e cinco
anos, residentes na cidade e
nas comunidades rurais.
Durante toda a semana, a
carreta da Fundação Cristiano
Varella permaneceu em Luis-

burgo, em frente à Igreja Batista, no centro. Adaptado com
consultórios e salas de espera
o veículo trouxe comodidade
e privacidade às pessoas atendidas. Na quadra coberta da
Igreja, a equipe da Secretaria
M. de Saúde também disponibilizou orientações, palestras e
exames diversos. A exemplo
dos dois primeiros anos foi
solicitado aos participantes,
como gesto solidário, a doação
de um quilo de alimento não
perecível.
O Secretário Municipal de
Saúde de Luisburgo, Sebastião
Braga de Souza (Tatão), ressaltou o trabalho desenvolvido
por toda a equipe da Secretaria
M. de Saúde e da Prefeitura
para que a população fosse

bem atendida em mais esta
ação preventiva realizada no
município.
Foram disponibilizados os
exames de Mamografia (para
mulheres com idade entre 50
e 69 anos), Preventivo (para

mulheres com idade entre 25 e
69 anos) e Exames PSA (para
homens com idade a partir de 45
anos), além de diversas palestras
com importantes orientações.
(Ass. de Comunicação –
Adm. 2013/2016)
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

TOURO – DE 21/4 A 20/5 - Ao mesmo tempo que há
maior segurança para desempenhar tarefas e desenvolver projetos, será preciso usar o bom senso para dirimir
questões relacionadas às finanças e a arranjos técnicos
específicos de sua área profissional.
SAÚDE: primeiro detalhe relacionado a esta fase será quanto a necessidade, mesmo com certos problemas de ordem logística do cotidiano, de manter
a mente sob controle e evitar pensamentos negativos. É bom cuidar das vias
aéreas e concentração de líquidos nos pulmões.

Falou demais...
Ivan Pietrovich era um guarda-noturno de
48 anos, que trabalhava numa empresa alemã
especializada na lapidação de diamantes. Uma
manhã ele contou a seu chefe um sonho que
tivera na noite anterior: O avião que ele deveria tomar dois dias mais tarde, com destino à
Rússia, sofria um acidente, e em conseqüência
morriam todos os passageiros. O chefe, um
jovem executivo dinâmico e empreendedor,
tinha verdadeiro pânico de aviões. Assustado
com a informação de seu empregado, decidiu
cancelar o vôo. Três dias mais tarde, leu nas
manchetes dos principais jornais que o Jumbo
que ele deveria ter tomado caíra ao mar, e até
o momento não havia notícia de sobreviventes. Imediatamente chamou o guarda-noturno,
mostrou a notícia do jornal e agradeceu-lhe
efusivamente o aviso que lhe salvara a vida.
Em seguida, sem nenhuma explicação adicional, despediu-o da companhia. Ivan não compreendeu por que havia sido despedido depois
de salvar a vida de seu chefe.
Aí vai a pergunta: Por que o Ivan foi despedido?
Não leia a resposta ainda, pense mais um
pouco, leia novamente o texto.
Resposta: O cara é vigilante noturno, e se
teve um sonho à noite, é porque estava dormindo em serviço.

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - Uma das boas características dos taurinos é saber
lidar com aspectos mais práticos da vida. Aproveite agora que seu pensamento
está mais ágil e rápido, para conduzir seus planos com mais objetividade.
SAÚDE: sua saúde está com a revitalização merecida a partir do posicionamento do Sol e do posicionamento de Vênus. Cuidado com os excessos
nesses primeiros dias de maio que poderão afetar a saúde, sobretudo aos
mais alérgicos e a quem tem problemas crônicos de pele.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - Se souber dosar o lado político com o lado
mais prático e objetivo da vida, poderá conseguir bons resultados a partir
do trabalho em equipe. Ótima oportunidade para planejamentos que visem
resultados mediatos e imediatos.
SAÚDE: tudo bem é bom comer, mas é preciso também manter o equilíbrio, principalmente neste período em que muitos pensamentos, cobranças
e planos podem acarretar maior ansiedade. Cuide do fígado e evite bebidas
que possam afetá-lo.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - Este é outro signo que precisa mais do que
qualquer um do apoio do coletivo e dos grupos que podem transformar seus
projetos em sucesso. Mas saiba que pode haver nos próximos dias oposições
e pequenos problemas que terá de usar a maestria para resolver.
SAÚDE: é preciso aumentar o autocontrole diante da tendência aos excessos. Se ocorrerem frustrações no dia a dia, muita calma. Procure se for possível
relaxar. Cuidado com alimentos muito calóricos e cheios de gorduras saturadas.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - A determinação dos leoninos é coisa séria. E agora
a situação não está para brincadeiras e nem para perder tempo com coisas
que não trarão resultados. A forte ambição e perseverança nos planos podem
contribuir até para recuperação de prestígio e de bens materiais.
SAÚDE: bom período para mudar hábitos nocivos à saúde. De repente até
dar aquela equilibrada no meio ambiente do lar e do trabalho pode acarretar
maior fluidez de energia e trazer melhoras à qualidade de vida.

Pedido de filha
A filha entra no escritório do pai, com o marido a tiracolo, e indaga sem rodeios: — Papai,
por que você não coloca meu marido no lugar
do seu sócio que acaba de falecer?
— Por mim, tudo bem. Mas, converse com o
pessoal da funerária.

sete erros

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 - A boa energia para adquirir conhecimento e
desenvolver com maior facilidade a carreira está em alta. Sua capacidade de
ver e entender os meandros do trabalho, incluindo os aspectos psicológicos
dos colegas está forte. Tire suas próprias conclusões.
SAÚDE: boa oportunidade para concentrar energia em assuntos menos
materialistas, mais relacionados à fé e espiritualidade. Isso poderá permitir
maior capacidade de recuperação e restabelecimento mais rápido de processos
cirúrgicos. Durante o mês pequenas alternâncias na vitalidade.

Administrador de empresa
Uma empresa entendeu que estava na hora
de mudar o estilo de gestão, e contratou um
novo gerente geral. Este veio determinado a
agitar as bases e tornar a empresa mais produtiva. No primeiro dia, acompanhado dos principais assessores, fez uma inspeção em toda a
empresa. No armazém, todos estavam trabalhando, mas um rapaz novo estava encostado
na parede, com as mãos no bolso. Vendo uma
boa oportunidade de demonstrar a sua nova filosofia de trabalho, o novo gerente perguntou
ao rapaz: — Quanto você ganha por mês?
— Trezentos reais. Por quê?
O administrador tirou R$ 300,00 do bolso e
os deu ao rapaz, dizendo: — Aqui está o seu
salário deste mês. Agora desapareça, e não
volte aqui nunca mais!
O rapaz guardou o dinheiro e saiu, conforme as ordens recebidas. O gerente, enchendo o
peito, perguntou ao grupo de operários: — Algum de vocês sabe o que esse tipo fazia aqui?
— Sim, Senhor. Veio entregar uma pizza, e
estava aguardando o troco.

LIBRA – DE 23/9 A 22/10 - Procure ouvir mais as pessoas com experiência.
Você poderá obter bons resultados e respostas para dúvidas. Assuntos de ordem material podem ser motivos para encontros familiares. Boas perspectivas
e oportunidades na área do trabalho.
SAÚDE: propensão à retenção de líquidos no corpo. Cuidado com os
excessos, sobretudo àquelas que gostam e apreciam o álcool, pois há tendência a fugas da realidade. Outra situação que merece destaque é quanto
aos cuidados com juntas e tendões.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - As preocupações de ordem material
continuam neste início de mês. É preciso priorizar as pendências financeiras
e planejar bem os pagamentos, pois oportunidades podem surgir. E por falar
em oportunidade, sempre é bom manter os pés no chão antes de qualquer
assinatura de contrato.
SAÚDE: antes de partir para um processo de reeducação alimentar ou
mesmo uma cirurgia de redução de estômago entre outras, é preciso estar
bem psicologicamente. É preciso se mexer, aliviar tensões, melhorar o fluxo
de oxigênio nas células. Não esqueça: qualquer atividade física deve ser
acompanhada por profissionais do ramo.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 - Pessoas de origens bem distintas da sua
podem interferir em decisões na área do trabalho. Nada melhor do que um
pouco de humildade e sabedoria para ouvir mais e concluir sobre algo que
precisa mudar. Cuidado com falatórios e preserve a vida privada.
SAÚDE: com o Sol em Touro, boa vitalidade da saúde e bom para iniciar
algum tipo de exercício físico. Procure adquirir melhor postura corporal e se tiver
disponibilidade de tempo para se dedicar a momentos íntimos e sozinha para
meditar ou até mesmo se desligar um pouco da tomada, seria bem interessante.

Falando por vercículos
Nos Estados Unidos, um pastor estava visitando os seus paroquianos. Em uma das casas,
pareceu-lhe evidente que havia gente em casa,
mas ninguém apareceu, apesar dos seus insistentes toques de campainha. Ele tomou então
um cartão de visita, escreveu no verso Revelação, 3:20, e deixou o cartão debaixo da porta.
Quando foi examinar as espórtulas, após o culto dominical, notou que seu cartão havia sido
devolvido com este acréscimo: Gênesis, 3:10.
Foi conferir na Bíblia, e deu uma gargalhada
ao obter o esclarecimento: — Veja, eu bati na
porte e esperei! (Revelação, 3:20).
— Ouvi a tua voz no jardim, mas tive medo,
pois estava nu (Gênesis, 3:10).

Briga de casal
Um casal vinha por uma estrada do interior,
sem dizer uma palavra. Na discussão anterior
houve problemas, e nenhum dos dois queria
dar o braço a torcer. Ao passarem por uma
quinta em que havia mulas e porcos, o marido
perguntou, sarcástico: — Parentes teus?
— Sim: cunhados e sogra.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

CURIOSIDADES
SEXTA-FEIRA 13 - Essa crendice de
azar na sexta-feira que cai num dia 13 é a
mais popular entre os cristãos. Explica-se:
Jesus Cristo foi crucificado numa sexta-feira e, na sua última ceia, havia 13 pessoas à mesa. Antes disso, porém, existem
2 versões que provêm de 2 lendas da mitologia nórdica. Na primeira delas, conta-se que houve um banquete e 12 deuses
foram convidados. Loki, espírito do mal
e da discórdia, apareceu sem ser chamado e armou uma briga que terminou com
a morte de Balder, o favorito dos deuses.
Daí veio a crendice de que convidar 13
pessoas para um jantar era desgraça na
certa. Segundo outra lenda, a deusa do
amor e da beleza era Friga (que deu ori-

gem a friadagr, sexta-feira). Quando as
tribos nórdicas e alemãs se converteram
ao cristianismo, a lenda transformou Friga em bruxa. Como vingança, ela passou
a se reunir todas as sextas com outras 11
bruxas e o demônio. Os 13 ficavam rogando pragas aos humanos.
BATER NA MADEIRA - Sabia que o
hábito de bater na madeira para afugentar a
má sorte tem origem ancestral? As árvores
eram reverenciadas como elementos sagrados, uma espécie de ligação entre o céu e
terra, e, além disso, como morada dos deuses. Assim, para penitenciar-se de culpas ou
para invocar a divindade, os antigos batiam
nas árvores. O costume se estendeu depois
para qualquer objeto de madeira.

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 - A perseverança e objetividade dos
capricornianos é algo que merece destaque. A maneira de ver e entender a
vida tem um sentido objetivo na vida dessas pessoas. O sentido mais prático da
vida está mais forte e nem é preciso informar que há necessidade de direcionar
a energia para questões palpáveis, sobretudo no trabalho.
SAÚDE: para evitar problemas sempre é bom evitar aborrecimentos, por
mais que muitas vezes seja levado a isso. Tendência à rigidez e inflexibilidade pode ocasionar oposições e se refletir no corpo, sobretudo no sistema
respiratório.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - Com as últimas novidades em seu cotidiano,
viagens e até conquistas no campo profissional, há tendência a melhorar
o astral. A família continua sendo o foco e a criatividade pode trazer bons
momentos a todos.
SAÚDE: nesses primeiros dias de maio, é bom se precaver dos excessos.
Cuidado com muita ingestão de líquidos, sobretudo quanto à retenção. Por
mais que ocorram altos e baixos na vitalidade, procure manter bons hábitos
e fugir um pouco das tentações da gula.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 - Sua capacidade de contornar situações difíceis
está favorecida. Saiba que manter o bom humor e a alegria nos momentos de
lazer e até no trabalho pode ser um diferencial incrível para as oportunidades
que ainda podem aparecer neste semestre.
SAÚDE: mais um signo que precisa se controlar quanto aos excessos, por
mais que a ansiedade resolve dar certa amenizada a partir de agora, é preciso
evitar descambar para os pecados da gula. Dores de cabeça constantes e
sinusites pode dar o “ar da graça”. Boa vitalidade.
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Record é acionada pela Justiça e
poderá mudar nome da novela
‘Os Dez Mandamentos’
Sucesso de audiência na tela da
Record, a novela “Os Dez Mandamentos” poderá mudar de nome.
O motivo é que a empresa Vitória
Promoções e Produções, do Espírito
Santo, entrou na Justiça do Rio de
Janeiro contra a emissora.
De acordo com informações do
colunista Flávio Ricco, do portal
“UOL”, a liminar em questão desautoriza o canal do bispo Edir Macedo, 70, de usar o título da sua atual trama bíblica. A empresa alega
que é a dona dos direitos.
Por enquanto, o pedido que a Record altere o nome da obra ainda
não foi julgado. Porém, a emissora quando notificada sobre o fato,
defendeu-se e argumentou que “a expressão Os Dez Mandamentos
não tem qualquer originalidade em seu conteúdo nominativo”.

Eliana se irrita nos bastidores do SBT
A apresentadora Eliana, 41, se irritou nos bastidores do SBT ao gravar nesta semana o “Jogo
dos Pontinhos”, quadro de humor que integra o
“Programa Silvio Santos”.
Segundo a colunista Fabíola Reipert, do portal
“R7″, a loira ficou incomodada ao saber que teria
que dividir o camarim com o elenco do programa, caso de Lívia Andrade, 31, Helen Ganzarolli,
35, e Patrícia Abravanel, 37.
Além disso, Eliana exigiu da produção que
trouxessem água de coco e um lanche diferente dos demais colegas
de emissora. Algumas fontes também disseram que ela andava pelos
corredores do canal com cara de poucos amigos.
Por outro lado, a apresentadora contou no Instagram que participou do dominical do patrão e que gostou bastante. “Foi muito divertido. Adoro”, postou ela.

Líder do Guns N' Roses, Axl Rose critica
‘covardia' do presidente Joko Widodo por
não voltar atrás em execuções na Indonésia
Vários
músicos
conhecidos do rock
mundo afora tentaram
demover o presidente
da Indonésia, Joko
Widodo, das penas de
morte impostas a pessoas condenadas por
tráfico de drogas no país asiático. Um deles, o cantor Axl Rose, líder
do Guns N’ Roses (ou do que restou dele), chamou de ‘covardia’ a
atitude de Widodo em não voltar atrás nas execuções.
Momentos antes das execuções de oito condenados – entre eles o
brasileiro Rodrigo Gularte –, Rose divulgou uma mensagem endereçada ao presidente indonésio na qual pedia clemência para dois australianos, Andrew Chan e Myuran Sukumaran – ambos condenados
por tentar entrar no país com heroína, em 2006.
A mensagem, porém, não evitou que as execuções fossem realizadas em Bali. Em uma série de tweets na quarta-feira (29), Rose criticou abertamente Widodo – um conhecido fã de rock e heavy metal
–, e chamou de ‘covardia’ a atitude do presidente em “estar fora do
país” durante as execuções e por “se recusar a atender telefonemas
ou ler mensagens”.

Italiano desliga telefone duas vezes na cara
do papa por achar que era trote
O italiano Franco Rabuffi viveu recentemente uma situação que muitos católicos definiriam como uma bênção. Ele
recebeu uma ligação do papa Francisco
em pessoa, que queria confortá-lo depois
de saber que Rabuffi estava doente. Uma
não, três ligações. Mas o papa só conseguiu conversar depois da terceira tentativa. Por acreditar que estava sendo vítima de um trote, Rabuffi desligou o telefone duas vezes na cara do pontífice.
Ele só acreditou que o papa estava do outro lado da linha quando
recebeu a terceira ligação do Vaticano. "Eu estava sem ter o que
falar, mas Francisco veio ao meu socorro", declarou o italiano ao
jornal l'Osservatore Romano, publicação oficial da Igreja Católica.
O interlocutor do papa definiu a situação como "engraçada".
Francisco costuma ligar para as pessoas que lhe escrevem cartas
ou cujos problemas se tornam conhecidos internacionalmente. Na
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quarta-feira (29), Franco Rabuffi compareceu à missa rezada pelo
papa na Praça São Pedro, no Vaticano, e se desculpou pessoalmente
por não ter inicialmente acreditado na veracidade da ligação.

Jon Jones se entrega e está sob custódia da
polícia de Albuquerque (EUA)
Lutador número um no ranking peso por peso do UFC, Jon Jones
se entregou na segunda-feira (27) e está sob custódia da polícia de
Albuquerque (EUA), segundo notícia divulgada pelo site “MMA
Fighting”. A informação foi confirmada com o porta-voz do Departamento de Polícia de Albuquerque, Tanner Tixier.
Campeão meio-pesado (93 kg) do UFC, ‘Bones’ é acusado de
ser o responsável por um acidente de carro, após furar um sinal no
último domingo (26), ocasionando uma batida e a fratura do braço
de uma jovem grávida, que estava em outro automóvel. Existia um
terceiro carro que também acabou envolvido no acidente
O lutador teria fugido do local a pé e
abandonado o carro alugado, sendo que,
posteriormente foi encontrada certa quantidade de maconha e um cachimbo no veículo. Um policial a paisana e um fã de MMA
identificaram Jones como autor do crime.
De acordo com informação publicada no
Twitter oficial da Polícia de Albuquerque,
o atleta está sob custódia no Centro de Detenção de Metropolitan, sob acusação de
deixar o local do acidente e terá que pagar uma fiança de cerca de
R$ 7,2 mil.
Em maio de 2012, Jones já havia sido preso por dirigir o seu carro
alcoolizado e bater em um poste. O meio-pesado foi levado em custódia a uma delegacia em Binghamton, onde passou algumas horas,
até sua mãe aparecer para pagar a fiança.
O atleta também já foi flagrado no exame antidoping, divulgado
dois dias após sua vitória sobre Daniel Cormier, em 3 de janeiro desse ano, por uso de cocaína, e teve que pagar uma multa de cerca de
R$ 60 mil, imposta pela Comissão Atlética de Nevada. O americano
passou 24h em um clínica de reabilitação e não sofreu nenhuma punição pelo UFC.
Jon Jones tem luta agendada para o dia 23 de maio, no UFC 187,
em Las Vegas (EUA), diante do compatriota Anthony Johnson. O
UFC ainda não se pronunciou sobre o caso.

Claudia Leitte posta suposta foto sem
maquiagem para provocar Ivete Sangalo
Quem acompanha os bastidores do mundinho pantanoso dos famosos sabe muito
bem que só os desavisados acreditam que
Claudia Leitte e Ivete Sangalo são amigas e
se adoram (elas fingem para faturar em propagandas). Duas fotos de Ivete Sangalo sem
maquiagem deram o que falar, nesta semana
(uma foi publicada por uma fã e a outra por
Gloria Maria), pois a cantora não saiu muito
bem e foi duramente criticada.
Obviamente para provocar, um dia depois
da polêmica toda, Claudia Leitte postou uma
foto dela dando a entender que estava de cara
lavada e... muito melhor que a rival... Os fãs de Ivetão já entraram
em defesa dela e disseram que Claudinha está com um pouco de
maquiagem, sim, com uma leve base no rosto.

Barraco na festa de filha de
Kaká: assessora expulsa
imprensa e chama
fotógrafos de feios
Teve confusão na porta do aniversário de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico.
Uma assessora desavisada teve ataque histérico com repórteres e fotógrafos que foram convidados por eles para fazer cobertura da festa.
O combinado era que eles ficariam somente na porta. E assim foi
feito. Só que a assessora começou a gritar e implicar com o pessoal
mesmo eles estando na rua... Chegou a dizer que eles eram feios e
que estavam enfeiando o local... Eles se recusaram a sair (da rua),
aí a mulher mandou fechar o portão e fez os convidados entrarem
por outro canto.
Gente esquisita... Será que Kaká e a mulher ficaram sabendo disso?

Tatá pede desculpas para não se queimar
Tatá Werneck, que não é boba nem nada, sabe muito bem que
anda com fama de antipática.
Depois que saiu em outro site e neste blog (veja aqui) que ela deu
uma patada na ex-panicat Ana Paula Minerato, a ex-humorista da
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MTV resolver pedir desculpas para não pegar tão mal.
Ana Paula apenas pediu uma todo para Tatá na festa da novela I
Love Paraisópolis e ela foi super blasé com a moça, fazendo cara de
"nem te conheço".
Depois das críticas que recebeu em redes sociais, Tatá veio a público e pediu desculpas, dizendo que se assustou e achou que a ex
-panica queria beijá-la...
Era melhor ter ficado quieta.

Casamento de filha de Silvio Santos
é adiado e causa estranheza
Muito se falou nesta semana
sobre o casamento de Patricia
Abravanel, que seria neste fim de
semana no hotel de Silvio Santos,
no Guarujá (litoral de SP).
Ela quer oficializar sua união
com o político Fábio Faria (ex de
Adriane Galisteu e Sabrina Sato) e
pai de seu primeiro filho.
Mas, de repente, a filha de Silvio
saiu espalhando (inclusive deu entrevista) que o casamento não vai
mais ser agora em maio. Só em novembro.
Aí todos começaram a perguntar o que houve... Ela diz que é por
causa do filho que está muito pequeno e em função de seu trabalho.
Será?
A versão oficial de Patricia é a de que não tinha nada marcado
para este fim de semana. Mas vários quartos do hotel foram reservados para os convidados... Que estranho, né?
Xiiii...

Falta de amor próprio: ex-panicat é
humilhada por Tatá, mas continua sendo fã
Aconteceu uma coisa no mínimo
bizarra na festa de lançamento da novela I Love Paraisópolis.
Ana Paula Minerato, que era panicat até outro dia, conseguiu um convite e surgiu do nada por lá.
Fã de Tatá Werneck, a modelo chegou perto da humorista para tirar foto.
Tatá, que ultimamente anda bem blasé
(era mais humilde na época da MTV),
deu um fora na moça, tadinha, humilhando-a na frente de todo mundo.
Inicialmente, Tata se assustou com a abordagem, mas não fez
questão de ser legal com a menina.
"Fiquei passada. A Tatá deixou bem claro que não conhecia a Minerato e foi super antipática com ela. Poderia ter sido mais educada
pelo menos. Ficou todo mundo olhando", disse uma pessoa que presenciou a cena.
Ana Paula Minerato disse que vai continuar sendo fã da humorista. Isso que é ter sangue de barata, né?

Bonner se estranha com Cid Moreira
Rolou um clima tenso entre William Bonner e Cid Moreira durante a comemoração dos 50 anos da Globo.
Bonner queria que os jornalistas que participaram do Jornal Nacional especial de aniversário evitassem falar nomes de outros que
já fizeram parte do jornalístico, principalmente os que agora estão
em outras emissoras.
Mas Cid foi contra e não baixou a cabeça para o apresentador e
editor-chefe do JN, não. Mas no fim os ânimos se acalmaram e não
teve discussão. Somente um mal-estar.
Valéria Monteiro, por exemplo, foi uma das que foi "esquecida".
Ela, que já foi âncora do telejornal, reclamou em sua rede social por
ter sido ignorada.

Dani Calabresa ataca de Susana Vieira, fica
impaciente e fuzila repórter com o olhar
Dani Calabresa estava azeda e arredia no lançamento do novo
Zorra Total (que agora virou somente Zorra).
Desde que seu marido Marcelo Adnet a traiu publicamente (foi
flagrado aos amassos com outra na rua), a humorista não sabe mais
lidar com a imprensa e vive sempre na defensiva. Ela usou Susana
Vieira para atacar jornalistas. Ao ser questionada sobre o massacre
que o "santinho" Adnet (que ela tanto defende) sofreu na época da
pulada de cerca, Dani fuzilou o repórter com o olhar e respondeu em
tom de piada, claro, que ia "fazer a Susana Vieira".
Em vez de responder à pergunta e encerrar de vez o assunto, resolveu ser irônica: "Estou fazendo filmes e trabalhando na maior
emissora do país".
Pena que ela foi parar no Zorra Total, né?
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