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EDITORIAL

Um olhar nas atitudes
petistas ao longo dos anos
Analisando alguns episódios envolvendo a direção nacional petistas e
alguns pré-candidatos ocorrido nas eleições de Lula e Dilma, aparentemente
parece que o partido já teria escolhido o seu caminho e foi cuidando de eliminar possíveis obstáculos, principalmente companheiros mais identificado
com a ideologia e estatutos do partido, com o sonho do verdadeiro socialismo.
O Partido dos Trabalhadores cresceu mostrando para os brasileiros todas
as práticas inaceitáveis que segundo eles eram praticadas pelo PSDB. Na
promessa de fazer um país justo e igualitário para todos, não foi difícil convencer os brasileiros para votar em Lula, e assim foi feito, a vitória de Lula
foi emocionante, muitos brasileiros se doaram nas campanhas, gastaram
dinheiro e tempo para que o nosso país pudesse mudar.
A primeira decepção para muitos militantes vieram com a saída da Senadora Heloisa Helena, que ficou decepcionada com as alianças que seu
partido estava fazendo, se aliando aos nomes que sempre o partido acusava,
não concordando com o caminho que estava seguindo, Heloisa protestou e
foi expulsa do partido.
Para atender suas novas pretensões, o PT buscava cada vez mais aliados
que o próprio partido criticava e condenava. Fico imaginando quantos sonhos
de militantes foram desfeitos, pessoas que deram seu suor em prol do partido,
imagino o que sentiram os militantes do PT do Maranhão, quando houve a
intervenção nacional para que todos os filiados e dirigentes apoiassem seu
maior desafeto que era a família Sarney. Estas coisas aconteceram em todo o
país e foi o ano em que o PT disputou poucos cargos de governadores e senadores, para dar lugar aos companheiros do PMDB. No Maranhão ajuizaram
pedido de mandado de segurança no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para
anular resolução do diretório nacional do partido que decidiu apoiar Roseana
Sarney (PMDB) como candidata ao governo do Estado.
Os signatários da ação – entre eles Manoel da Conceição e Domingos
Dutra, que fizeram greve de fome contra decisão do PT - alegam que participaram como delegados do encontro partidário local ocorrido nos dias 26 e 27
de março, que decidiu pela coligação do PT com o PSB e PCdoB, apoiando
como candidato a governador o deputado federal Flávio Dino (PCdoB). Os
delegados ainda afirmaram que o Diretório Nacional do PT não decretou a
nulidade da decisão regional nem promoveu uma intervenção formal, mas
que, mesmo assim “resolveu ignorar a deliberação da instância regional e aprovar uma
Fale com a redação
contato@jm1.com.br coligação estadual majoritária”.
A representação também diz que a impo(33)3331-8409
sição foi abusiva e ilegal, desconsiderando
as previsões das leis e dos estatutos do PT.
“É uma lesão nítida, direta e frontal a direitos subjetivos de seus filiados
que, diante da decisão, foram impossibilitados de obter legenda para concorrer nas eleições, na coligação legitimamente deliberada”, diz o documento.
Dizem que em política tudo é possível, se analisarmos as decisões do PT por
todo o país vamos perceber que o comportamento está muito distante daquele
PT que nasceu com uma proposta exatamente contrária do que praticaram até
hoje, o que os militantes entenderam é que no momento o que importava era
o poder, sua ideologia foi jogada no lixo e companheiros históricos foram
abandonados a sua própria sorte, a democracia maculada em nome do poder
central tomando as decisões que mais interessaram aos dirigentes nacionais.
O PT interferiu em vários estados tirando a chance da militância e do próprio
partido crescer, já em 2010 muitos militantes já pensavam que o PT escolhera
o caminho errado, não consigo pensar em um PT forte e coeso para o futuro,
o partido ao longo de sua trajetória foi alijando seus companheiros como milhares que abandonaram a sigla, caso dos militantes que saíram e fundaram o
PSOL, a líder Heloísa Helena e a própria Marina Silva candidata a presidente,
e mais recentemente a ex-senadora e ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy.
Infelizmente ou felizmente, hoje sentimos um desmonte do partido, que
está mais para extinção, do que o renascer das cinzas. A corrupção, os condenados e presos e agora tudo indica que a figura principal do partido está
também correndo sério perigo com a prisão dos príncipes empresariais da
Andrade Gutierrez e Odebrecht.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Antigamente se ensinava e cobrava
Tabuada, Caligrafia, Redação... Havia aulas
de Educação Física, Moral e Cívica, Práticas
Agrícolas, Práticas Industriais, Cantava-se o
Hino Nacional, hasteando a Bandeira nacional
pelo menos uma vez por semana...
Leiam o relato de uma professora de Matemática:
Semana passada, comprei um produto que
custou R$ 15,80. Dei à balconista R$ 20,00
e peguei na minha bolsa 80 centavos, para
evitar receber ainda mais moedas.
A balconista pegou o dinheiro e ficou
olhando para a máquina registradora, aparentemente sem saber o que fazer.
Tentei explicar que ela tinha que me dar
5,00 reais de troco, mas ela não se convenceu
e chamou o gerente para ajudá-la. Ficou com
lágrimas nos olhos enquanto o gerente tentava
explicar e ela aparentemente continuava sem
entender.
Por que estou contando isso? Porque me dei
conta da evolução do ensino de matemática
desde 1950, que foi assim:
1. Ensino de matemática em 1950:
Um lenhador vende um carro de lenha por

R$ 100,00. O custo de produção é igual a 4/5
do preço de venda. Qual é o lucro?
2. Ensino de matemática em 1970:
Um lenhador vende um carro de lenha por
R$ 100,00. O custo de produção é igual a 4/5
do preço de venda ou
R$ 80,00. Qual é o lucro?
3. Ensino de matemática em 1980:
Um lenhador vende um carro de lenha por
R$ 100,00. O custo de produção é R$ 80,00.
Qual é o lucro?
4. Ensino de matemática em 1990:
Um lenhador vende um carro de lenha por
R$ 100,00. O custo de produção é R$ 80,00.
Escolha a resposta certa, que indica o lucro:
( )R$ 20,00 ( )R$ 40,00 ( )R$ 60,00 ( )R$
80,00 ( )R$ 100,00
5. Ensino de matemática em 2000:
Um lenhador vende um carro de lenha por
R$ 100,00. O custo de produção é R$ 80,00.
O lucro é de R$ 20,00. Está certo?
( )SIM ( ) NÃO
6. Ensino de matemática em 2009:
Um lenhador vende um carro de lenha
por R$ 100,00. O custo de produção é R$
80,00. Se você souber ler, coloque um X no
R$ 20,00.

( )R$ 20,00 ( )R$ 40,00 ( )R$ 60,00 ( )R$
80,00 ( )R$ 100,00
7. Em 2010 ....: Um lenhador vende um
carro de lenha por R$ 100,00. O custo de
produção é R$ 80,00. Se você souber ler,
coloque um X no R$ 20,00.
(Se você é de uma minoria social não precisa
responder pois é proibido reprová-los).
( )R$ 20,00 ( )R$ 40,00 ( )R$ 60,00 ( )R$
80,00 ( )R$ 100,00 (...)
E se um moleque resolver pichar a sala de
aula e a professora fizer com que ele pinte a
sala novamente, os pais ficam enfurecidos
pois a professora provocou traumas na
criança.
Todo mundo está 'pensando' em deixar um
planeta melhor para nossos filhos...
Quando é que se 'pensará' em deixar filhos
melhores para o nosso planeta?"
Passe adiante! Se vc acha viável.
Isso nao é corrente!!
Precisamos começar JÁ! Ou corremos
o sério risco de largarmos o mundo para
um bando de analfabetos, egocêntricos,
alienados e sem a menor noção de vida em
sociedade e respeito a qualquer regra que
seja!! Repasse!
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Lula está preocupado
Agora é uma questão de tempo, já que Lula não tem fórum
privilegiado, o próprio Lula
disse a aliados que será próximo alvo do juiz Moro.
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva disse a aliados
que a prisão dos presidentes da
Odebrecht e da Andrade Guiterrez é uma demonstração de
que ele será o próximo alvo da
operação Lava Jato. Lula também reclamou sexta-feira (19)
do que chamou de inércia da presidente Dilma Rousseff
para contenção dos danos causados pela investigação.
Para quem sabe ler um pingo é letra, não foi atou que
deram o nome da operação de "Erga Omnes" (expressão
em latim que significa "para todos"). Lula sabia que o
Marcelo Odebrecht já havia dito desde 2014, que se fosse preso, não "cairia sozinho", a informação, que circulava no meio empresarial e político, era essa.
Agora sabe-se porque a empresa sempre negou ameaças. Entre executivos e políticos, contudo, as supostas
ameaças eram vistas como um recado ao PT dada a proximidade entre a Odebrecht e Lula – a empresa patrocinou viagens do ex-presidente ao exterior, para tentar
fomentar negócios na África e América Latina.
Um dos presos é Alexandrino Alencar, diretor da Odebrecht que acompanhava Lula nessas viagens patrocinadas pela empreiteira. Integrantes dizem que "querem
pegar Lula". Lula também se encontrou com executivos
da Odebrecht no exterior.

‘Pedaladas fiscais’ vai render
Independentemente da eventual decisão política do
Tribunal de Contas da União sobre as “pedaladas fiscais” do governo, Dilma corre outras sérias ameaças: a
mais grave é o possível afastamento da presidente caso
o Ministério Público Federal acolha o requerimento da
oposição sobre as manobras de Dilma, por crime contra
o sistema financeiro, além de, segundo o pedido, ter
ferido a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Se o Ministério Público Federal identificar crime comum de Dilma no caso das pedaladas, a Justiça Federal
pode afastar a presidente, pois a Lei é bem clara, ela
veda que bancos públicos como Caixa, Banco do Brasil
e BNDES financiem seu controlador, a União. É o que
a oposição denunciou.

Pode estar nas mãos de Cunha
Os agravantes
processos de cassação protocolados no Congresso
Nacional, é outra grave ameaça
a Dilma. Espera
apenas uma decisão política, que é
uma prerrogativa
do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, colocar ou
não qualquer processo de cassação.

Mustarda toma posse como
vereador em Lajinha
O vereador Ronaldo Vitorino da
Costa (PMDB), mais conhecido como
Mustarda, tomou posse na Câmara Municipal de Lajinha, em solenidade realizada na noite do dia 10 de junho. Ele
assume a vaga que antes era ocupada
pelo vereador Paulo Cézar de Oliveira,
que estava no lugar como primeiro suplente.

Mustarda foi eleito no pleito de 2012, mas antes mesmo de tomar posse, o Tribunal Regional Eleitoral havia
cassado seu mandato. De acordo com o processo, o vereador teria prometido dez celulares, com os quais seriam
contemplados, na semana seguinte, moradores do Distrito do Prata, onde ocorreu a promessa.
O processo tramitou até o Tribunal Superior Eleitoral.
Nesta instância, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, justificou o provimento do recurso ingressado pelos
advogados de defesa do vereador e lhe foi devolvido o
seu direito de posse.

Mário Heringer recebe
comenda Tiradentes
O Deputado Federal
Mário Heringer recebeu nesta terça-feira,
09 de junho, a Medalha
Alferes Tiradentes, a
mais alta comenda da
Polícia Militar de Minas Gerais, concedida a
autoridades civis e militares que se destacaram por suas atuações
junto à sociedade.
Para o parlamentar
mineiro, essa homenagem é o resultado de um
trabalho intenso dele
com o PMMG. “Sempre que sou chamado apoio as iniciativas da PMMG, que
tem como foco principal trabalhar em prol da sociedade
mineira. O povo clama por segurança e tranquilidade em
suas casas e trabalho e nisso essa valorosa corporação vem
buscando cada vez mais se aperfeiçoar." Mário Heringer
ainda disse que: “Eu me sinto muito honrado em receber
essa honraria máxima da Polícia Militar, isso demonstra
que nós estamos no caminho certo”, expõe.
A Medalha Alferes Tiradentes é entregue anualmente
no aniversário de fundação da Polícia Militar. Em 2016, a
comemoração dos 240 anos da corporação foi realizada na
Academia de Polícia Militar, com a presença de diversas
personalidades.
O nome da Medalha é uma homenagem ao patrono da
PM de Minas Gerais, Tiradentes, herói da Inconfidência
Mineira, e que serviu no Regimento Regular de Cavalaria
de Minas, com o cargo de Alferes.

Marques Azevedo, estão entre os presos na 14ª fase da
Operação Lava Jato, deflagrada no dia (19) pela Polícia
Federal (PF).
Marcelo Odebrecht foi preso em casa, em São Paulo,
e será levado por agentes da PF para Curitiba. Ao todo,
estão sendo cumpridos nos estado de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul 59 mandados
judiciais, sendo 38 mandados de busca e apreensão, nove
de condução coercitiva, oito de prisão preventiva e quatro
de prisão temporária.
O nome Erga Omnes – expressão latina usada no meio
jurídico para indicar que efeitos de algum ato ou lei atingem todos os indivíduos – é uma referência ao fato de as
investigações terem atingido agora as duas maiores empreiteiras do país que, até então, não haviam sido alvos da
Lava Jato. Agência Brasil

Santana do Manhuaçu
Em Santana do
Manhuaçu, o povo
pede a candidatura
de Dona Rosa, devido o ótimo trabalho desempenhado
pelo
ex-prefeito
João do Açougue.
Caso ela se candidatar, dizem que
são favas contadas,
mas do grupo político, há bons nomes
e o do Secretário de
Administração Wilson é um pré-candidato muito comentado. Poderá até fazer uma dobradinha com Dona Rosa.

As imagens não mentem

Democrata, PSDB, PPS e
PSD de Manhuaçu
Dizem que os partidos acima citados,
estão unidos e trabalhando em uma possível candidatura de Sérgio Breder, ex-prefeito por três vezes de Manhuaçu.
No apoio, os deputados Varella, Paulo
Abi-Ackel, Dr Wilson Batista. Sebastião Costa assumirá o PPS em Manhuaçu e falam em mais algumas siglas que
estão sendo costuradas. Segundo informes, o PSDB através do Senador Aécio
Neves, articula em todas as principais
cidades de Minas para fazer o maior número de prefeitos
e vereadores, para tentar retornar a Cidade Administrativa
de BH. Em Valadares a articulação ganha muito apoio e
dizem que vai ser mamão com açúcar. A verdade é que
a campanha já começou, não só aqui, mas em todas as
cidades.

Lava Jato: PF prende presidentes da
Odebrecht e Andrade Gutierrez
Polícia Federal dá início à 14ª fase da Operação Lava
Jato. Empreiteiras dizem que colaboram com PF desde o
início da Lava Jato.
O dono e presidente da construtora Odebrecht, Marcelo
Odebrecht, e o presidente da Andrade Gutierrez, Otávio

Olhem o estado da passarela foto de Salazar

Inflação oficial chega a 8,8% em 12
meses na prévia de junho
Os brasileiros estão sentindo na pele, o agravamento da
crise. “quando me lembro do período eleitoral, eu fico revoltado comigo mesmo, porque não percebi o que estava
evidente para muitos. Caí do cavalo e agora estou pagando
o pato”. Disse um ex-petista. IGP-10 aumenta em junho e
acumula inflação de 5,16% em 12 meses
Mercado financeiro prevê inflação de 8,79% este ano,
informa Banco Central
A prévia da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), ficou em 0,99% em junho deste ano. A taxa é superior ao
0,6% de maio deste ano e ao 0,47% de junho do ano passado.
Com a prévia, divulgada hoje (19) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA acumula
taxa de 8,8% em 12 meses, superior ao teto da meta do
governo de 6,5%. A inflação acumulada no ano é 6,28%.
Agência Brasil
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"Terão de construir mais 3 celas: para mim, Lula e Dilma"

Emilio Odebrecht, sobre possível prisão do filho. O presidente da Odebrecht, Marcelo, foi preso

COM DILMA, ODEBRECHT TEM TRATAMENTO DE MINISTRO

TRAMA SÓRDIDA

Preso ontem na 14ª fase da Operação Lava Jato, o empreiteiro
Marcelo Odebrecht foi recebido mais vezes pela presidente Dilma
do que a maioria dos ministros. No início do seu governo, Dilma
não escondia a repulsa ao empresário, que, no entanto, amigo do
ex-presidente Lula, conseguiu neutralizar resistência e foi recebido quatro vezes por Dilma, além de duas reuniões na residência
do Palácio Alvorada, em 2014.

O senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), um dos sitiados em Caracas, prometeu denunciar Dilma. Acusou-a de ser partícipe dessa
“trama sórdida”, além de colocar em risco a vida dos senadores.

AUMENTO DE PRESTÍGIO
Em 2012, após as reuniões no Planalto, o gasto direto do governo
com a Odebrecht cresceu 10.000% ante 2011 e chegou a R$ 1,1
bilhão.
CONTANDO VANTAGEM
A Odebrecht obteve receitas de US$ 9,5 bilhões no exterior em
2012, segundo o próprio Marcelo Odebrecht trombeteava publicamente.

CASA CHEIA
Foi intensa a movimentação de empresários na Câmara nesta semana. O lobby era para a inclusão de setores na lista que deve
poupar algumas áreas da economia do ajuste na desoneração da
folha.
PERGUNTA NA FILA DO INSS
Joaquim Levy (Fazenda), Carlos Gabas (Previdência) e Nelson
Barbosa (Planejamento), do “Trio Malvadeza”, têm pais idosos e
avós?
NOVAS REGRAS NÃO PREJUDICAM O ‘TRIO MALVADEZA’

Os contratos da Odebrecht no exterior saltaram para US$ 22 bilhões (equivalentes a R$ 67 bilhões), boa parte financiada pelo
BNDES.

O “Trio Malvadeza” de ministros, que anunciou nesta quinta alterações nas regras de aposentadoria, tem algo em comum além da
insensibilidade em relação aos velhinhos: nenhum deles será afetado pelas novas medidas. Servidor do INSS desde 1986, Carlos
Gabas (Previdência), por exemplo, aposentando-se agora, teria
pelo resto da vida proventos que hoje somam R$ 31 mil por mês.

CAMINHOS DO PODER

MEU PIRÃO PRIMEIRO

Presidente da empreiteira favorita da era petista, Marcelo Odebrecht se reuniu com Michel Temer, inclusive quando o vice virou
presidente.

Carlos Gabas se beneficiará da aposentadoria integral de servidores, que não fala em alterar. E ainda tem previdência privada:
Prevdata.

HOSTILIDADE A SENADORES FOI UMA OPERAÇÃO MILITAR

ELE SABE O QUE FAZ

Funcionários da Polícia Nacional Bolivariana admitiram abertamente em Caracas, a jornalistas, que bloquearam de propósito a
van transportando a comitiva de senadores que havia desembarcado no aeroporto de Maiquetía. A van foi direcionada para uma
via onde duas dezenas de militares à paisana simularam “manifestação” contrária à visita, esmurrando e apedrejando o veículo
para intimidar os brasileiros.

Piloto de motos de luxo nas ruas de Brasília, Carlos Gabas não
parece interessado em se aposentar pela previdência social que
administra.

NEGÓCIOS BILIONÁRIOS

TUDO COMBINADO
A embaixada brasileira parecia saber da operação militar intimidação: diplomatas tinham ordem para não acompanhar os senadores na van.
SAINDO DE PERTO
O embaixador brasileiro Ruy Pereira virou motivo de deboche: entrou no avião da FAB, cumprimentou os senadores e “vazou” em
disparada.
PORRADA NELES
O senador Blairo Maggi (PR-MT) pediu a expulsão da Venezuela
do Mercosul após as hostilidades aos senadores. Ele adverte que
ditadura tem que ser retirada do bloco “na base da porrada”.
CAMPANHA DO ‘FICO’
Bombeiros foram acionados para tentar segurar o senador Ricardo Ferraço (ES) no PMDB. O protagonismo contra os malucos
chavistas tornam Ferraço indispensável ao projeto de poder do
partido.
NA GAVETA
Michel Temer tem dito aos aliados que já repassou as nomeações
do segundo e terceiro escalão e que ele não tem mais o que fazer.
A bola está com Aloizio Mercadante, da Casa Civil, que engavetou
tudo.
MATEMÁTICA
Na somatória dos assessores da presidente Dilma, o governo
contabiliza quase metade dos 33 votos necessários para barrar a
proposta da redução da maioridade penal no Senado.
SERÁ O PIZZOLATO?
O Banco do Brasil informou um leitor, pelo celular, da compra (que
não fez) na internet, no valor R$ 2.016,06, no cartão Ourocard/
Mastercard, que ele nunca usa e o mantém trancado numa gaveta. Agora suspeita que os dados, incluindo código de segurança,
vazaram do próprio BB.
PROCURA-SE
O governo contava com o PMDB para barrar a flexibilização do
fator previdenciário, mas o partido agiu justamente no sentido
contrário. O Planalto avalia que foi tudo para Dilma vetar a medida
e se desgastar com aliados à esquerda. Agora, procura o responsável pelo plano.

SEM PROBLEMAS
Nelson Barbosa (Planejamento), do “Trio Malvadeza”, acrescenta
aos R$ 31 mil do salário de ministro R$ 4,1 mil como professor da
UFRJ.
QUE SE EXPLODAM
Joaquim Levy (Fazenda), adepto de previdência privada, não parece ter problemas
de consciência ao alterar para pior a vida
dos velhinhos.
O PREFERIDO
O sonho de dez em cada dez caciques peemedebistas é, oficializado fim da união com o PT, correr atrás do senador José Serra
(PSDB-SP) para montar uma chapa para 2018. E querem Serra
no partido.
QUEBRA DE DECORO
Membros da CCJ ainda cogitam representação contra Maria do
Rosário (PT-RS) no Conselho de Ética por quebra de decoro. Teria
incitado a filha a tumultuar a análise da redução da maioridade
penal.
COMO LEPRA
Deputados candidatos a prefeito em 2016 dizem não saber como
escapar da “lepra governista”, tamanha a rejeição das medidas de
Dilma. Preveem crescimento da oposição e encolhimento do PT.
IMPEACHMENT
O PSDB ainda pisa em ovos quando o assunto é o impeachment
de Dilma, mesmo após sinal do TCU que poderá rejeitar as contas
do governo. Ensaiam o protagonismo o DEM e o Solidariedade.

Cachos Dourados
e os três Ursinhos

ERA UMA VEZ uma família de
ursos que vivia na floresta. Todos
os domingos, o papá Urso, a mamã
Ursa e o filho Ursinho, vestidos
com as suas roupas mais bonitas,
costumavam dar um passeio pelo
bosque, antes da hora de almoço. A
mamã Ursa, antes de sair, deixava
já na mesa três taças de leite, para
que assim que chegassem, pudessem logo sentar-se à mesa e comer. Passado pouco tempo
da família de Ursos ter saído de casa, uma menina loira
chamada Cachos Dourados, perdeu-se na floresta, e foi
ter perto da casa dos três ursos. Como era muito curiosa e tinha fome, entrou na casa sem
bater à porta. Lá dentro, não viu ninguém e, ao aproximar-se da mesa,
viu as três taças de leite, que provou.
Na taça grande, o leite estava muito
quente, na média estava muito frio e
na taça pequena, como o leite estava morno, ela bebeu-o. Depois, viu
três cadeiras e, como estava cansada,
experimentou-as. A primeira cadeira
era muito grande e ela não se conseguia sentar; a segunda
cadeira era muito larga e ela escorregava; a terceira era
tão pequenina e frágil que, quando ela se sentou partiu-se!
Mesmo assim, Cachos Dourados não se incomodou,
e subiu as escadas, encontrando dois lindos quartos. No
primeiro, que era rosa, tinha duas camas, uma grande e
uma média. No segundo, que era azul, tinha uma cama
pequena. Experimentou a cama grande mas era muito
dura. A seguir, experimentou a média mas achou-a muito mole. No quarto azul, deitou-se na cama pequena e
achou-a tão confortável que adormeceu.
Entretanto, os três Ursos chegavam a casa do seu passeio. Ao aproximarem-se da porta, ficaram surpreendidos,
pois esta se encontrava aberta. Quando entraram, viram a
sala toda desarrumada, e o Ursinho gritou: “Alguém bebeu do meu leite e partiu a minha cadeira!”. E o papá perguntou: “Quem armou esta confusão?”. Então, os três ursos subiram as escadas, e entraram no primeiro quarto. A
mamã Ursa exclamou: “Alguém esteve deitado nas nossas
camas!”. E logo a mamã e o papá Urso ouviram o Ursinho
gritar, do outro quarto: “Papá, Mamã,
venham rápido, pois está uma menina
a dormir na minha cama!”.
Assim que o papá Urso e a mamã
Ursa entraram no quarto, e com toda
a confusão que se estava a passar, Cachos Dourados acordou, sobressaltada e, ao ver os três ursos, correu em
direção à janela. O Papá Urso, para
evitar que Cachos Dourados caísse,
correu atrás dela e conseguiu segurá-la pelo vestido. Depois de conseguirem acalmar Cachos Dourados e explicar-lhe que aquela era a casa dos Ursos, ela e o Ursinho
ficaram amigos e, Cachos Dourados prometeu nunca
mais mexer nas coisas das outras pessoas sem autorização, nem voltar a afastar-se dos seus pais.

RETÍFICA CH
O bolivariano José Marcondes de Carvalho, adorador do aspone
“Top-Top” Garcia, já não é embaixador em Caracas, como informamos. É Ruy Pereira, que mal recebeu senadores no aeroporto de
Caracas, ontem, segundo Ronaldo Caiado (DEM-GO), tomou chá
de sumiço.
AZAR
A oposição se divertira com decisão do TCU de pedir explicações
sobre 13 irregularidades nas contas do governo Dilma de 2014.
“Treze é mesmo um número que dá azar”, dizem, em alusão ao
número do PT.
PENSANDO BEM...
... a violência contra senadores brasileiros na Venezuela foi uma
espécie de sequestro relâmpago internacional.

Irmão Geraldo
e seu teclado
O melhor do louvor
Pentecostal

Contato (33)8441-7081
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Povo da Venezuela luta por liberdade
AGRIPINO MAIA,
ALOYSIO NUNES E
AÉCIO NEVES FORAM
RECEBIDOS
PELAS MULHERES
DOS PRESOS POLÍTICOS VENEZUELANOS.
Um grupo de senadores brasileiros ficou sitiado por três horas no aeroporto de
Caracas, impedido de circular na cidade, em razão de ruas
bloqueadas, a pretexto da "transferência de um preso". O
regime de Nicolás Maduro também destacou suas milícias
para "protestar" contra a presença dos senadores.
A hostilidade ocorreu logo depois de os senadores deixarem a base aérea, onde tiveram que "furar" o cerco dos
batedores. Segundo o senador Cássio Cunha Lima, ao ingressarem no ônibus, batedores tentaram conduzir o grupo
diretamente para o presídio, impedindo desta forma que
os parlamentares fossem recebidos pelas esposas dos políticos presos e pela imprensa que aguardava o grupo no
saguão do aeroporto.
A comitiva pretende chegar ao presídio para tentar visitar Leopoldo López, preso por atuar como líder

Leopoldo López, líder dos
protestos na Venezuela
Ex-prefeito de Chacao quer levar Maduro a renunciar por meio
de protestos.
Ele está preso por manifestar
contra o regime da venezuela.
Principal figura da ala mais radical da oposição venezuelana, o
ex-prefeito de Chacao Leopoldo
López se tornou o principal rosto
dos manifestantes nos protestos
recentes que se espalharam pela
Venezuela.
Responsável por convocar os estudantes para as manifestações e por incitá-los a acabar com o governo do presidente Nicolas Maduro antes do fim de seu mandato, ele
acabou tendo uma ordem de prisão emitida pela Justiça,
sob a acusação de assassinato e terrorismo em conexão
com a violência que irrompeu nos protestos, deixando
pelo menos três mortos e os lados opostos culpando um ao

outro pelo derramamento de sangue. López se entregou à
polícia no dia 18 de fevereiro.

10 hábitos que casais não devem fazer
na frente um do outro para não
perderem o romantismo
Dizem que a intimidade tem
limites, um relacionamento é
cercado por cumplicidade, já que
com o aumento da intimidade
dos casais, os envolvidos ficam
completamente à vontade com o
parceiro.
Mas existem algumas barreiras
que não se deve quebrar, mesmo
que você esteja junto da pessoa
amada há anos.
Trazemos aqui uma lista com
10 hábitos individuais que não devem ser compartilhado
com seu parceiro, ou parceira, para assim não perder o romantismo.
Confira:
1. Ir ao banheiro fazer o número 2. Urinar ainda é aceitável, mas defecar, jamais!
2. Soltar flatulências, em hipótese alguma.
3. Tirar os pelos púbicos também não é uma boa.
4. Descolorir ou depilar qualquer parte íntima deve ser
feito só.
5. Colocar aquelas cintas emagrecedoras.
6. Espremer cravos ou espinhas.
7. Tirar o buço – para as mulheres – não é boa ideia.
8. Coçar os testículos – para os homens – deve ser evitado.
9. Colocar ou tirar o O.B.
10. Tirar meleca do nariz só deve ser feito sozinho, nunca na frente da amada ou do amado.

Recadinhos de amor!!!
“As coisas que realizamos, nunca são tão belas quanto
as que sonhamos. Mas às vezes, nos acontecem coisas tão
belas, que nunca pensamos em sonhá-las. Para mim aconteceu… você!”
“Você é minha paixão, minha vida, meu amor. Sem você
eu não teria nenhuma razão para viver. Todas as estrelas
do universo não poderiam substituir o que temos juntos.
Agradeço o amor que temos e sua gentileza. Nunca se esqueça de mim, como eu nunca vou te esquecer.”

Brasil perde para Sérvia na prorrogação
e é vice-campeão no Mundial sub-20
O Brasil dominou a maior parte do jogo, buscou o empate no tempo normal, mas acabou derrotado pela Sérvia
na prorrogação por 2 a 1, na madrugada do dia 20/6/15, em
Auckland, na Nova Zelândia. Assim, o Brasil ficou com o
vice-campeonato no Mundial sub-20 e perdeu a chance de
igualar a Argentina como maior campeão da categoria. A
seleção brasileira ficou cinco títulos, enquanto os argentinos tem seis mundiais. Já a Sérvia chegou ao seu primeiro
título como país independente, já que só havia sido campeã enquanto parte da Iugoslávia.

Problema reclamado nesta
coluna é solucionado

No bairro Engenho da Serra, uma reclamação dos moradores e publicado por esta coluna chega a um final feliz.
A antiga lixeira era em alvenaria em formato de um silo,
o lixo era jogado na parte superior por meio de uma abertura, muitas das vezes ficava dias e até espalhavam pela
rua. Luciana Roseira, moradora no bairro, acompanhada
do diretor do SAMAL, Kilder Perígolo, visita local onde
foi realizada intervenção
Um alerta do SAMAL: Para o diretor do SAMAL, Kilder
Perígolo, que acompanhou tudo de perto, não basta a autarquia ou o Governo investir para melhorar o local, é necessário
que a população seja parceira. “Os moradores precisam jogar
o lixo só dentro dos contêineres e mantê-los fechado, porque
se isso não acontecer, não adianta colocarmos 50 caminhões
coletores e mais mil pessoas varrendo, que não vamos conseguir manter a cidade limpa sem a colaboração da população”
– explica Perígolo. Ele ainda acrescenta: “A intenção é melhorar a cidade na questão da limpeza, e já demos o primeiro
passo, distribuímos cerca de 200 contêineres, agora vamos
trabalhar campanhas educativas nas ruas, escolas, enfim precisamos do apoio da população” – enfatiza.

Agora em Lajinha!

Festas
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FUNDAÇÃO SANTO AMARO

Data: 19/06/2015
Folha: 2
Hora: 15:54:14 Orgão Reg: Cartório CART. TIT. E DOC CIVIL DAS P. JURIDICAS - Número Reg: 16LAFlS33

CNPJ: 22.691.885/0001-55
*** Balanço Patrimonial ***
Nota Descrição......................................... 01/01/2014 a 31/12/2014...........01/01/2013 a 31/12/2013
Ativo................................................................................. 9.728,21D............................... 11.155,97D
Ativo Não-Circulante........................................................ 9.728,21D ............................... 11.155,97D
Imobilizado ....................................................................16.867,01D ............................... 16.867,01D
Moveis e Utensilios......................................................... 6.149,40D ................................. 6.149,40D
Maquinas e Equipamentos ..............................................7.577,50D ................................. 7.577,50D
Imoveis............................................................................ 3.140,11D ................................. 3.140,11D
Depreciacoes,Amortizacao e Exaustore .........................7.138,80C ................................. 5.711,04C
Depreciacoes Amortizacoes e Exaust .............................7.138,80C ................................. 5.711,04C
Depreciacao de Imoveis .....................................................621,60C .................................... 497,28C
Depreciação de Móveis e Utensílios ...............................3.062,40C ................................. 2.449,92C
Depreciação de Máquinas e Equipamentos ....................3.454,80C ................................. 2.763,84C
Passivo ............................................................................9.728,21C ............................... 11.155,97C
Passivo Não Circulante .................................................95.161,57C ............................... 75.694,63C
Emprestimos e Financiamentos ....................................95.161,57C ............................... 75.694,63C
Emprestimos e Financiamentos ....................................95.161,57C ............................... 75.694,63C
Emprestimos Nacionais .................................................95.161,57C ............................... 75.694,63C
Patrimonio Liquido .........................................................85.433,36D ............................... 64.538,66D
Capital Social ..................................................................3.547,43C ................................. 3.547,43C
Capital Social ..................................................................3.547,43C ................................. 3.547,43C
Capital Social Subscrito ..................................................3.547,43C ................................. 3.547,43C
Superavits ou Deficits Acumulados................................. 7.480,71C ................................. 7.480,71C
Superavits Acumulados ...................................................7.480,71C ................................. 7.480,71C
Superavits de Exercicios Anteriore.................................. 7.480,71C ................................. 7.480,71C
Superavits de Exercicios Anter ........................................7.480,71C ................................. 7.480,71C
Superavits ou Deficits do Exercicio............................... 96.461,50D ............................... 75.566,80D
Superavits ou Deficits do Exercici .................................96.461,50D ............................... 75.566,80D
Superavits ou Deficits do Exer ......................................96.461,50D ............................... 75.566,80D
Direito de uso para: SINDALVA CURVELO DE ASSIS - 668.551.286-53
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025

Data: 19/06/2015

FUNDAÇÃO SANTO AMARO Folha: 3

Hora: 15:54:14 Orgão Reg: Cartório CART. TIT. E DOC CIVIL DAS P. JURIDICAS - Número Reg:
16LAFlS33
CNPJ: 22.691.885/0001-55
*** Balanço Patrimonial ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota Descrição............................ 01/01/2014 a 31/12/2014 .......................01/01/2013 a 31/12/2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANHUACU, 31 de Dezembro de 2014
FUNDACAO SANTO AMARO
OSWALDO CRUZ DO CARMO DUTRA
CPF: 538.928.797-53 RG: 1.581.344

SINDALVA CURVELO DE ASSIS - CONTADORA
CPF: 668.551.286-53 CRC: 055874/0-0/MG

Direito de uso para: SINDALVA CURVELO DE ASSIS - 668.551.286-53
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025
Data: 19/06/2015

FUNDACAO SANTO AMARO Folha: 4

Hora: 15:54:14 Orgão Reg: Cartório CART. TIT. E DOC CIVIL DAS P. JURIDICAS - Número
Reg: 16LAFlS33
CNPJ: 22.691.885/0001-55
*** Demonstrativo do Resultado do Exercício ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota Descrição................................................... 01/01/2014 a 31/12/2014.01/01/2013 a 31/12/2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) RECEITAS ...........................................................................19.972,50C ..................... 19.600,00C
Rendas de Alugueis...................................................................3.500,00C .................................0.00
Rendas da Quadra Poliesportiva ............................................16.472,50C ..................... 19.600,00C
3) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (1-2)...........................19.972,50C ..................... 19.600,00C
5) LUCRO OPERACIONAL (3-4) ............................................19.972,50C ..................... 19.600,00C
6) DESPESAS .........................................................................40.867,20D ..................... 37.750,20D
Despesas Administrativas .......................................................40.867,20D ..................... 37.750,20D
8) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL (5-6+7) ...............20.894,70D ..................... 18.150,20D
12) RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANTES DA CONTRIB.SOCIAL (8+9-10+/-11) ..........................20.894,70D ..................... 18.150,20D
14) RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (12-13) ..............................20.894,70D ..................... 18.150,20D
16) RESULTADO DO EXERCÍCIO
APÓS IMPOSTO DE RENDA (14-15) ......................................20.894,70D ..................... 18.150,20D
18) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (16-17) ......................20.894,70D ..................... 18.150,20D
SOB AS PENAS DA LEI, RECONHECEMOS COMO VERDADEIRAS E APROVAMOS A EXATIDÃO
DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA A CONTABILIDADE E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
MANHUACU, 31 de Dezembro de 2014
FUNDACAO SANTO AMARO
OSWALDO CRUZ DO CARMO DUTRA
CPF: 538.928.797-53 RG: 1.581.344

SINDALVA CURVELO DE ASSIS - CONTADORA
CPF: 668.551.286-53 CRC: 055874/0-0/MG

Direito de uso para: SINDALVA CURVELO DE ASSIS - 668.551.286-53
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025

Data: 19/06/2015

FUNDACAO SANTO AMARO Folha: 5

Hora: 15:54:14 Orgão Reg: Cartório CART. TIT. E DOC CIVIL DAS P. JURIDICAS - Número
Reg: 16LAFlS33
CNPJ: 22.691.885/0001-55
*** Demonstração do Fluxo de Caixa ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota Descrição......................................................................................De 01/01/2014 a 31/12/2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATIVIDADE OPERACIONAL - INDIRETO
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO .................................................................................. -20.894,70
**** TOTAL OPERACIONAL - INDIRETO ......................................................................... -20.894,70
ATIVIDADE FINANCIAMENTO
**** TOTAL FINANCIAMENTO.................................................................................................... 0,00
(=) RESULTADO FINAL DE CAIXA .................................................................................. -20.894,70
SALDO DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO ................................................................11.155,97
(=) SALDO FINAL DE CAIXA ...............................................................................................9.728,21
MANHUACU, 31 de Dezembro de 2014
FUNDACAO SANTO AMARO
OSWALDO CRUZ DO CARMO DUTRA
CPF: 538.928.797-53 RG: 1.581.344

SINDALVA CURVELO DE ASSIS - CONTADORA
CPF: 668.551.286-53 CRC: 055874/0-0/MG

Direito de uso para: SINDALVA CURVELO DE ASSIS - 668.551.286-53
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025
Data: 19/06/2015

FUNDACAO SANTO AMARO Folha: 6

Hora: 15:54:15 Orgão Reg: Cartório CART. TIT. E DOC CIVIL DAS P. JURIDICAS - Número
Reg: 16LAFlS33
CNPJ: 22.691.885/0001-55
*** Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------............................................................................................................De 01/01/2014 a 31/12/2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISTÓRICO............................ Capital.................Superavits.................Superavits.................. TOTAL
ou Defici
Social
Acumulado
SALDO ANTERIOR........... 3.547,43C ................ 7.480,71C .............. 75.566,80D ..........64.538,66D
Apuração no exercício................. 0,00 ..........................0,00 .............. 20.894,70D ..........20.894,70D
SALDO ............................. 3.547,43C ................ 7.480,71C .............. 96.461,50D ..........85.433,36D
Direito de uso para: SINDALVA CURVELO DE ASSIS - 668.551.286-53
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025
Data: 19/06/2015

FUNDACAO SANTO AMARO Folha: 7

Hora: 15:54:15 Orgão Reg: Cartório CART. TIT. E DOC CIVIL DAS P. JURIDICAS - Número
Reg: 16LAFlS33
CNPJ: 22.691.885/0001-55
*** Demonstrativo da conta de Lucros/Prejuízos acumulados ***
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota Descrição ................................01/01/2014 a 31/12/2014 ...................01/01/2013 a 31/12/2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECURSOS
Saldo inicial ............................................................-64.538,66 ......................................... -46.388,46
Prejuízo do período ................................................-20.894,70 ......................................... -18.150,20
Total Recursos ........................................................-85.433,36 ......................................... -64.538,66
Saldo Atual .............................................................-85.433,36 ......................................... -64.538,66
MANHUACU, 31 de Dezembro de 2014
FUNDACAO SANTO AMARO
OSWALDO CRUZ DO CARMO DUTRA
CPF: 538.928.797-53 RG: 1.581.344

SINDALVA CURVELO DE ASSIS - CONTADORA
CPF: 668.551.286-53 CRC: 055874/0-0/MG

Direito de uso para: SINDALVA CURVELO DE ASSIS - 668.551.286-53
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025
Data: 19/06/2015

FUNDACAO SANTO AMARO Folha: 8

Hora: 15:54:17 Orgão Reg: Cartório CART. TIT. E DOC CIVIL DAS P. JURIDICAS - Número
Reg: 16LAFlS33
CNPJ: 22.691.885/0001-55
*** NOTAS EXPLICATIVAS ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De 01/01/2014 a 31/12/2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. CONTEXTO OPERACIONAL:
São objetivos da Fundação para o Desenvolvimento Social e Urbano de Santo Amaro:
I. Prestar serviços educacionais na forma da lei vigente;
II. Atuar na proteção do meio ambiente e do patrimônio público;
III. Atuar no campo esportivo, promovendo ou criando condições para a realização de eventos
esportivos e de lazer;
IV. Pesquisar e identificar as necessidades dos habitantes da área de sua atuação.
2. CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO:
O Instituidor ou Fundador Senhor Oswaldo Curz do Carmo Dutra representa o maior mantenedor da
Fundação para o Desenvolvimento Social e Urbano de Santo Amaro, através dos seus empréstimos
sem cobrança de qualquer acréscimos adcionais, tais como, juros ou correção monetária, tem o compromisso de manter as operações da Fundação por meio de aportes ao patrimônio social, com seus
empréstimos e/ ou doações sempre que necessário para a continuidade das atividades da Fundação;
para tanto, criou a Quadra Poliesportiva com uma lanchonete para que a Fundação possa angariar
recursos para sua manutenção e, também a construção de um Campo de Futebol com a intenção
de também angariar recursos para a mesma. No ano de 2014 o Senhor Oswaldo do carmo Dutra
emprestou à Fundação o valor de R$19.466,94 (Dezenove Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais
e Noventa e Quatro Centavos) para a manutenção da Fundação, no decorrer do ano.
Continua...
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3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil,
com observância das disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade, especialmente
na NBC T 10.19, adotada para entidades sem fins lucrativos, aprovada mediante resolução nº 877 de
18/04/2000, e ma NBC T 4, adotada especificamente para fundações, aprovada mediante Resolução nº
837 de 22 de fevereiro de 1999, sendo ambas emitidas pelo Cons elho Federal de Contabilidade (CFC).
4. PRINCIPAIS PRÁTICA CONTÁBEIS:
As principais práticas contábeis são como segue: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreendem
os saldos de caixa e depósitos bancários à vista; b) Imobilizado: Edificações, Móveis e Utensílios e
Máquinas e Equipamentos estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação acumulada e perda por redução ao valor recuperável. A depreciação é reconhecida com base na vida útil
estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do
custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos
e construções em andamento). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação
são revisados no final da data do Balanço Patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas
é contabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não
há benefícios econômicos futuros resultantes do u
so contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado
são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são
reconhecidos no resultado.
a. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Em 31/12/2014 - CAIXA GERAL - Partes relacionadas - Caixa
Matriz - saldo final em 2014 é R$0,00; TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA em 2014: R$0,00.
b. IMOBILIZADO - MOVEIS E UTENSILIOS - 31/12/2014 - taxa anual de amortização = 10% Depreciação Saldo Líquido: Custo:R$6.149,40 - Depreciação Acumulada: R$3.062,40 = R$3.087,00;
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 31/12/2014 - Taxa anual de amortização = 10% - Custo: R$7.577,50 Depreciação Acumulada: R$3.454,80 = R$4.122,70; IMOVEIS - 31/12/2014 - Taxa anual de amortização
= 4% Custo R$3.140,11 - Depreciação Acumulada: R$621,60 = R$2.518,51; TOTAIS IMOBILIZADO:
Em 2014: R$16.867,01 - Depreciação Acumulada: R$7.138,80 = R$9.728,21.
Os gastos incorridos com manutenção e reparo, quando representam aumento de capacidade
instalada ou da vida útil do bem, são capitalizados, enquanto os demais são lançados a resultado, de
acordo com o regime de competência.
c. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:
Por ser uma Entidade sem fins lucrativos, a Fundação está imune do pagamento de Imposto de
Renda e da Contribuição Social, conforme estabelece a alíne a "c" do inciso VI do parágrafo 150 da
Constituição Federal.
d. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) E CONTRIBUIÇÃO
PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS):
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Em atendimento a Legislação vigente para as entidades sem fins lucrativos que tenham empregados,
tal como definidos pela legislação trabalhista, a Fundação contribuiria para o PIS com uma quota fixa
de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual seria registrado como despesa de custeio
na rubrica de "Despesas Administrativas" obedecendo ao regime de competência, o qual não se aplica
à Fundação em 2014, uma vez que a Fundação não possui
empregados. A Fundação está isenta de efetuar o recolhimento da COFINS, conforme determina
o Decreto-lei nº 1.940 de 25 de maio de 1982.
e) CONTRIBUIÇÕES PREVIDEMCIÁRIAS:
A Fundação ainda não goza de isenção patronal do INSS por ainda não possuir a Utilidade Pública
Federal e nem o Certificado de Entidade Beneficente Federal que são de exigências do INSS para
conseguir a isenção, sendo assim, a Fundaççao contribuiria com o INSS sobre a folha de pagamento
o seguinte:parte patronal, se tivesse empregados, da seguinte forma: 20% (vinte por cento) parte
previdência social; 2% (dois por cento) parte RAT ou SAT; 5,8 (cinco inteiros e oito déscimo por cento)
parte terceiros.
f) RECEITAS E DESPESAS:
As Receitas são registradas pelo regime de caixa em função da sua natureza, as quais referen-se
às seguintes fontes de recursos:
. Rendas da Quadra Poliesportiva;
. Rendas de aluguéis.
As Despesas são reconhecidas de acordo com o período de competência.
5. Não houve em 2014 na Fundação o recebimento de subvenções, com restriçoes ou vinculações
por parte do doador.
6. Não houve em 2014 pela Fundação aplicações em Fundos de Aplicações Restrita.
7. Obrigações de Longo Prazo:
A obrigação de longo prazo da Fundação, descrita no item 2 (dois) não possui taxas de juros, data
de vencimento e nem garantias desta obrigação.
8. Não houve pela Fundação em 2014 contratação de seguros.
9. O valor do Patrimônio Líquido da Fundação em 2014 é de (R$85.433,36) e o Déficits em 2014
foi de R$20.894,70.
MANHUACU, 31 de Dezembro de 2014
FUNDACAO SANTO AMARO
OSWALDO CRUZ DO CARMO DUTRA
CPF: 538.928.797-53 RG: 1.581.344

SINDALVA CURVELO DE ASSIS - CONTADORA
CPF: 668.551.286-53 CRC: 055874/0-0/MG

Direito de uso para: SINDALVA CURVELO DE ASSIS - 668.551.286-53
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025

5 coisas que pessoas bem sucedidas fazem ao acordar…

V

ocê acha que as pessoas bem sucedidas acordam e vão direto para o
trabalho? Está enganado.
Aqui estão algumas coisas
que elas fazem assim que
acordam
Levante e faça! O tempo de
manhã se tornou seu novo melhor amigo. Utilizar as horas
da manhã, antes do trabalho
pode ser a chave para uma
vida bem sucedida e saudável.
Levantar cedo é um traço
comum encontrado em muitos
CEOs, funcionários do alto
escalão e pessoas influentes.
Margaret Thatcher acordava
todos os dias às 5h da manhã.
Frank Lloyd Wright às 4h e
Robert Iger, CEO da Disney
acorda às 4:30h. Isso só pra
citar alguns exemplos.
Eu sei que você está pensando que trabalha melhor à noite.
Não pense assim. As parte da
manhã é o período em que
as pessoas tendem a ser mais
proativas e produtivas.
Além disso, existem benefícios para a saúde das pessoas
que têm uma vida antes de se
levantar e ir trabalhar. Vamos
explorar 5 coisas que as pessoas de sucesso fazem antes
das 8h.
#1. Exercícios
A maioria das pessoas que
trabalham todos os dias exercitam-se pela manhã. Quer
seja uma sessão de ioga, ou
um treino de futebol. O exercício antes do trabalho lhe da
impulso e energia para realizar

tire-a do caminho.
A manhã é o momento em
que você está geralmente mais
bem descansado e seu nível de
energia é maior. Portanto, você
está mais equipado para lidar
com as tarefas difíceis.
E, fazendo isso seu dia vai
ficar progressivamente mais
fácil, e não o contrário. No

suas tarefas diárias.
Qualquer pessoa pode enfrentar o trabalho depois de
200 abdominais. Os exercícios
pela manhã também eliminam
a possibilidade de problemas
cardíacos depois de
um longo dia de trabalho.
Mesmo que você não esteja
ansioso com a ideia de acordar
às 5h para correr, tente acordar
15 minutos mais cedo e fazer
alguns alongamentos. Isso vai
ajudar a despertar o seu corpo
e prepara-lo para o seu dia.

Festa do Queijo: Ipanema quer
superar seu próprio recorde

#2. Planejar o dia
Maximize o seu potencial
planejando a sua agenda para
o dia, bem como os seus
objetivos. A manhã é um
bom momento para isso, pois
muitas vezes é um dos únicos
momentos de silêncio que
temos em um dia.
As primeiras horas promovem uma reflexão mais fácil
que ajuda a dar prioridade às
atividades que precisam. Eles
também permitem resolver
problemas ininterruptamente
organizando a sua agenda.
Enquanto estiver planejando
o seu dia, não esqueça de sua
saúde mental. Planeje uma
pausa de 10 minutos depois
dos compromissos estressantes para uma rápida volta
no quarteirão ou minutos de
meditação.

pressa nos leva a sair de casa
com apenas uma xícara de café
e com o estômago vazio. Aí,
ao chegar no escritório, você
já está contando os minutos
para o almoço.
Isso não é bom. Tire algum
tempo na parte da manhã para
abastecer o seu corpo para as
tarefas que veem pela frente.
Isso vai ajudar a manter a
mente com foco no que precisa, em vez de se lembrar de
seu estômago roncando.
O café da manhã não é apenas um ótimo momento para
se alimentar, mas também uma
excelente oportunidade de se
conectar socialmente. Mesmo que sejam 5 minutos de
conversa com sua família, isso
pode motivar as pessoas antes
de saírem para o trabalho.

#3. Tenha um café da manhã
saudável

#4. Visualização

Nós todos sabemos que a

momento em que o seu dia de
trabalho termina, você está terminando as tarefas mais fáceis
e se dirigindo para seu tempo
livre muito mais relaxado.
Este artigo foi adaptado do original, “5 Things
Super Successful People
Do Before 8AM”, da
Forbes.

A parte da manhã é o momento perfeito para passar

algum tempo dentro de sua
mente meditando ou visualizando.
Pegue um momento para
visualizar o seu dia antes que
você foque nas atividades que
você vai fazer. Mesmo apenas
1 minuto de visualização e
pensamento positivo pode ajudar a melhorar o seu humor e
visão de sua carga de trabalho
para o dia.
#5. Faça o trabalho pesado
Todos nós temos um item
em nossa lista de tarefas que
não queremos fazer. Ele paira
sobre nós todos os dias até que
finalmente fazemos correndo
depois de muita procrastinação.
Aqui está uma dica simples
para salvar-se do estresse:
faça a tarefa menos desejável
primeiro. Em vez de ficar
adiando a tarefa chata para
depois do almoço, faça logo e

D

ezessete mil e quinhentos litros de leite serão
utilizados para a produção do maior queijo minas
do mundo, na sexta edição da
Festa do Queijo em Ipanema,
Minas Gerais, que acontecerá
nos dias 31 de julho e 1º de
agosto. O município já detém o
recorde de maior queijo minas
padrão do Brasil, auditado pelo
Rank Brasil, com um queijo de
1770 kg produzido em 2014, e
este ano quer atingir a marca
de 1850 kg.
Além do esperado queijo,
esta edição conta novamente
com a produção de um doce
de leite gigante com mais
de 520 quilos. Ano passado
a iguaria, também auditada
pelo Rank Brasil, com 507
kg foi distribuída em pedaços
juntamente com o queijo
durante a festa.
Produtos da culinária do
queijo estarão disponíveis
para venda em barraquinhas
na Feira do Queijo, durante
a Festa na Praça Coronel
Calhau. Cursos de culinária

do queijo também serão
realizados na semana que
antecede o evento.
Feira do Queijo: Além
da degustação do queijo e
do doce de leite, uma Feira
da Culinária do Queijo vai
expor e vender produtos com
queijo. Dentre os produtos
da Feira Culinária estão:
tortinha de queijo, mini pizza de queijo, pastel assado
de queijo, canjiquinha com
queijo, broa de queijo, espetinhos de queijo, fogazza
de queijo, medalhão com
queijo, mandioquinha com
queijo, macarrão na chapa
com queijo, quibe recheado
com queijo, empadão com
queijo, empadinha de queijo, pão de batata e o famoso
pão de queijo. A Prefeitura
de Ipanema disponibilizou
um Economista Doméstico
para ministrar um Curso de
Capacitação sobre como
criar pratos doces e salgados
com queijo na receita. Todos
os pratos estarão expostos
durante a festa.
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Indicações pedem reforma de praça e reativação de usina

T

extos defendem que
Praça Getúlio Vargas
precisa de revitalização e Usina Padre Júlio
Maria deveria ser reativada.
Indicação pede reforma da
Praça Getúlio Vargas. Local
tinha chafariz, aquário, há
o obelisco em homenagem
aos pracinhas e precisa de
acessibilidade
O vereador Ivan Caetano é
autor da indicação que pede
à equipe da Prefeitura de
Manhumirim para estudar a
possibilidade de revitalizar
a Praça Getúlio Vargas, que
fica ao lado da Câmara, com
reativação do chafariz e do
aquário de peixes, limpeza
e pintura do Obelisco aos
Pracinhas da FEB (Força
Expedicionária Brasileira),
replantio de mudas ornamentais, construção de banheiro
público, adequação às regras
da acessibilidade, pintura de

O

disse que a revitalização do
chafariz resgataria parte da
história de Manhumirim,
tendo sido uma doação da
Miss Minas Gerais Mônica
Paixão e que o aquário ajudaria na educação ambiental
dos jovens. Ele disse, ainda,
que a paisagem pode ser
melhorada à véspera das festividades e turismo religioso
do Jubileu do Bom Jesus.
“Nesta indicação eu peço
cuidados para a Praça Getúlio Vargas, mas nem é preciso
explicar como é importante o

Vereador Ivan Caetano, (2º da esquerda para a direita) é autor
das duas indicações.

toda a praça e instalação de
sistema de internet Wi Fi
para disponibilizar acesso à
Rede Mundial de Computadores (internet) para quem

frequenta a Praça Getúlio
Vargas e não tem como pagar
por este serviço tão importante.
O vereador Ivan Caetano

Nomeado o novo delegado
regional de Manhuaçu

Chefe da Polícia Civil
de Minas Gerais Wanderson Gomes da Silva
nomeou nesta sexta-feira,
19/06, o novo delegado regional de Manhuaçu. O Dr. Fábio
de Souza Henrique deixa a
Polícia Civil em Governador
Valadares para assumir a 6ª
Delegacia Regional de Polícia
Civil. A publicação está na
página 34 do Diário Oficial do
Estado de Minas Gerais desta
sexta-feira.
Além disso, conforme apurado pelo Portal Caparaó, foi
publicada a transferência do
atual regional Dr. Welington Moreira de Oliveira para
responder pela 2ª Delegacia
Regional de Polícia Civil de
Caratinga. Os três atos constam na publicação do Diário
Oficial na sexta-feira.
O delegado regional de Caratinga Silvio Henrique Pagy
Corrêa, conforme informado
pela Polícia Civil, permanecerá lotado em Caratinga até
uma próxima publicação, que
deverá nomeá-lo para um cargo no Departamento de Polícia
Civil, em Ipatinga.
PERFIL DO NOVO DELEGADO REGIONAL:
Natural de Divino, a 50 quilômetros de Manhuaçu. Iniciou
sua trajetória na Policia Civil

do Estado de Minas Gerais ao
ingressar na carreira de Investigador através de concurso
público em 1991, trabalhando
inicialmente em Carangola e
no ano seguinte retornou para
sua cidade natal.
Em seguida, iniciou sua
formação acadêmica fazendo
o curso de Direito em Governador Valadares, com uma
rotina de viagens percorrendo
quase 500 km diariamente
até concluir sua graduação
em 1996.
Em um novo concurso publico foi aprovado para carreira de Delegado em 1997.
Designado para a cidade Governador Valadares, Fabio
de Sousa Henrique chegou
assumindo a Delegacia de
Especializada de Tóxicos e
Entorpecentes, tendo passado posteriormente pelas
Delegacias Especializadas de
Acidente de Veículos, Furtos
e Roubos de Veículos e Vigilância Geral.
Também foi Diretor do
presídio quanto na cidade
era administrado pela Policia
Civil e Detran, estas delegacia
especializadas atualmente não
fazem parte da estrutura da
Policia Civil no interior do
Estado, onde foram substituídas por Delegacias Distritais o

Delegado Fábio de Souza
Henrique assumirá a Delegacia Regional de Manhuaçu

qual trabalha na 1ª Delegacia
desde ano passado.
“Sou um profissional dedicado e disposto a contribuir
com a segurança e o bem estar
social”, afirma o Delegado
que assumirá a Regional de
Manhuaçu. “Esta experiência
adquirida no decorrer da minha carreira será muito útil na
rotina de trabalho, tanto numa
resposta satisfatória a sociedade, quanto na harmonia do
grupo de policiais que compõe
o quadro da Policia Civil na
cidade e região” acrescenta.
Carlos Henrique Cruz

acesso à internet, assim como
já foi feito em outras praças e
em outras cidades do Brasil.
A indicação foi aprovada na
reunião de 11 de junho.
Indicação defende reativação da Usina Padre Júlio
Maria
Objetivo seria gerar mais
energia.
Outra indicação do vereador Ivan Caetano sugere que
a Prefeitura faça uma parceria com a Congregação dos
Missionários Sacramentinos
e veja se é possível reativar

a Usina Elétrica Padre Júlio
Maria localizada no Bairro
Santo Antônio, nas proximidades da antiga escola
“Silvina Werner”.
O vereador Ivan defendeu
a indicação: “A reativação
desta usina seria um excedente de geração de energia
que poderia ser utilizada pela
Prefeitura e a Congregação e
a sobra poderia ser repassada
para a Energisa para desconto em tarifas. Esta indicação
também foi aprovada na
reunião de 11 de junho.

Luisburgo: Prefeitura
adquire mais dois
veículos para a Saúde

A

Adm. 2013/2016
assegurou dois novos
veículos para reforçar o atendimento prestado
à população do município.
Os veículos GM Spin (capacidade p/ sete pessoas) e o
VW Gol foram entregues na
tarde desta Sexta-feira, 12,
à Secretaria M. de Saúde,
com a presença do Prefeito
José Carlos Pereira.
Um dos veículos, o GM
Spin possui amplo espaço
interno com capacidade
para até sete pessoas, o que
viabiliza uma viagem mais
confortável para os pacientes e profissionais do setor,
além de redução de custos
de transporte. Em alguns
casos, a van (capacidade 16
pessoas) era utilizada para
conduzir número reduzido
de pacientes para atendimentos em outras cidades
(TFD), como Belo Horizonte e Muriaé, por exemplo.
O veículo foi obtido pela
Adm. 2013/2016 junto ao
PMAQ (Programa Nacional
de Melhoria no Acesso e na
Qualidade da Atenção Básica) e com recursos próprios
do município.
A outra aquisição, o carro
VW Gol representa a organização e trabalho eficiente
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde,
que cumpriu todas as metas
de atendimento estipuladas
pelo Governo Federal, e foi

Prefeito José Carlos Pereira procedeu com a entrega dos
veículos à Secretaria Municipal de Saúde de Luisburgo.

contemplada com recursos
da União, que auxiliaram
a Adm. 2013/2016 com a
compra deste novo veículo.
O Secretário M. de Saúde, Sebastião Braga de
Souza (Tatão) destacou
que a equipe de Saúde tem
trabalhado intensamente
nos últimos três anos, se
dedicando a prestar um
atendimento de qualidade
à população – apesar de

todas as dificuldades – e,
ao mesmo tempo, cumprir
as metas governamentais.
“Isto foi alcançado, e, agora poderemos com estes
novos carros reforçar os
trabalhos desenvolvidos,
especialmente nas áreas de
Epidemiologia, Vigilância
em Saúde e o NASF”, comentou o Secretário.
(Ass. de Comunicação
– Adm. 2013/2016)
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Aterro Sanitário: Mais um passo na solução
do problema do lixo em Manhuaçu
H
á cerca de dois anos
a Gestão “Um Tempo
Novo”, sob a liderança do Prefeito Nailton
Heringer, vem procurando
soluções para a questão da
destinação final do lixo de
Manhuaçu. Inicialmente,
se procurou realizar um
consórcio entre diversos
municípios vizinhos para
pactuar uma parceria, que
se tornou inviável devido
à falta de governabilidade
entre os municípios. A dificuldade principal foi criar
um órgão que congregasse
todos os municípios para um
fim comum.
Em seguida, passou-se
a análise de qual seria a
melhor forma de gestão
final de resíduos sólidos.
Pensou-se sobre o modelo
de Pirólise, que consiste no
craqueamento ou destilação
dos compostos orgânicos, na
ausência de total ou parcial
de oxigênio (atmosfera redutora), obtendo-se um gás,
o syngás e resíduos com alto
teor de carbono fixo. Mas o
mesmo se mostrou inviável
devido ao alto custo de implantação e o retorno que se
tem com a produção de gás.
Depois, analisou-se o modelo de compostagem que
pode ser definida como
um processo controlado de
decomposição aeróbia e
exotérmica da substância
orgânica biodegradável, por
meio da ação de microrganismos autóctones, com
liberação de gás carbônico e
vapor de água, produzindo,
ao final, um produto estável

e rico em matéria orgânica.
O mesmo se mostrou inviável por utilizar uma grande
área para destinação final e
que tem um projeto finito
para o médio prazo.
ATERRO SANITÁRIO

Nesse sentido, buscou-se
o terceiro projeto que é do
aterro sanitário. Esses são
considerados como uma solução prática, relativamente
barata de disposição final de
resíduos urbanos e industriais, inclusive de resíduos
que poderiam ser reciclados.
Todavia demandam grandes áreas de terra, onde o
lixo é depositado. Após o
esgotamento do aterro, se
for construído e operado
de maneira adequada, essas
áreas podem ser descontaminadas e utilizadas para
outras finalidades.
A construção do aterro
sanitário requer a instalação
prévia de mantas impermeabilizantes, que impedem a
infiltração do chorume no
solo e no lençol freático. O
líquido que fica retido no
aterro, o chorume, é então
conduzido até um sistema
de tratamento de efluentes
para posterior descarte em
condições que não agridam
o ambiente.
Assim que o diretor Kilder
Perígolo assumiu a gestão
do SAMAL – Serviço Autônomo Municipal de Limpeza
Urbana de Manhuaçu, em
outubro de 2014, ele tinha
essa importante questão
para resolver. Ele procurou

Piscinas de tratamento de chorume no aterro em Itaúna

o apoio da Secretaria de
Planejamento de Manhuaçu
para dar apoio no projeto.
Nesse sentido, começou-se
a procurar quais cidades faziam o tratamento adequado

em Minas Gerais, para ter
como exemplo. As pesquisas
levaram até a cidade Itaúna.
No último mês de janeiro,
Kilder Perígolo e o assessor
de Planejamento Eliéser

Ribeiro visitaram a cidade e conheceram o aterro
sanitário, a cooperativa de
catadores COOPERT e o
sistema de coleta seletiva,
quando foram conscientiza-

Diretoria da COOPERT, modelo em reciclagem de lixo para todo Brasil

dos do melhor modelo para
a gestão do resíduo sólido
para Manhuaçu.
Ultimamente, procura-se
um terreno adequado para
a implantação de um aterro
sanitário em Manhuaçu.
Contudo, as dificuldades
são muitas, por causa da
geografia do município. Os
terrenos são muito montanhosos e com muitos cursos
d’agua. Foram visitadas
várias áreas até o momento e
há dificuldades em encontrar
o mais adequado.
Outra dificuldade é o formato jurídico para realizar
a construção de um empreendimento como esse. No
entanto, na última quarta-feira, 17, Kilder Perígolo
e Eliéser Ribeiro visitaram
a Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos de Governador Valadares para trocar
informações com a diretora
de Destinação de Resíduos
Sólidos, Juliana de Oliveira
Alves. Ela apresentou todos
os caminhos que Governador
Valadares está fazendo para
realização da construção do
aterro e que Manhuaçu também poderá adotar.
Perígolo e Ribeiro voltaram muito confiantes do
encontro, sabendo quais
são os caminhos políticos e
jurídicos para que o projeto
do aterro sanitário aconteça
em Manhuaçu. Em breve,
será realizada uma reunião
com as principais lideranças
do município para coloca-los a par de todo o projeto
e, em seguida, será feita uma
audiência pública para que
a população conheça todo
processo e possa opinar
sobre a licitação do aterro
sanitário.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Reunião de Kilder Perígolo e Eliéser Ribeiro com a diretora
Juliana Oliveira Alves

Encontro de Kilder Perígolo e Eliéser Ribeiro com a diretora Juliana
Oliveira em frente a secretaria de Serviços Urbanos de Valadares
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Vereadores de Manhuaçu aprovam implantação
do Programa de Recuperação Fiscal

A Câmara Municipal de
Manhuaçu promoveu reunião ordinária, na noite desta
quinta-feira, 19/06, presidida
por Jorge Augusto Pereira
“Jorge do Ibéria”, em que
foram aprovados projetos
de lei, projetos de resolução, moções e indicações.
O Legislativo recebeu também a visita de integrantes
da Renovação Carismática
Católica que falaram sobre
a ideologia de gênero.
O vice-Coordenador da
RCC, Helder Reis, falou
sobre o que motivou a visita
ao Legislativo. “Estávamos
preocupados, pois ficamos
sabendo que a ideologia de
gênero seria inserida no Pla-

no Municipal de Educação
para votação na Câmara,
mas tomamos conhecimento
que isto não irá acontecer
e os vereadores também
afirmaram que se chegasse
à Câmara, seria reprovada.
Ficamos muito preocupados,
pois esta ideologia prejudica
o bem mais precioso do ser
humano que é a família”,
argumentou Helder.
A ideologia de gênero diz
que a criança nasce sem um
sexo definido. Quando a
criança nasce, não deve ser
considerada do sexo masculino ou sexo feminino,
somente depois ela fará esta
escolha. Existem escolas
para crianças na Suécia e na

PROJETOS DE LEI APROVADOS
Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo
que institui o Programa de Recuperação Fiscal
do de Manhuaçu.
Para quem tem dívida com a Prefeitura de
Manhuaçu e quer regularizar sua situação fiscal,
a Secretaria Municipal de Fazenda terá um instrumento jurídico que possibilitará aos contribuintes
a realização do pagamento, parcelamento ou renegociação das dívidas, com ampliação no prazo,
bem como anistia total ou parcial de juros e multas.
O programa tem por finalidade possibilitar a
quitação de débitos relativos ao Imposto Predial
e Territorial Urbano – IPTU, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e a Taxa de
Alvará para Localização e Funcionamento, bem
como a extinção de processos em trâmite na
esfera administrativa ou judicial que tenham por
objeto ou finalidade mediata ou imediata, discutir
ou impugnar os respectivos lançamentos ou os
débitos que o contribuinte pretenda ver incluído.
O contribuinte, além de quitar a dívida, regularizando sua situação perante o município,
tem como benefício a possibilidade de escolher
a melhor forma de saldar o seu débito, já que o
REFIS permitirá o parcelamento dos débitos em
até quatro parcelas e permite anistia de até 100%
nas multas e juros.
“A reunião foi bastante proveitosa, pois debatemos vários assuntos e aprovamos projetos como
principalmente o que trata do REFIS, pois é um
projeto de grande importância para a comunidade.
Gostaria de agradecer também a visita do Helder
Reis que falou sobre a Ideologia de Gênero”,
comentou o Presidente Jorge do Ibéria.
DEMAIS APROVADOS
Projeto de Lei de autoria de Jorge Augusto
Pereira que dispõe sobre a divulgação dos direitos
da pessoa com câncer.
Projeto de autoria de Jorge Augusto Pereira
que institui no município a obrigatoriedade da
execução do Hino Municipal nas escolas da
rede pública e particulares, nas inaugurações de
obras, eventos oficiais e solenidades de caráter
municipal.
Projeto de Lei de autoria de Rogério Filgueiras
Gomes que dispõe sobre denominação de Rua
Geraldo Pereira, o logradouro público neste
município.
PROJETOS DE RESOLUÇÃO
Projeto de Resolução de autoria de Aponísia
dos Reis que concede o Título de Cidadão Honorário de Manhuaçu ao Senhor Eliseu Marques
de Oliveira.
Projeto de Resolução de autoria de Juarez
Cléres Eloi que concede o Título de Cidadão
Honorário ao Sr. Sérgio Murilo Diniz Braga.
Projeto de Resolução de autoria de Anízio
Gonçalves de Souza, Juninho Linhares, Rogério
Filgueiras e Eli de Abreu que conde o Diploma
de Honra ao Mérito ao Sr. André Luiz Pacheco,
Presidente da Associação Águias Indomáveis
Moto Clube.
Projeto de Resolução de autoria de Jorge Augusto Pereira e Gilson César que concede o Título
de Cidadão Honorário de Manhuaçu ao Prefeito
de Manhuaçu, Naílton Cotrim Heringer.
MOÇÕES
João Gonçalves Linhares Júnior e Chico do
Juquinha
Pelo falecimento da Sra. Lara Oliveira Mageste,

Holanda, onde não se pode
chamar o aluno de menino ou
menina, chama-os apenas de
crianças, porque eles devem
decidir quando crescerem se
serão homens ou mulheres.
Na palavra franca, os Vereadores Gilson César e
Juninho Linhares fizeram
agradecimentos. O primeiro
agradeceu ao Prefeito Nailton Heringer e ao Conselho
Municipal de Saúde pela
aprovação da segunda equipe de ESF em Vilanova. Já
Juninho Linhares agradeceu
o empenho do Secretário
Municipal de Saúde Dr José
Rafael e Marcelo Heringer
por atender a um pedido de
urgência.

em 15/06/2015.
Hélio Ferreira, Anízio Gonçalves de Souza, Eli
de Abreu, Rogério Filgueiras e Fernando Lacerda
Pelo falecimento da Sra. Vanda Dutra Pereira,
em 14/06/2015.
Anízio Gonçalves de Souza, João Gonçalves
Linhares Júnior, Fernando Lacerda, Rogério Filgueiras e Juarez Elói.
Pelo falecimento do Sr. Paulo Roberto Veríssimo.
VISTA
Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo
que cria vagas temporárias no Serviço Autônomo
Municipal de Limpeza Urbana – SAMAL.
Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo
que institui o adicional de insalubridade e periculosidade em benefício dos servidores públicos
municipais e dá outras providências.
Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo
que dispõe sobre a concessão de passe livre a
pessoas portadoras de necessidades especiais
residentes em Manhuaçu.
Projeto de Lei de autoria de Gílson César da
Costa que institui o dia 23 de agosto de cada ano
e o insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de Manhuaçu, como data de comemoração
do aniversário do Distrito de Vilanova.
Projeto de Lei de autoria de Fernando Gonçalves Lacerda que altera o artigo 1º, da lei
2.321/2002, que concede gratuidade nos transportes coletivos urbanos, em todo o Município
de Manhuaçu, aos idosos maiores de 60 anos.
Projeto de Lei de autoria de Jânio Garcia
Mendes que dispõe sobre a obrigatoriedade da
inclusão pelo município, por meio das escolas
públicas municipais, em sua grade curricular, de
conteúdo que trate dos direitos da criança e do
adolescente
Projeto de Lei de autoria de Jorge Augusto
Pereira e Rogério Filgueiras Gomes que dispõe
sobre critérios para desembarque de mulheres
e idosos fora da parada de ônibus em período
noturno, nos veículos de transporte coletivo do
município.
Projeto de Lei de autoria de João Gonçalves
Linhares Júnior e Rogério Filgueiras Gomes que
institui o atendimento preferencial aos doadores
de sangue nos estabelecimentos de comércio e
prestação de serviços.
CIÊNCIA
Projeto de Lei de autoria de Gilson César que
institui no município a projeto “Semana da Família”, a ser realizada anualmente no 1º domingo
após o dia dos pais.
Projeto de Lei de autoria de Rogério Filgueiras
Gomes, João Gonçalves Linhares Júnior e Fernando Lacerda que dispõe sobre denominação de
Avenida José Caldeira Pena, o logradouro público
neste município.
Projeto de Lei de autoria de Gílson César da
Costa e Rogério Filgueiras Gomes que dispõe
sobre a concessão de passagem gratuita às
mulheres gestantes no transporte coletivo urbano
e rural no município e cria o cartão da gestante.
Projeto de Lei de autoria de Paulo César Altino
que dispõe sobre a divulgação do Projeto Acolher
– Não dê esmola, dê cidadania.
Projeto de Resolução de autoria de João
Gonçalves Linhares Júnior concede o Título de
Cidadão Honorário de Manhuaçu ao Senhor
Devaldo Luis da Silva.

Prazo para pagamento do
IPTU vence no fim do mês

O

Governo de Manhuaçu, por meio
da Secretaria Municipal de Fazenda, distribuiu pelos Correios as
guias de cobrança do IPTU
– Imposto Predial e Territorial Urbano – referente
ao ano de 2015 para residências, estabelecimentos comerciais e outros
imóveis, incluindo lotes
vagos.
Segundo o secretário
de Fazenda Cristovam
Rocha, foram cerca de
doze mil guias distribuídas
na cidade e em todos os
distritos. Este ano o prazo
para pagamento vence no
dia trinta deste mês de
junho. Todas as agências
ou correspondentes bancários e de crédito estão
habilitados a receberem o
tributo, utilizando o código de barras.
O pagamento do imposto pode ser feito de duas
formas. O contribuinte
tem a opção de quitar o
total da guia a vista ou,
se preferir, o mesmo valor
pode ser dividido em até
três parcelas. A primeira
delas vence também no
dia trinta e as seguintes
em 31 de julho e em trinta
de agosto.
Quem não recebeu a
guia em casa, segundo o
secretário Cristovam Rocha, pode retirar o documento pela internet no site
da Prefeitura (manhuacu.
mg.gov.br), acessando o
link serviços online e a
opção “emissão da guia”.
Outra possibilidade é procurar pessoalmente o setor
de atendimento da Prefeitura de Manhuaçu para
retirada da segunda via,
sem custo.

PREVISÃO DE
ARRECADAÇÃO
Se todas as doze mil
guias de IPTU emitidas
forem quitadas, a arrecadação com o imposto pode atingir R$ 3,8
milhões. Mas, de acordo
com o secretário Cristovam Rocha, normalmente
existe uma quebra de 40%
no pagamento do tributo,
com o contribuinte ficando
inadimplente. Com isso a
arrecadação média esperada com a cobrança este
ano é de até R$ 2 milhões.
O IPTU em Manhuaçu
não sofre reajuste há vários anos, apenas correção
da inflação. A variação do
INPC - Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
- este ano, foi na faixa de
6,22%. Uma comissão prevista no Código Tributário,
realiza todo ano, sempre no
mês de setembro, uma avaliação para atribuição de
valores do metro quadrado
de construção e de terreno.
CADASTRO
DESATUALIZADO
As doze mil guias dis-

tribuídas não representam
a realidade em relação a
imóveis existentes no município. Segundo Cristovam Rocha, se o cadastro
de imóveis e endereços
do município estivesse
atualizado deveriam ser
distribuídas hoje aproximadamente 31 mil guias
do IPTU.
Para corrigir o problema e atualizar os dados,
o Governo de Manhuaçu
deve promover um recadastramento imobiliário e
de regularização fundiária
em todo o município, inclusive com a entrega de
título de posse àqueles que
estão no imóvel, mas que
não tem a documentação.
Uma licitação está programada para acontecer
ainda este ano, para escolha da empresa que ficará
responsável pela realização do recadastramento
imobiliário. A expectativa
é que, concluída a licitação, o trabalho na cidade
e nos distritos para atualização do cadastro seja
realizado no próximo ano.
Secretaria de
Comunicação Social
de Manhuaçu
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Aposentadoria: confira o que muda com o novo cálculo

Novo modelo é melhor que o então vigente e que o do Congresso, diz especialista

A

alternativa que o governo apresentou com
a Medida Provisória (MP) 676 é melhor que
a solução aprovada pelo
Congresso e também mais
eficiente que o modelo antes vigente, destacou Fabio Zambitte, porta-voz da
Comissão de Previdência
Social da OAB-RJ, ao JB.
O novo cálculo assegura a
regra 85/95 aprovada pelo
Congresso Nacional mas
introduzindo uma regra de
progressividade para garantir
a sustentabilidade da Previdência, funcionando como
uma alternativa ao fator previdenciário. A medida já está
valendo, mas ainda terá de
ser apreciada em até 90 dias
pelo Congresso Nacional.
O Congresso havia aprovado o Projeto de Lei de
Conversão (PL) 4/2015 assegurando a regra de 85
pontos para mulheres (soma
da idade da pessoa e do
tempo de contribuição) e
de 95 pontos para homens
(soma da idade da pessoa e
do tempo de contribuição),
para afastar o efeito do fator
previdenciário sobre a aposentadoria.
O governo, por sua vez,
vetou o PL e editou a MP
676 na quinta-feira (18), que
já está valendo, informou
a assessoria da presidência
em nota. A medida garante
a regra 85/95, mantendo o
afastamento do efeito do
fator previdenciário, mas
agrega a questão da progressividade.
A partir de agora, passa
a existir um sistema de
pontos, alternativo ao fator
previdenciário, que combina
a idade da pessoa com o
tempo de contribuição com
a Previdência. Mulheres
passam a poder se aposentar
de forma integral quando
a soma de sua idade com
os anos pelos quais pagou
sua contribuição ao INSS
for igual a 85. No caso dos
homens, quando for igual
a 95. Isto até dezembro
de 2016. Com o fator da
progressividade, a partir de
janeiro de 2017, o número
de pontos necessários para
a aposentadoria integral será
elevado gradualmente até
chegar a 90 para as mulheres
e 100 para os homens.
Por exemplo, uma mulher
de 55 anos que tiver trabalhado por 30 anos já pode receber aposentadoria integral
(ou seja, a média dos seus
salários sem o abatimento
que seria provocado com
o fator previdenciário). O
mesmo vale para um homem
de 60 que tiver trabalhado
por 35 anos.
A progressividade foi
adotada com base no crescimento da expectativa de

vida do brasileiro. Sem a
progressividade, o Brasil
teria um gasto extra de R$
100 bilhões até 2026, indicaram estudos do Ministério
do Planejamento.
A nova regra também não
exclui o tempo mínimo de
contribuição. Para receber
aposentadoria integral, as
mulheres precisam contribuir por pelo menos 30
anos, e os homens por pelo
menos 35.
O trabalhador então, pode
agora analisar qual a melhor
alternativa para o seu caso,
pois o fator previdenciário
não foi extinto, apenas não
incidirá na aposentadoria
de quem completar o patamar mínimo de pontos. O
fator previdenciário é uma
fórmula que funciona como
um gatilho que reduz o valor
das aposentadorias de quem
se aposenta antes da idade
mínima.
A regra 85/95 gerou algumas confusões, e algumas
pessoas chegaram a pensar
que a nova regra exigiria que
os trabalhadores fizessem 85
anos e 95 anos para conseguirem a aposentadoria, ou
que a aposentadoria integral
garantida pelo novo cálculo
seria referente ao teto da
Previdência, e não ao valor
integral referente à media
dos seus salários, comenta
Fabio Zambitte. "A 'integralidade' é isso, eliminação do
redutor que seria recorrente
do fator previdenciário."
Novo cálculo é melhor,
mas sistema ainda precisa
de mudanças
Zambitte explicou, por
telefone, que o modelo
apresentado pelo governo
é melhor para o assegurado
do que o oferecido pela regra anterior, "sem dúvida",
e também mais eficiente que
o proposto pelo Congresso,
devido à progressividade.
Ele defende, contudo, que
falta uma discussão mais
séria sobre a Previdência
brasileira, e que o modelo
atual não vai conseguir
atender gerações futuras,
apostando que mais alterações surjam em quatro ou
cinco anos.
Ele lembra que em 1998,
no governo FHC, chegou a
ser discutido a inserção de
uma idade mínima, que não
foi aprovada, e que foi criado no ano seguinte o fator
previdenciário.
"Modelo é bom e tem
atendido a sociedade"
Jair Aparecido Cardoso,
professor da Faculdade de
Direito de Ribeirão Preto da USP, ressaltou, em
conversa por e-mail, que

Explicando: Carlos Gabas e Levy defendem as novas maneiras de obtenção de aposentadoria no país

o governo está "tentando"
manter a "saúde" da Previdência. Lembrando que
temos hoje quatro tipos de
aposentadoria -- por idade
(60 ou 65), a especial, a por
invalidez e a por tempo de
contribuição --, ele resgata
que já vinha sendo discutida
a motivação social desta última modalidade, já que uma
pessoa pode atingir o tempo
de contribuição previsto
legalmente, e ainda estar em
idade produtiva.
"Entendo que é uma ten-

dência, não do governo
atual e por ele ser do PT, de
tentar aos poucos introduzindo regras de concessão
deste benefício, sempre
com maior cautela, para se
aproximar do princípio que
homenageia a concessão do
benefício por idade", diz o
professor.
Para Cardoso, se o modelo
apresentado pelo governo é
melhor ou não para o beneficiário, "depende". "Se ele
já tiver uma idade avançada,
em nada mudará, o que

muda é para o beneficiário
que tem 'pouca' idade e já
integralizou o tempo de serviço de 35 anos. Neste caso
ele terá que somar mais alguns 'pontos' na nova tabela
prevista pela previdência",
explica. "A expectativa de
vida dos brasileiros está
aumentando, isso é ótimo,
é excelente, mas pela ótica
da previdência também é
preocupante."
Cardoso comentou ainda
que a maioria dos beneficiários da concessão da

aposentadoria por tempo
de contribuição retornam
ao mercado de trabalho, e
por isso continuam contribuindo. Outro aspecto,
completou, é que têm aumentado bastante os pedidos
de desaposentação destes
mesmos beneficiários, para
tentar conseguir novamente
o mesmo benefício, com a
contagem das contribuições
posteriores à primeira concessão.
Questionado sobre se o
sistema da Previdência brasileira necessitaria de uma
reforma no futuro, o professor aponta que o sistema tem
"pontos bons e pontos não
bons, como tudo na vida".
"Algo precisa ser feito, mas
com projetos que visem o
econômico e o social. Mas
não existe uma resposta
pronta, ela deve ser construída, mas com pensamentos
claros e objetivos, visando
a saúde da previdência,
mas também a consecução
de benefícios, com o fim
de garantir a dignidade humana, e para isso, às vezes,
devem ser feitas algumas
alterações pontuais, mas no
geral o modelo é bom e tem
atendido à sociedade."

MÁRIO HERINGER APRESENTA PARECER
FAVORÁVEL EM PL QUE CONCEDE BENEFÍCIOS A
PORTADORES DE NEUROFIBROMATOSE

O

Deputado Mário
Heringer PDT-MG
apresentou, dia
16/06, na Comissão de
Seguridade Social e Saúde
da Câmara dos Deputados,
em sessão deliberativa,
parecer favorável ao Projeto de Lei nº 39 de 2015,
de autoria do Deputado
Sérgio Vidigal, que tem
como objetivo alcançar a
equivalência, para efeitos
jurídicos, entre pessoas
com a síndrome de Von
Recklinghausen (neurofibromatose) e as pessoas
com deficiência física e
mental, especialmente no
que concerne aos direitos e
às garantias dos benefícios
sociais assegurados pela
Constituição brasileira.
A síndrome de Von Recklinghausen (neurofibromatose) é uma enfermidade
genética que possui evolução progressiva e imprevisível, que afeta principalmente o sistema nervoso
e a pele com o surgimento
de múltiplos tumores benignos responsáveis por
graves lesões e intensa desfiguração cutânea. Segundo o parlamentar mineiro
a neurofineurofibromatose

Deputado Mário Heringer PDT-MG

"afeta muitos brasileiros,
comprometendo a qualidade de vida dos portadores,
não possuindo até então,
perspectivas de cura num
curto prazo."
Em face dos argumentos
expostos na íntegra do seu
parecer favorável, como
médico, Mário Heringer,
ressalta que "outras enfer-

midades (autistas) foram
atendidas como pessoas
com deficiência para efeitos legais e em situação
análoga já foram amparadas por lei." Ainda relatou,
"considerando a concepção
de deficiência que vigora
no ordenamento jurídico
brasileiro, que tem status
constitucional e implica na

perda ou na anormalidade
de uma estrutura ou função
psicológica, fisiológica ou
anatômica que gere incapacidade para o desempenho
das atividades, não há por
que obstar a condição de
pessoa com deficiência aos
portadores da Síndrome de
Von Recklinghausen (neurofibromatose).
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
“Nem tudo o que se
enfrenta pode ser modificado. Mas nada pode
ser modificado até que
seja enfrentado”. (James
Baldwin)
“Os pequenos atos
que se executam são
melhores que todos
aqueles grandes que se
planejam”. (George C.
Marshall)
O fracasso é a oportunidade de se começar tudo
de novo, inteligentemente. (Ford)
Se um homem não sabe
a que porto se dirige,
nenhum vento lhe será
favorável! (Lucius Annaeus Sêneca – 4 a.C.
- 65 d.C.)
Não confunda jamais
conhecimento com
sabedoria. Um o ajuda
a ganhar a vida; o outro
a construir uma vida!
(Sandra Carey)
- Quantas coisas é preciso ignorar para agir!
(Paul Valéry)
- Ir à cama cedo e levantar-se cedo torna um
homem são, rico e sábio.
(Benjamin Franklin)
- Aguardar até saber o
bastante para agir com
toda a luz é condenarse à imaturidade. (Jean
Rostand)

Pr. João Soares
da Fonseca

Os 10 Sintomas da Febre Zika
O que é a Febre Zika? A
Febre Zika é uma doença
causada pelo vírus Zika,
um membro da família
Flaviviridae. O vírus Zika
teve sua primeira aparição registrada em 1947,
quando foi encontrado
em macacos da Floresta
Zika, em Uganda. Ele é
transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, mesmo
transmissor da dengue da
febre chikungunya.
Em 1954 os primeiros
seres humanos foram
contaminados, na Nigéria. O vírus Zika atingiu
a Oceania em 2007 e a
França no ano de 2013. O
Brasil notificou os primeiros casos de vírus Zika em
2015, na bahia e no Rio
Grande do Norte.
Os Sintomas da
Febre Zika São

Pequenas úlceras na
mucosa oral.
Diagnóstico
da Febre Zika
Se você suspeita de
febre Zika, vá até uma
clínica ou hospital mais
próximo. o Diagnóstico
deverá ser feito por meio
de análise clínica e exame
sorológico (de sangue).

Prevenção
O vírus Zika é transmitido pelo o mosquito
Aedes aegypti, que é o
transmissor do vírus e
suas larvas nascem e se
criam em água parada.
Por isso, evitar esses focos da reprodução desse
vetor é a melhor forma
de se prevenir contra o
vírus Zika.

Febre baixa.
Coceira e comichão na
pele, além de manchas
avermelhadas.
Dor de cabeça e atrás
dos olhos.
Dor muscular fortes.
Dor nas articulações,
principalmente nas mãos
e pés, com inchaço.
Dor abdominal.
Diarreia.
Conjuntivite.
Constipação.

- Nenhum homem é bastante bom para governar
outro sem o consenso
deste. (Lincoln)
- El-Rei, fazendo favores, dizia: “Faço um
ingrato e cem descontentes.” (Voltaire)
- Se duvidas de ti
mesmo, estás vencido de
antemão. (Ibsen)
- A arte da polícia é não
ver o que é inútil que ela
veja. (Napoleão)
“A preocupação afeta a
circulação, o coração, as
glândulas, todo o sistema
nervoso. Nunca conheci
um homem que tivesse
morrido por excesso de
trabalho, mas conheci
muitos que morreram
por dúvidas” - Charles
Mayo (1865 - 1939 *
médico americano)

Torta Barcelona com
farofa de castanha-do-pará
INGREDIENTES
azeite extra virgem (para finalizar)
1,5 kg de chocolate branco
1 litro de creme de leite fresco
1 pacote de bolacha de amêndoas
120 g de manteiga
100 g de castanha-do-pará laminada
300 g de calda de chocolate amargo
MODO DE PREPARO
Coloque em banho-maria o chocolate
branco. Assim que ele derreter, acrescente
900 ml do creme de leite, mexendo delicadamente de baixo para cima, de forma que
se misture bem. Reserve. Debulhe com a
mão toda a bolacha e incorpore a manteiga
para fazer uma massa. Espalhe essa massa
em uma assadeira de fundo falso. Já com a

massa espalhada, jogue
a
mistura
da chocolate branco e
leve ao freezer por 24
horas. Derreta em fogo
baixo o chocolate amargo com os 100 ml
restantes do creme de leite e 20 g de manteiga, fazendo uma calda homogênea.
Montagem: No dia seguinte, corte a torta
já congelada em pedaços de 5 cm, jogue a
calda quente por cima e depois a castanha.
Regue com um fio de azeite extra virgem
e sirva! Dica: essa mesma receita pode ser
colocada em pequenos copinhos e levada à
geladeira. Nesse caso, pode dispensar a bolacha. Uma ótima opção para dias de festa.

jsfonseca@pibrj.org.br

A cigana

Passando por uma praça em Angra dos Reis (RJ),
um jovem pastor foi chamado por uma cigana:
– Venha, moço! Venha saber sua sorte!
Diferentemente de nós, que muitas vezes fugimos
quando nos defrontamos com um pedido assim, ou
então dizemos evasivamente “Minha sorte é Jesus!”,
o pastor atendeu ao pedido e foi em direção à cigana,
que continuou:
– Mê dê a mão, moço. Vou ler a sua sorte.
O pastor respondeu:
– Mê dê primeiro a sua, que vou ler a sua sorte.
– Ah, o senhor sabe ler a sorte também?
– Sei – disse o pastor, já tomando na mão da cigana
e dizendo: – Aqui está escrito que a senhora é uma
grande pecadora e que precisa de um grande Salvador.
E este Salvador é Jesus!
Num puxão, a cigana rapidamente retirou a mão e
disse: – Vai embora, vai embora! Eu sei disso, mas
agora não posso aceitar. Um dia ainda vou ser crente! (Fonte: http://estoriasdepulpito.blogspot.com.br/–
acesso em 03-09-2014).
Todos precisamos de Jesus, não só para sabermos
o que vai acontecer conosco, o que será da nossa sorte, mas precisamos dele para ir conosco na direção do
futuro. São muitas as incertezas que nos assediam na
jornada da vida. O cristão, porém, é a única pessoa
que não precisa temer a chegada do futuro. Porque,
como os salmistas filhos de Corá deixaram claro, a
opção que o fiel fez por viver em parceria com Deus
lhe garante paz e segurança: “Porque este Deus é o
nosso Deus para todo o sempre; ele será nosso guia
até a morte” (Sl 48.14). São apreciáveis as palavras
do ainda não identificado poeta L. W., ao dizer: “Sei
que Deus o meu futuro / tem nas suas mãos” (Cantor
Cristão, no. 332). Aquele que é senhor do sábado (Lc
6.5), senhor da natureza (Mt 8.27), senhor da morte
(Jo 11.43-44), é igualmente senhor do futuro. Jesus
não lerá a sua mão, ele irá tomá-la e guiar você pelas “veredas da justiça” (Sl 23.3). Como disse alguém,
você não precisa ter medo do futuro, porque o Senhor
já está lá.
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POLÍCIA
POLÍCIA
Homem de Fervedouro é amarrado e executado em Niterói

M

arco Antônio de Oliveira Silva, 35 anos,
foi assassinado na
cidade de Niteroi/RJ. Ele estava desparecido desde sábado
(13/06) e foi encontrado no
Domingo(14) nas imediações
das Ruas Niterói com Rua
"8" na comunidade de Santa
Lúcia, em Niterói-RJ.
Segundo relatos, o corpo
da vítima foi encontrado
amarrado pelos pés, despido,

com marcas de mutilação nas
genitália, e diversas marcas
de tiro e espancamento.
O caso foi registrado pelo
Comando da 3ªCIA do 15º
BPM (Batalhão da Polícia
Militar).
Marco Antônio era de
Fervedouro e ultimamente
estava morando em Niterói/
RJ. A polícia prossegue com
as investigações em busca
dos autores do crime.

Pitote é condenado a
16 anos pela morte do
repórter Rodrigo Neto

Arma apreendida em
Conceição de Ipanema

CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG) - Os policiais
do Grupamento de Meio Ambiente de Ipanema apreenderam uma arma em residência
no povoado Alto São Luiz,
na zona rural de Conceição
de Ipanema, na quarta-feira,
17/06. Houve uma denúncia e

os policiais foram até a casa.
A mulher atendeu os policiais
e contou que o revólver era
de seu pai, falecido há alguns
meses. Ela entregou a arma e
o registro, vencido em 2012.
A arma foi encaminhada
para a delegacia em Ipanema.
Carlos Henrique Cruz

Jovem joga álcool e tenta incendiar desafeto
MANHUAÇU (MG) - Policiais militares compareceram a uma residência do bairro Nossa Senhora Aparecida,
no dia 19 de junho, por volta
da uma hora da madrugada,

onde um homem de 22 anos
jogou álcool no corpo de
outro cidadão com a intenção
de atear fogo. O autor alegou
que o crime foi motivado
por questões pessoais. As

testemunhas impediram que
o autor acendesse o isqueiro
para jogar fogo no rapaz, mas
ele precisou ser levado ao
hospital por ter sofrido uma
queimadura de primeiro grau

no olho, devido ao álcool.
Policiais Militares conduziram o autor até à Delegacia,
onde ele foi autuado em flagrante por homicídio tentado.
Carlos Henrique Cruz

São Domingos das Dores/
MG. O corpo de Sebastião
Divino de Souza, de 43 anos,
foi encontrado a cerca de 10
metros de sua residência no
Córrego do Belém, na zona
rural de São Domingos das
Dores. Segundo a Polícia, o
corpo foi arrastado e deixado
próximo a um pé de café.
Sacos vazios de cimento
foram colocados em cima de
algumas marcas de sangue. A
Polícia Militar foi acionada
na manhã desta sexta-feira
(19/06) e registrou o assassinato.
De acordo com Sargento
Hudson Dutra o principal
suspeito de ter cometido o

crime é o lavrador José Mateus, de 63 anos, vizinho da
vítima. A motivação ainda
é desconhecida. Sebastião
tinha graves ferimentos na
cabeça, a princípio, no local,
não foi possível identificar
por parte da perícia técnica
qual a arma usada no homicídio. Após rastreamento,
José Mateus foi detido pela
Polícia Militar para averiguação.
O suspeito conversou com
o jornalismo do Super Canal
e negou a autoria do crime,
assim como desmentiu em
relação à suposta discussão
entre ele a vítima na noite
anterior ao crime, quando

testemunhas o viram correndo atrás de Sebastião com
uma foice na mão.

O caso foi encaminhado
à Delegacia de Polícia Civil.
TV Super Canal

Homem é preso suspeito de matar vizinho
na zona rural de São Domingos das Dores

Ipatinga - Fim de julgamento em Ipatinga. Alessandro Neves Augusto, o Pitote,
de 34 anos, foi condenado
pela morte do repórter Rodrigo Neto de Faria, a 16 anos de
prisão. O júri popular aconteceu nesta sexta-feira (19/06)
e terminou por volta das 19h.
Conforme a sentença, a sua
condenação é de uma pena total de 16 anos de reclusão, em
regime fechado e lhe foi negado o direito de recorrer em
liberdade. Do total da pena
aplicada, 12 anos foram pelo
assassinato de Rodrigo Neto
e já quatro pela tentativa de
homicídio de L.H.O.O, que
estava junto ao repórter no
dia do crime e por pouco não
foi atingido pelos disparos de
arma de fogo.
O réu chegou ao Fórum da
cidade de Ipatinga na manhã
de hoje em uma viatura do
Comando de Operações Especiais. No Tribunal do Júri
Defesa e acusação travaram
uma batalha. Minutos antes
do início do julgamento, o
promotor Francisco Ângelo de Assis ressaltou que o
engajamento do Ministério
Público em prol da condenação do réu.
Enquanto isso a defesa do
réu estava disposta a apresentar um novo capítulo para a
história. O responsável pela
morte do jornalista seria um
homem conhecido como
Sérgio Vieira, o Serginho, que
possui uma extensa ficha criminal, passagens de crimes de
roubos, furtos, homicídios. O
advogado de defesa do Réu,
Rodrigo Márcio, também se

pronunciou antes do início do
Júri e se mostrou confiante no
resultado final, que ele acreditava ser a absolvição do réu.
ASSASSINATO: O jornalista Rodrigo Neto de Faria
foi morto a tiros em 8 de março de 2013 em um churrasquinho, no bairro Canaã, em
Ipatinga. Desde a sua morte
uma força-tarefa especial foi
traçada para desvendar o crime. Ainda existem algumas
perguntas sem respostas,
como a motivação e um suposto mandante.
O ex-policial civil Lúcio
Lírio Leal foi condenado no
mês de agosto do ano passado pela morte do jornalista.
Como réu primário, Lúcio
foi condenado a 12 anos de
prisão em regime fechado
por homicídio qualificado
[com recurso que dificultou
a defesa da vítima], pela
participação no crime. Ele
também perdeu o cargo de
investigador da Polícia Civil.
Fonte: Plantão Policial
- TV Cultura do Vale do
Aço e Super Canal parceiro do Policia e Cia

Incêndio destroi fábrica de sinucas em Luisburgo

Luisburgo/MG. O fogo
destruiu grande parte de uma
fábrica de mesas de sinuca e outros mobiliários em Luisburgo
na madrugada de segunda-feira,
15/06.
De acordo com o Sargento Rocha, da Polícia Militar,
ninguém se feriu: "Estávamos
retornando de uma ocorrência
encaminhada à delegacia de

Manhuaçu e chegamos estavam
vários moradores e os Bombeiros combatendo o incêndio.
Durante esse trabalho, ficamos
sabendo que as chamas teriam
começado no cômodo da fábrica de mesas de sinuca e de
reparos de máquinas de música
(Jukebox). Felizmente, não
houve vítimas".
Equipe do Corpo de Bom-

beiros de Manhuaçu foi para
Luisburgo. As chamas começaram por volta de 3:30 e foram
controladas por volta de 6 horas
da manhã.
Além da atuação dos Bombeiros de Manhuaçu, moradores
ressaltaram o trabalho do Bombeiro Ed Marcos Rodrigues.
Ele é morador em Luisburgo.
"Chegou primeiro e preveniu

acidentes com os voluntários
que tentavam apagar o fogo
com baldes. Alertou o pessoal
para o risco de desmoronamentos", detalhou um morador.
Após o trabalho de rescaldo
do local, foi determinado que
o imóvel será avaliado para
verificar se há riscos de desabamentos.
Polícia e Cia
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - Novas oportunidades
surgem e com elas vêm os contratos e a possibilidade
de negociar antes de fechar algum acordo. Se estiver
em busca de emprego, valorize seu currículo e faça
cursos de aperfeiçoamento para se destacar com diferenciais no mercado
de trabalho.
BENS E FINANÇAS: você tem tudo para conseguir o tão almejado
reconhecimento na empresa ou, se for independente, conquistar novas
oportunidades de negócios, sobretudo se materializar alguma ideia diferenciada no mercado.

caipira I
E perguntaram ao caipira: — O que você
faria, se ganhasse sozinho 50 milhões da
Mega-sena?
— Eu ia pagar umas dívidas.
— Sim, mas e o resto?
— Ah! O resto que espere, uai!

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - Continua o desejo de maior independência
e segurança, sobretudo pelo posicionamento de Marte com Sol e Lua.
Alguns sacrifícios por outras pessoas podem acontecer, mas saiba que
isso a valorizará diante de outras pessoas. Haja com o coração e evite
pensamentos negativos.
BENS E FINANÇAS: atenção com a movimentação financeira e em
especial com sua renda. Será preciso acender o alerta quanto às relações entre compra e venda de objetos, bens de forma geral. Se houver
pendências jurídicas, pense no custo-benefício.

caipira II
O caipira entra na loja de ferragens e pede
uma tomada.
— Você quer uma tomada macho ou fêmea?
— Sei não, seu moço. Eu queria uma tomada pra acender a luz, num é pra fazê criação!

TOURO – DE 21/4 A 20/5 - Para encontrar o caminho das pedras nos
negócios ou para dar prosseguimento em projetos pessoais é necessário
agir, evidentemente. Sabe o ditado “amigos, amigos, negócios a parte”?
Mesmo assim não descarte as possibilidades e procure avaliar bem cada
pró e contra.
BENS E FINANÇAS: inseguranças nessa área, sobretudo neste período
de incertezas, são naturais e até boas para te segurar um pouquinho.
Mas saiba que as oportunidades estão na porta e é possível equilibrar a
balança financeira neste momento.

caipira IIi
Um empresário viajava pelo interior. Ao
ver um peão tocando umas vacas, parou para
lhe fazer algumas perguntas: — Acha que
você poderia me passar umas informações?
— Claro, sô!
— As vacas dão muito leite?
— Qual que o senhor quer saber: as maiáda
ou as marrom?
— Pode ser as malhadas.
— Dá uns doze litro por dia.
— E as marrons?
— Também uns doze litro por dia.
O empresário pensou um pouco, e logo tornou a perguntar:
— Elas comem o quê?
— Qual? As maiáda ou as marrom?
— Sei lá, pode ser as marrons!
— As marrom come pasto e sal.
— Hum! E as malhadas?
— Também come pasto e sal!
O empresário, sem conseguir esconder a
irritação:
— Escuta aqui, meu amigo! Por que toda
vez que eu pergunto alguma coisa sobre as
vacas, você me pergunta se quero saber das
malhadas ou das marrons, sendo que é tudo a
mesma resposta?
— É que as maiáda é minha!
— E as marrons?
— Também!

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - A partir de domingo, dia 21, o Sol entra
no signo de Câncer e começa um período de grande energia. O nativo
do signo ainda contará com maior disposição e vontade para firmar
compromissos, ajudado pelo poderoso planeta Marte. Evite se melindrar
com as oposições.
BENS E FINANÇAS: o lado profissional tem tudo para despontar a
partir da entrada de Marte em Câncer. Poderá, inclusive, se destacar se
conseguir perceber de forma ampla e maior as consequências futuras
das ações desenvolvidas no trabalho.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - O domingo marca o início de um período de
maior introspecção e, possivelmente, serão necessários momentos para
refletir sobre ações e projetos de ordem pessoal. Algumas confusões
sentimentais podem ocorrer. Pense bem antes de qualquer decisão.
BENS E FINANÇAS: nos negócios e empreendimentos pessoais, é
possível se destacar, até mesmo porque as oportunidades continuam a
chegar. A possibilidade de lucrar é grande, mas não de forma imediata.
É preciso sintonizar com a intuição para projetar o futuro.

sete erros

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 - Sempre é importante rever ações no lado
profissional. A fase está ótima para traçar novas metas e se programar
para um futuro próximo. Mesmo com a possibilidade de “nãos” pela frente,
as oportunidades podem surgir a partir de sua rede social.
BENS E FINANÇAS: pense que poderá ter uma forcinha de tecnologias,
isto é, se souber investir nessa área. Outro detalhe é que a ampliação
de seu círculo social também poderá trazer novas possibilidades para se
ganhar dinheiro extra.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10 - Começa a acentuar o lado mais pragmático
de Libra e as ações voltadas para o trabalho passam a te interessar mais.
O importante é saber que há disposição para contornar dificuldades a
partir da boa intuição aguçada do momento.
BENS E FINANÇAS: uma das principais características de Libra é
fazer o famoso social com amigos ou conhecidos. Você tem tudo para
realizar bem esse trabalho e, quem sabe, chamar atenção de alguém que
reconheça sua capacidade de realização.

CASAMENTO
Dois amigos conversam sobre as maravilhas do Oriente. Um deles diz:
— Quando completei 25 anos de casado,
levei minha mulher ao Japão.
— Não diga?! E o que pensa fazer quando
completar 50?
— Volto lá para buscá-la.

ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - Há necessidade de intensificar o
lado mais espiritual da vida, mesmo que seja com estudos, considerando
a evolução individual. Observe a intuição e perceba que os horizontes
devem se ampliar. Analise a realidade e entenda que você pode estar certa
se conseguir equilibrar razão e emoção, sem fechar portas.
BENS E FINANÇAS: ao mesmo tempo em que algumas emoções e o
mundo mais espiritualista fazem cobranças, sua maneira racionalista de
entender e perceber o mundo material deseja objetividade e segurança.
O importante é focar e não esmorecer.

ANFITRIÃO NÃO...
Na mitologia grega, Anfitrião era marido
de Alcmena, a mãe de Hércules. Enquanto
Anfitrião estava na guerra de Tebas, Zeus
tomou a sua forma para deitar-se com Alcmena, e Hermes tomou a forma de seu escravo, Sósia, para montar guarda no portão.
Uma grande confusão foi criada, pois evidentemente Anfitrião duvidou da fidelidade
da esposa. No fim, tudo foi esclarecido por
Zeus, e Anfitrião ficou contente por ser marido de uma escolhida do deus. Daquela noite
de amor nasceu o semideus Hércules. A partir
daí, o termo anfitrião passou a ter o sentido de
“aquele que recebe em casa”. Portanto, anfitrião é sinônimo de “marido traído manso
e feliz”.

MARIDO MUI AMIGO
Um ladrão entra com uma arma em um
banco e exige o dinheiro do caixa. Uma vez
com o dinheiro na mão, ele se volta para um
cliente e pergunta:
— Você me viu roubar este banco?
— Sim, vi.
O ladrão atira nele. Depois, volta-se para
um casal parado ao seu lado, e pergunta:
— Você me viu roubar este banco?— Ora,
moço, não vi não, mas minha mulher viu.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 - Os questionamentos a partir de
agora são naturais e podem provocar mudanças de atitude. Boa energia
de dedicação às causas nobres ou em projetos de ordem pessoal e
profissional, mas é preciso controlar um pouco mais as rotinas e não se
estressar. Disposição até para arriscar um pouco além da conta. Pense.
BENS E FINANÇAS: podem aparecer situações com outras pessoas
em que seja necessário estar disposta a realizar negociações. Procure
observar para perceber as intenções diante de qualquer possibilidade. A
oscilação de humor tende a prejudicar objetivos e os negócios.

CURIOSIDADES
“Minicam” – É uma câmera de
vídeo portátil, de pequeno peso, contendo sua própria unidade de alimentação de gravação (videocassete).
Desenvolvida nos anos 60, tornou-se
a principal ferramenta da televisão jornalística. A minicam possibilitou aos
repórteres fazer a cobertura jornalística
em localizações remotas, transmitindo
os sinais de vídeo para a estação principal através de uma unidade móvel
equipada com um transmissor de
micro-ondas. Hoje em dia o aparelho
tornou-se popular.
Celofane – Celofane é a celulose regenerada. Esse tipo de papel começou a
ser produzido comercialmente em 1920,

revolucionando o mercado de embalagens, devido à sua transparência. Ainda
hoje é utilizada para esse fim, embora
muito sensível à umidade.
Cartão de crédito – O uso do cartão
de crédito surgiu nos Estados Unidos,
em 1920. O primeiro cartão de crédito
que podia ser utilizado em vários estabelecimentos comerciais foi introduzido
pelo Diner’s Club, em 1950.
Trator – Dentre as centenas de
máquinas movidas por motor de combustão interna, o trator foi o principal responsável pela mecanização da
produção agrícola em larga escala nos
países industrializados.

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 - Está se queixando das dificuldades
momentâneas? Não é que seja bom passar por problemas, mas a experiência de lidar com tais situações será fundamental para o futuro de cada um.
BENS E FINANÇAS: a união e o astral de outras pessoas podem
favorecer planos. O período é de maior intensidade nos negócios ou
no trabalho. Se você está precisando de emprego, prepare o currículo,
porque há muita possibilidade de sucesso a partir da semana que vem.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - O sentimento de coletivo faz a diferença.
É importante frisar que seu carisma pode ser definidor na condução dos
trabalhos. Aproveite que inicia um período para maior controle do cotidiano
e para fazer um bom check up na saúde.
BENS E FINANÇAS: as cobranças são inevitáveis, sobretudo se ainda
não deu conta do que poderia ser resolvido anteriormente. Não subestime as pessoas e procure entender o ponto de vista dos outros. Quem
sabe, a partir dali, possa aparecer uma nova proposta para aumentar os
rendimentos?
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 - A intuição e o lado mais criativo estão
bem fortes a partir da entrada do Sol em Câncer. Sua experiência tem
um peso significativo para contornar dificuldades momentâneas. Seu
carisma e animação podem fazer a diferença. Aproveite para azeitar as
engrenagens do trabalho.
BENS E FINANÇAS: período de intensidade, mas também de observação do mercado para escolher o caminho certo para investir. Disposição
não falta até para entrar em competições, por exemplo, para conseguir
um emprego novo ou uma promoção.
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Mistério! Suposta carta psicografada de
Cássia Eller é divulgada na web
Uma suposta carta escrita pelo
espírito de Cássia Eller, falecida em
2001 depois de sofrer quatro paradas cardíacas, e psicografada por
um médium do Rio de Janeiro está
dando o que falar na internet.
No início da mensagem, a artista
afirmou que sofreu por um tempo
em um lugar semelhante ao inferno. “Se eu disser para vocês que o
inferno existe, acreditem, pois eu
estava mergulhada nele, de corpo
e alma, num espaço sombrio e frio,
bem interno do ser, dos pés à cabeça, sem tempo, sem luz, nem descanso e afogava-me, a cada segundo, num oceano de matéria viscosa que roubava até minha ilusória
alegria”.
Segundo disse ao jornal “Extra” o presidente do Lar Frei Luiz,
Wilson Pinto, a mensagem foi recebida por um médium no início
de maio, durante uma reunião de dependência química. “Não é a
primeira desse tipo que recebemos. Já recebemos do Chorão, do Cazuza. É verdadeira. O que não é de nosso costume é a divulgação
dessas psicografias, é um assunto interno da casa, não deveria ter
vazado”, ressaltou ele.
Depois de passar por um período de trevas no mundo extra-físico,
o suposto espírito de Cássia relatou que encontrou a paz e também
o amigo Cazuza, falecido em 1990. “Despertei numa tarde serena,
num campo verdejante e calmo. Não acreditava no que via, pois
tudo, agora, parecia um sonho. Alguém me tocava, de leve, os ombros e chamava-me pelo nome, como se me conhecesse há muito
tempo. Eu identifiquei aquela voz e ‘temia’ olhar para trás e confirmar minha impressão auditiva, era Cazuza, todo de branco, como
lindo enfermeiro. Não consegui me levantar, porque uma enxurrada
de lágrimas vertia dos meus olhos“.

Morre, no Mato Grosso do Sul, avô de
Luan Santana
O avô paterno de Luan Santana, José
Santana, morreu na quinta-feira (18), em
um hospital de Campo Grande, no Mato
Grosso do Sul. Segundo fontes do 'Ego',
ele estava internado há três dias e não
resistiu a duas paradas cardíacas, o que
resultou na falência múltipla dos órgãos.
Nas redes sociais, Luan fez uma postagem emocionante. "O silêncio, na verdade, é quando a vida se despede. Nessas horas, falar não resume
sentimento. Apenas orar e pedir a Deus que receba o meu avô na
Santa Paz! Força, pai!", escreveu ele nesta noite.

Sophia Abrahão empaca como atriz e
decide virar cantora
A ex-Rebelde Sophia Abrahão
achou que iria voltar com tudo para
a Globo e arrasar. Mas não foi isso o
que aconteceu.
Ela ficou meio apagada nas duas
novelas que fez e ainda foi passada
para trás por Giovanna Lancellotti
(que passou no teste em um papel
em que disputavam para a próxima
novela das nove). Depois de tanta decepção, a moça agora decidiu
tentar a carreira de cantora. Assinou até contrato com o escritório de
Fernando e Sorocaba.
Vamos ver se agora vai, né?

Claudia Leitte causa revolta na Globo
Tem muita gente indignada na Globo
pelo fato de Claudinha Leitte ter sido
confirmada novamente como jurada
do The Voice. A saída dela já era dada
como certa. Pelo menos era o que se comentava por lá. Muitos não a suportam
na emissora por achá-la forçada demais.
Fora isso, ela faz muitas exigências e é
chamada de chata. O público também
tinha rejeição contra a cantora. Claudia
anunciou na sexta (19) que sabia desde o ano passado que continuaria no The Voice, mas isso não é verdade, pois até outro dia havia
dúvida nos bastidores sobre sua permanência.

acesse: www.jm1.com.br
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Winits tem ataque histérico

Clima entre Joelma e Chimbinha está tenso

Quem viu Danielle Winits em um jantar
do Graaac (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer) na noite desta
quarta (17), em SP, ficou espantado com a
falta de controle da atriz.
Ele teve crise histérica, com direito a gritaria e tudo, quando uma repórter do canal
E! perguntou do flagra da atriz com um rapaz em Santa Catarina, outro dia.
+ Danielle Winits faz barraco e ameaças
De repente, Winits roubou a cena de todo o evento para seu show
de horror. A moça interrompeu a gravação e disse que não falaria
sobre a vida pessoal. Nervosa, saiu andando e foi para o camarim. O
que chamou a atenção era que ela gritava muito.
Depois voltou e foi atrás da repórter exigindo que o trecho em que
ela reagiu com grosseria fosse apagado da gravação.
Ninguém entendeu nada.
Vale lembrar que Danielle Winits não tem a menor discrição em
sua vida pessoal, inclusive arma flagras com fotógrafos para mostrar
quando está com novo namorado. Fora isso, adora expor os filhos.

Joelma e Chimbinha, que andaram contornando a crise no casamento, voltaram a se estranhar.
Quem convive com os dois afirma que eles estão juntos somente
para cumprir os compromissos de
shows do Calypso.
Não é de hoje que não falam
mais a mesma língua como casal,
somente profissionalmente.
Além disso, são cada vez mais fortes os rumores de que eles devem mesmo acabar com a banda para seguir carreira gospel.
Procurada pelo blog, a assessora do Calypso afirmou que não tem
informações sobre essa crise e que avisará se tiver alguma novidade.

Kamila Simioni xinga Sonia Abrão
Kamila (ela não usa mais K com Y, agora ficou só o I) Simioni, aquela bela empresária de Belo Horizonte que encantou Tony
Salles enquanto ele era casado com Scheila
Carvalho (ex-morena do Tchan) está irritada com Sonia Abrão.
A moça mandou um recadinho curto e
grosso para a apresentadora da Rede TV!,
mandando-a para aquele lugar...
A produção de Sonia, segundo Kamila,
ligou na hora para tirar satisfações (precisava?). A empresária disse ao blog o motivo da bronca:
"Ela anunciou no programa dela uma matéria comigo no TV
Fama e ironizou meu nome, pra variar. Ela sempre me tratou com
rispidez nas vezes em que fui ao programa dela. Sempre usou meu
nome em tom de deboche e ironia. É uma falsa moralista".
Que coisa, né? Abafa o caso...

Bruna apunhala Tatá pelas costas
Bruna Marquezine, com aquela cara
quase de sonsa e quase santinha, não é
nada boazinha. Ela se finge de amiguinha, de boa colega, gente boa, mas a realidade é beeeeeeem diferente.
Tatá Werneck nem imagina que é
uma vítima da "fofa" da Marquezine.
Pensa que a atriz virou sua melhor amiga de infância, mas não sonha o que rola
pelas costas.
Mas agora vai saber.
Vocês acreditam que foi Bruna quem
"levantou a lebre" da péssima dicção de
Tatá na novela I Love Paraisópolis até
que o assunto virou notícia na imprensa?
Ela saiu falando para todo mundo (dentro e fora da Globo) que
não dava para entender o que a humorista falava, que ela deveria
fazer fono etc.
Nem adianta elas espernearem para desmentir essa nota, fazer
barraco no Twitter, mandar a mãe ou a assessora ligarem, pois isso é
a mais pura VERDADE.
Tatá que se cuide. A Globo não é a MTV. Lá o povo quer se comer
vivo e um puxar o tapete do outro. Quem avisa...
Obs.: Era para Tatá Werneck ser a protagonista de I Love Paraisópolis. Bruna seria a coadjuvante. Mas, do nada mudaram tudo e
Bruninha tomou o lugar dela...

Silvio Santos tira o sono da Band
O clima está pesado nos bastidores da Band por culpa do SBT.
Há fortes rumores de que Silvio
Santos está empenhado em tirar
Datena da Band para dar a ele um
programa mais voltado ao entretenimento.
Não é de hoje que o apresentador demonstra estar cansado de
fazer atração policial.
Além disso, conforme esse
blog havia publicado, o Pânico, também da Band, estaria negociando na surdina para ir de mala e cuia para o SBT.
Quem será o próximo a se mandar para a Anhanguera?

Vera Fischer humilha casal de idosos
Vera Fischer foi super mal educada ao sair do camarim após apresentar a peça Relações Aparentes, no
último domingo (14), em SP.
Um casal de idosos pediu gentilmente para tirar foto com ela. De
forma ríspida e falando alto, Vera
disse NÃO na frente de várias pessoas, deixando os dois sem graça e
humilhados. Eles baixaram a cabeça e foram embora.
Quem viu a cena ficou indignado. Teve gente dizendo que nem
queria mais chegar perto da leoa.
Depois, na saída, um rapaz pediu foto a ela na porta do teatro.
Veruska (para os íntimos) também negou. A desculpa da atriz era de
que estava atrasada para ir ao aeroporto voltar para o Rio.
O curioso é que Tato Gabus Mendes, que faz parte da peça, também estava indo pegar seu avião, mas foi educado e simpático com
as pessoas que pagaram ingresso para vê-lo.

Claudia Raia pede para ser homenageada
por escola e teria oferecido dinheiro
A Nenê da Vila Matilde homenageará
os 30 anos de carreira de Claudia Raia no
Carnaval de 2016.
Mas o comentário que rola nos bastidores é de que a atriz pediu para virar enredo
da escola de samba.
E o povo de lá vai mais além: diz que
Claudia teria arrumado um grande patrocinador que teria oferecido R$ 2 milhões.
Será? Que fique bem claro que esse
assunto surgiu entre o pessoal da própria
Nenê.
A versão de Claudia Raia é bem diferente. A mulher de Jarbas Homem de Melo fala para todos que foi
convidadíssima.
No último sábado (13), teve festa para a homenageada na quadra
da escola e ela chegou duas horas atrasadas, deixou o pessoal da
comunidade esperando. Aí chegou, ficou pouquíssimo tempo, e se
mandou.
A assessoria de Claudia Raia disse ao blog que a atriz não pediu
para ser homenageada, que a ideia partiu da presidência da escola e
que ela ficou emocionada com o convite.
Então, tá.

Alexandre Nero dá trabalho em novela
Genteeeeeee, está caindo a
máscara do comendador.
Alexandre Nero, que sempre
pareceu ser gente boa, não está
sabendo lidar direito com o sucesso.
Há comentários nos bastidores da nova novela das nove
que o ator anda de nariz empinado, se achando, e não tem a
menor humildade com os colegas.
Ele já tem dado dor de cabeça para produtores, pois não
é flexível. Tudo tem de ser do
seu jeito. O sucesso do comendador deixou Nero muito cheio de si.
Ninguém mandou o público e parte da imprensa ficarem puxando
tanto o saco dele...
Nesta nova trama, que Alexandre Nero já começou a gravar, ele
será o protagonista.
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Secretaria de Estado de Defesa Social já
criou quase 500 vagas para presos em 2015

Ampliação da capacidade, anunciada em maio pela Seds,
teve início com a unidade de Açucena. Em breve, Secretaria também vai assumir a antiga cadeia de bicas

A

atual gestão da Secretaria de Estado de Defesa
Social (Seds) criou cerca de 500 vagas para presos
nestes seis primeiros meses do
Governo Fernando Pimentel.
Essa ampliação da capacidade, anunciada em maio pela
secretaria, começou com a
inauguração da unidade da
cidade de Açucena, que funciona como auxiliar do Centro
de Remanejamento do Sistema
Prisional (Ceresp), de Ipatinga.
Com capacidade para 80 detentos, a edificação de Açucena
estava ociosa e faz parte do
esforço da Seds de identificar
prédios públicos no interior
que possam ser incorporados
ao sistema prisional do Estado.
Nos próximos dias, a Seds
assumirá a antiga cadeia de
Bicas, na região de Juiz de
Fora, na Zona da Mata, que
também estava ociosa. O local
terá capacidade para 80 presos
e a ocupação depende agora
apenas da homologação da licitação da empresa fornecedora
de comida. Por sinal, o certame
teve oito concorrentes e resultou num preço 17% inferior ao
de referência do edital.

Minas Gerais ganhou também no período 251 novas
vagas em centros de reintegração social das Associações
de Proteção e Assistência aos
Condenados (Apac’s). As novas vagas estão distribuídas em
14 Apac’s do estado: Alfenas,
Arcos, Caratinga, Conselheiro
Lafaiete, Governador Valadares, Itaúna, Ituiutaba, Lagoa
da Prata, Nova Lima, Paracatu,
Patrocínio, Santa Luzia, São
João Del Rei e Uberlândia. A
ampliação do quadro de vagas
nas APAC’s foi possível graças
ao aumento dos recursos de
custeio, disponibilizado pela
secretaria, para a manutenção
destas novas vagas.

A APAC de Araxá também
está praticamente pronta para
ser inaugurada. A nova unidade
terá capacidade para receber 80
presos. As obras estão em fase
de finalização, faltando apenas
detalhes, como construção do
muro frontal da unidade.
A criação e expansão de
Apac’s é uma política pública
prevista em lei estadual. Entre
as exigências para o repasse de
recursos do Estado para obras
e manutenção está a filiação de
cada associação da sociedade
civil à Fraternidade Brasileira
de Assistência aos Condenados
(Fbac), guardiã e fiscalizadora
do Método Apac de ressocialização de presos.

