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EDITORIAL

Violência, qual o futuro
das escolas?

CHARGE

A

violência em todas as cidades brasileiras tem preocupado bastante os brasileiros, antes a violência
era restrita, aos grandes centros, existia um grande
contrastes entre a pacata cidade do interior e a violência
da cidade grande. A violência urbana esquenta a cabeça de
todos os brasileiros.
A conformidade social, avança em todos os sentidos,
inclusive na violência no âmbito escolar. A tecnologia, a
globalização, fez com que tudo chegasse mais rápido em
todos os setores, tanto boas, como ruins. Notadamente esta
expansão se ampliou muito na última década, e a violência
nas escolas tem tirado o sono de muitos pais e professores, o
problema é tão grave que muitos professores estão ficando
doentes e alguns até abandonam as escolas.
O conflito e violência sempre existiram e sempre existirão,
principalmente, na escola, que é um ambiente social em que
as crianças e jovens estão aprendendo a conviver com as
diferenças, a viver em sociedade.
O grande problema é que a violência tem se tornado em
proporções gigantescas e inaceitáveis. As crianças estão
assustadas. Os professores estão angustiados, com medo,
nunca se sabe o que pode acontecer no cotidiano escolar;
os pais, preocupados. Não é raro os jornais noticiarem situações de violência nas escolas, as mais perversas.
“Desde que o mundo é mundo a violência sempre esteve
presente nas vidas dos jovens, todos os diferentes, para o
bem ou para o mal, são vítimas em potencial na escola,
há muito tempo. Brigas, agressões físicas, enfim, sempre
existiram.
O que não existia antes e, que
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bebedouros, enfim, tudo que é
possível destruir, eles destroem.
Antes, não se riscava, não murchava ou cortava o pneu do
carro do professor. Agredir fisicamente ou fazer ameaças
ao professor, ninguém pensava. Não se levava revolver
e faca e não se consumia drogas e álcool no interior das
escolas. Há 40, 50 anos, por exemplo, não se ouviu falar
que um aluno tinha assassinado um amiguinho na sala de
aula ou que alguém tinha jogado álcool no colega e ateado
fogo. Enfim, são muitos os relatos de violência extrema no
interior das escolas.
O que a sociedade pode fazer para amenizar tudo isto?
O problema é grave e pede intervenção rápida, caso nada
for feito, teremos em breve professores cada vez mais despreparados e na conformidade social dos alunos violentos.
O que tem intrigado a todos é que esse aumento da
violência veio junto com a ampliação dos direitos dos
cidadãos e com o Estatuto da Criança e Adolescente. Essa
é uma questão que não devemos desprezar. No meu ponto
de vista, o Estatuto prioriza os direitos em detrimento dos
deveres.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

Sem idade para crimes

CARTA DOS LEITORES

Quem assiste às sessões da Câmara
dos Deputados tem todo direito de não
acreditar na evolução deste país. É de
doer perceber o despreparo de quase todos
os representantes do povo para enfrentar
determinadas matérias com serenidade e
domínio. Está sendo assim com a diminuição da maioridade penal.
Na sociedade dois blocos se formaram;
os favoráveis e os contrários. No Congresso são vários grupos, a maioria varia
entre os quase contra e os quase a favor.
É o muro funcionando.
Quem é a favor, basta apresentar o
número de atrocidades praticadas por menores e a correlação com penas brandas,
com no máximo três anos de internação,
quase nunca cumpridos integralmente.
Os contrários têm uma vasta relação de
justificativas, que podem ser incluídas no
velho e batido clichê de que “quem quer
resolver sempre arruma um jeito, quem
não quer arruma uma desculpa”.
Alegam, principalmente, que os menores vão para cadeias que são verdadeiras
escolas do crime. Dentre estes, está o

ministro da Justiça. Numa sociedade
mais reativa, esse ministro não ficaria no
cargo com um argumento desses. Bastaria
indagar-lhe de quem é a responsabilidade
pela construção, pelos “alunos e professores” e funcionamento geral dessas escolas.
Uma prisão digna, com funcionamento
adequado é pura e exclusivamente atribuição dos governos. As penitenciárias
deveriam se limitar a manter as pessoas
reclusas, sem permitir abusos, maus-tratos; onde prevaleça a ordem, que tenham
projetos de inclusão social, assistência
psicológica e, além de tudo, de segurança
para todos. E se de lá saem piores não é
pela vontade nem participação da sociedade, a principal prejudicada dessa história.
Quem faz essa defesa, é como se fizesse
uma birra com a população. Ou escolhe
ficar com um bandido que “só” mate
alguns enquanto menor, ou um matador
em série após a prisão.
A maioria dos argumentos é desfocada
dos verdadeiros responsáveis e causas.
Numa discriminação típica de quem tem
o preconceito intrínseco, responsabiliza o
meio social como o fator determinante de
crimes como estupro, sequestro e outros.

Essa não é só banal, é uma injusta discriminação social. Todo mundo sabe que a
bandidagem mais perniciosa a todos não
está nas “comunidades”.
Ainda que fosse isso, as medidas preventivas devem ser implementadas para
evitar os crimes. Parece óbvio. Após os
crimes, a discussão é se os autores devem
ou não ser punidos.
Ainda que distorcido todo o debate, a
Câmara dos Deputados aprovou a punição
“como adultos” para maiores de 16 anos
que cometam crimes hediondos e – olha
isso! – assassinatos dolosos. Assassinato
doloso não é hediondo? E deixaram como
antes a permissão, por exemplo, para continuarem traficando. Parece deliberado
para não prejudicar o ramo de atividade
criminosa que, segundo eles mesmos e
todos os especialistas, mais se utilizam
de menores como porta de entrada para
os demais crimes.
Esse Congresso é ou não é de doer?
Quem comete crime não deve ser
punido “como adulto”; deve ser punido
“como criminoso”.
Pedro Cardoso da Costa – Interlagos/SP
Bacharel em direto
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
47 políticos na mira da justiça
Os presidentes do Senado e da Câmara Renan e Cunha, encabeçam a lista do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Teori
Zavascki autorizou, na sexta-feira (6), a abertura de inquérito contra
47 políticos para apurar a participação deles no esquema investigado
pela operação Lava Jato, que investiga irregularidades na Petrobras.
Ao todo, são 22 deputados federais, 12 senadores, 12 ex-deputados
e uma ex-governadora de seis partidos (PMDB, PT, PP, SD, PSDB
e PTB). Há mais pessoas que serão investigadas, mas não têm ou
tiveram cargos eletivos.
Entre os nomes que fazem parte da lista, estão do presidente do
Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), do presidente da Câmara,
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e da ex-governadora do Maranhão
Roseana Sarney (PMDB-MA). A presença desses nomes já era
dada como certa desde o início da semana.
Os pedidos de abertura de inquérito foram feitos pela Procuradoria-Geral da República na última terça-feira (3), mas estavam
sob sigilo, retirado hoje por Zavascki.
Na última terça-feira (3), a Procuradoria enviou 28 pedidos de
abertura de inquérito contra pessoas supostamente envolvidas no
esquema de corrupção na Petrobras que, segundo a Polícia Federal,
movimentou R$ 10 bilhões em lavagem de dinheiro e pagamento
de propina.
O dinheiro teria sido desviado de contratos superfaturados entre
empreiteiras e a estatal e parte desses recursos era repassado a
partidos e políticos.
Veja a lista completa: Vice-governador João Leão (PP-BA) –
vice-governador da Bahia – Senadores: Renan Calheiros (PMDBAL) – presidente do Senado e do Congresso Nacional. Antonio
Anastasia (PSDB-MG). Benedito de Lira (PP-AL). Ciro Nogueira
(PP-PI) – senador pelo Piauí e presidente nacional do PP. Edison
Lobão (PMDB-MA) – senador pelo Maranhão e ex-ministro de
Minas e Energia. Fernando Collor (PTB-AL) – senador por Alagoas e ex-presidente da República. Gladison Cameli (PP-AC).
Gleisi Hoffmann (PT-PR) – senadora pelo Paraná e ex-ministra da
Casa Civil. Humberto Costa (PT-PE) – senador por Pernambuco
e ex-ministro da Saúde. Lindberg Farias (PT-RJ) – senador pelo
Rio de Janeiro e ex-candidato ao governo do Estado. Romero Jucá
(PMDB-RR) – senador por Roraima e ex-líder do governo no
Senado. Valdir Raupp (PMDB-RO)
Deputados: Eduardo Cunha (PMDB-RJ) – presidente da Câmara e ex-líder do PMDB na Câmara. Afonso Hamm (PP-RS).
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Aníbal Gomes (PMDB-CE). Arthur
Lira (PP-AL). Dilceu Sperafico (PP-PR). Eduardo da Fonte
(PP-PE). Jerônimo Goergen (PP-RS). José Mentor (PT-SP). José
Otávio Germano (PP-RS). Lázaro Botelho (PP-TO). Luís Carlos
Heinze (PP-RS). Luiz Fernando Faria (PP-MG). Missionário José
Olimpio (PP-SP). Nelson Meurer (PP-PR) . Renato Molling (PPRS). Roberto Balestra (PP-GO). Roberto Britto (PP-BA). Sandes
Júnior (PP-GO). Simão Sessim (PP-RJ). Vander Loubet (PT-MS)
. Waldir Maranhão PP-MA)
Políticos sem mandato. Mário Negromonte (PP-BA) – ex-ministro das Cidades, atual conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Roseana Sarney (PMDB-MA) – ex-governadora
do Maranhão e ex-senadora. Aline Corrêa (PP-SP). Carlos Magno
(PP-RO). Cândido Vaccareza (PT-SP). João Pizzolatti – (PP-SC).
José Linhares (PP-CE). Luiz Argôlo (ex-PP, atual SD-BA). Pedro
Corrêa (PP-PE). Pedro Henry (PP-MT). Roberto Teixeira (PP-PE).
Vilson Covatti (PP-RS)

Nota de Repúdio
Esta é só uma
amostra da incompetência deste governo desprovido de
decência política
com a sociedade
minoritária da nossa
cidade. Lamentamos profundamente
esta situação de desrespeito com as pessoas que residem
nesta escadaria, que
inclusive não foi construída por nenhum poder público, mas sim
pela nossa comunidade Catedral Batista A Glória do Calvário juntamente com outras pessoas.
Podemos entender que o atual prefeito nunca teve respeito por
aqueles que equivocadamente fizeram dele o Gestor municipal que
menos valor tem dado aos menos favorecidos.
Assim sendo deixamos o nosso repúdio a esta displicente forma
de governo do nosso senhor Prefeito de Manhuaçu.
Declaramos que estamos orando, mas não podemos deixar de
exercer nossa cidadania.
Assinado, Catedral Batista A Glória do Calvário.
Presidente do Ministério Pastor Jorge Corrêa.

Câmara volta atrás e aprova redução
da maioridade
Emenda aglutinativa que foi votada retirou tráfico de drogas e
roubo qualificado do rol de crimes que levaria adolescente de 16
e 17 anos à prisão. Um dia após rejeitar a redução da maioridade
penal para crimes hediondos, a Câmara voltou atrás e aprovou a
medida na madrugada de quinta-feira (2) em primeiro turno. Foram
325 votos a favor, 125 contra e 5 abstenções.
A mudança partiu de uma manobra do presidente da casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), defensor da redução. O texto foi alterado
e aprovado em plenário e agora segue para apreciação do Senado
e, depois, votação em segundo turno na casa.
Com as mudanças, os crimes de tráfico de drogas e roubo qualificado saíram da lista de crimes passíveis de punição para jovens
de 16 e 17 anos. Na madrugada da última quarta (1), a proposta
de emenda à Constituição que reduzia a idade penal para crimes
violentos foi rejeitada por apenas cinco votos.
A nova votação sobre o tema aconteceu porque, pelo regimento
da Casa, quando um substitutivo a uma PEC é rejeitado, como
aconteceu neste caso, o plenário da Casa precisa analisar o texto
original ou emendas aglutinativas que podem ser apresentadas por
líderes partidários com alterações à proposta inicial, sem poder
repetir o texto rejeitado.
Desde o final da tarde, deputados contrários e favoráveis à
redução da maioridade penal debateram na Câmara.
O Brasil discute sobre se deve ou não baixar a idade penal para
16 anos, o país todo se movimenta sobre a votação na Câmara da
maioridade penal. Será como votariam nossos vereadores, penso
que o povo deve ser mais vigilante, ao contrário do que aconteceu
na votação da reforma política na qual o povo não compareceu.
Ficou e está mantido o financiamento das campanhas políticas que
é o motivo da existência da Lava Jato, ou seja, não mudou nada,
continua a fonte de corrupção. Mantido também o voto obrigatório
num sistema que se diz democrático, consequentemente mantida
a formula que já não é mais secreta de manipular a massa, só que
agora legalizada pois foi votada e o povo ficou quieto. Quando o
povo participa a coisa fica diferente.
Digo mais uma vez. Porque colocar um número de falsos
"representantes" do povo para votar algo que eles não conhecem?
Andam com seguranças, carros blindados, moram em apartamentos
com maior segurança do mundo. Essas são as pessoas que irão
votar sobre violência? Assim como foram a retirada das armas e
o direito de defesa do cidadão Brasileiro, essa votação deveria ser
feita através de referendo popular. Pois nós que sofremos no dia a
dia com adolescentes empunhando armas.
Os brasileiros não podem ficar com o trazeiro colado na cadeira
ou sei lá o qual a sua zona de conforto ou vai reagir as manobras
espertas do Sr. Eduardo Cunha e seus comparsas que a favor deles
tudo tem prioridade para ser votado e aprovado?

02 de Julho - Dia do Bombeiro
Dia do Bombeiro em 2 de julho de
1856 foi criado, no Rio de Janeiro, o
Corpo Provisório de Bombeiros da
Corte, que teve por comandante o major
João Batista de Morais Antas.
Por isso é que no dia 2 de julho se
comemora ainda hoje o Dia do Bombeiro, numa rememoração desse dia e
como homenagem ao constante devotamento e aos atos de heroísmo praticados
por todos os que pertencem e tem pertencido a essa exemplar corporação, na
qual o povo cegamente confia.
As guarnições do Corpo de Bombeiros são várias em diferentes pontos da cidade, estão sempre
prontas a acorrer para onde se faça necessária a sua ação, quer para
debelar incêndios, quer para salvar vidas, humanas ou mesmo de
animais, em quaisquer circunstâncias. O bombeiro é um grande
amigo de todos nós. Por isso é de plena justiça a comemoração do
seu dia, à qual todos devemos associar.

Lava Jato prende Jorge Zelada,
ex-diretor da Petrobras
Operação está sendo realizada nesta quinta-feira (2), no RJ e em
Niterói. A Polícia Federal (PF) deflagrou a 15ª fase da Operação
Lava Jato na manhã desta quinta-feira (2) no Rio de Janeiro e em
Niterói. Foram cumpridos cinco mandados judiciais, sendo quatro
de busca e apreensão e um de prisão preventiva.
Segundo informou a PF o foco desta fase, é o recebimento de
vantagens ilícitas no âmbito da diretoria da Petrobras. A operação
foi batizada de Conexão Mônaco. Os crimes investigados nesta
fase são corrupção, fraude em licitações, desvio de verbas públicas,
evasão de divisas e lavagem de dinheiro, segundo a PF.
O ex-diretor foi detido no Rio de Janeiro, em casa, e será encamin-

hado para a carceragem da PF em Curitiba
até o fim da tarde desta
quinta-feira, ainda de
acordo com a PF.
Paulo Roberto Costa
ex-diretor de Abastecimento da Petrobras citou em seu depoimento o nome de
Zelada como um dos
beneficiários do esquema de corrupção na
estatal. Pedro Barusco,
o ex-gerente de serviços da Petrobras, também mencionou Zelada
ao explicitar a mediação de Renato Duque, que atuava na diretoria
de Serviços da estatal, no esquema de pagamento de propina.
Duque está preso no Complexo Médico-Penal em Pinhais, na
Região Metropolitana de Curitiba e Costa é delator do esquema e
cumpre prisão domiciliar no Rio de Janeiro.
Zelada foi o sucessor de Nestor Cerveró e atuou na área Internacional da Petrobras entre 2008 e 2012. Cerveró também está preso
no Complexo Médico-Penal.
De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), Jorge Zelada
teve 10 milhões de euros bloqueados por autoridades do Principado
de Mônaco. As autoridades de Mônaco também bloquearam o
equivalente a cerca de R$ 40 milhões de Zelada. A defesa do exdiretor nega que ele mantenha ou tenha mantido conta no exterior.
14ª fase: A 14ª fase da operação, chamada de 'Erga Omnes', foi
deflagrada no dia 19 de junho e cumpriu 59 mandados judiciais
em SP, RJ, MG e RS. A operação teve como alvo as empreiteiras
Odebrecht e Andrade Gutierrez e prendeu os seus respectivos
presidentes - Marcelo Odebrecht e Otávio Marques de Azevedo.
Outros dez investigados, a maioria executivos das duas empresas,
também foram presos na ação. Três deles tiveram a prisão temporária vencida e foram soltos. Alexandrino de Salles, executivo
da Odebrecht, teve a prisão temporária convertida em preventiva.
Segundo a PF, há indícios concretos, com documentos, de que
os presidentes das empresas tinham "domínio completo" de atos
que levaram à formação de cartel e fraude em licitações, além de
pagamento de propinas.
Os investigados são suspeitos de crime de formação de cartel,
fraude em licitações, corrupção de agentes públicos, lavagem de
dinheiro e evasão de divisas.
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"Eu não queria estar na pele da presidente Dilma"
Ministro Marco Aurélio

PESSOA SERÁ TESTEMUNHA-BOMBA CONTRA DILMA
O Tribunal Superior Eleitoral se prepara para um dos julgamentos mais importantes da história. Trata-se da denúncia de que a
campanha de reeleição da presidente Dilma foi financiada com
dinheiro ilegal, fruto da corrupção. Será decisivo o depoimento,
ao TSE, do delator Ricardo Pessoa, dono da construtora UTC e
coordenador do cartel que roubou a Petrobras. Seus testemunho
nesse caso será nitroglicerina pura.
DOLEIRO NA RODA
O doleiro Alberto Youssef pode
também depor no TSE. Ele contou
que o PT lhe pediu para “internalizar” R$ 20 milhões para a campanha.
A ORIGEM
O processo no TSE foi aberto com a denúncia do PSDB de que a
campanha de Dilma recebeu doações ilegais e não prestou contas.
NOVAS EVIDÊNCIAS
Em depoimento à Lava Jato, Ricardo Pessoa confessou haver
levado dinheiro vivo, do esquema do Petrolão, para a campanha
de Dilma.
ACHAQUE PETISTA
A própria Dilma já admitiu haver recebido R$ 7,5 milhões da UTC,
que Ricardo Pessoa garantiu terem sido produto de achaque.
LULA TRABALHA ‘ARTICULAÇÃO PARALELA’ DO GOVERNO
Pesquisa interna do PT já previa números desastrosos para Dilma
(popularidade abaixo de 10%) antes mesmo de o Ibope revelar
que a popularidade de Dilma despencou a 9%. Os dados foram
o estopim para que o ex-presidente Lula desembarcasse em Brasília no começo da semana para adiantar a má notícia a lideranças petistas e peemedebistas. Aos caciques do PMDB Lula pediu
“voto de confiança”.
O PLANO
Para Lula, o plano “Pátria Educadora” pode “salvar” Dilma. A tentativa de milagre foi confiada ao marqueteiro João Santana; já
acionado.
FICOU MUDO
Em reunião com o PT, dia 29, Lula ouviu: “como defendemos a
“pátria educadora” que corta R$ 9 bilhões da Educação?”. Ele não
respondeu.
DUAS ‘GUERRAS’
A cúpula petista teme derrota de Dilma no TCU e, com Dilma frágil, que o Congresso julgue as pedaladas fiscais. Lula pediu apoio
ao PMDB.
ISSO PEGA?
Dirigentes do PSDB andam muito preocupados com o desgaste
do governador tucano do Paraná, Beto Richa, e sua rejeição de
84,7%. Preocupados, claro, com a “contaminação” do partido.
PIOR, IMPOSSÍVEL
O prefeito paulistano Fernando Haddad (PT), que anda reclamando muito do PT, numa tentativa de se descolar dos escândalos de
roubalheira, desistiu do flerte com o PSOL: falta-lhe densidade
eleitoral.
INTERESSE DO PAÍS
Confirmado: Joaquim Levy foi aos EUA contra ordem médica porque achava que do ponto de vista econômico a visita seria muito
mais importante do que de fato o foi, para deixá-la nas mãos de
Dilma.
LONGA VIAGEM

dos Deputados. A WTec Móveis levou R$ 130 mil para substituir a
mobília dos parlamentares. Tudo isso bancado, é claro, pelo contribuinte.
GASTANÇA
Não bastasse toda a regalia dada aos parlamentares, a Câmara
resolveu bancar mais R$ 1,5 milhão na contratação de dois carros, com motorista e combustível, para transportar deputados e
servidores.
PERGUNTA NO BERÇÁRIO
Já que reduzir a maioridade penal “não resolve o problema”, segundo os críticos, aumentá-la para 40 anos agravaria o problema?
FACTOIDES POTIGUARES
A ação de Alves tem se resumido a factoides no Rio Grande do
Norte, tentando se recuperar da vexatória derrota na disputa pelo
governo.
ZERO À ESQUERDA
O site reflete a fraca atuação do Ministério do Turismo, sem qualquer informação relevante sobre iniciativas do próprio órgão.
SÓ UM APRENDIZ
Deputado onze vezes, Henrique Alves raramente teve de administrar
alguma coisa, na vida. Agora sabe o
que significa essa inexperiência.
NÃO DESENCARNOU
Servidores dizem que Henrique Alves não parece ter assumido: no
dia a dia, age mais como assessor de Eduardo Cunha que como
ministro.
SÓ VALE PARA ELES
Após derrota na votação da maioridade, deputados lembraram os
colegas petistas do precedente: “só vale quando é a favor de vocês?”
QUESTÃO PACIFICADA
Velho processo no Supremo Tribunal Federal questionou a “pedalada regimental” chamada de “emenda aglutinativa”: foi rejeitado
pelo pleno.
DIVÓRCIO À VISTA
Já em 2013, Cunha mostrava que seria uma pedra no sapato do
PT ao dizer, apesar do casamento com o PMDB, “é preciso discutir
a relação”.
SNOWDEN, O DELATOR
Para desqualificar o empreiteiro Ricardo Pessoa, Dilma disse que
não respeita delator, mas cancelou sua visita aos Estados Unidos
quando um ilustre delator, Edward Snowden, revelou que a NSA
a espionou.
‘LADRÃO’ SÓ DEPOIS
Após chamar de “ladrões” governantes que criticava na oposição,
o ex-presidente Lula, prestes a se enrolar na Lava Jato, diz que
“a pessoa só pode ser chamada de ladrão quando ficar provada
(a culpa)”.
FIM DA VERGONHA
Duzentos mil mortos depois, o governo parou de envergonhar
o Brasil, para condenar as violações na Síria. Sob influência do
aspone Top-Top Garcia, Lula tratou o ditador Bashar al-Assad de
“sócio da pacificação”.
O TROCO
A ADPF, associação do delegados da Polícia Federal, reagiu com
indignação às criticas dos políticos que agem para melar a Lava
Jato, tentando gerar nulidades na investigação.
MARTA NA BERLINDA

O presidente do Senado, Renan Calheiros, foi a Punta Cana para
o casamento da filha de um velho amigo e conterrâneo, o ministro
Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A senadora Marta Suplicy (SP), que
está sem partido, disse a caciques do
PMDB que estaria disposta a se filiar
ao partido. Mas o PMDB quer uma demonstração clara de que ela encerrou
as tratativas com o PSB.

BIG BROTHER
Os arapongas da Abin torraram R$ 71,8 mil na compra de câmeras de segurança. Como é preciso um sistema para usar o
produto, lá se vão quase R$ 35 mil bancando a licença de gerenciamento das filmadoras.
NOVO EM FOLHA
As excelências estão trocando os armários de aço da Câmara

PENSANDO BEM…
… com a recente viagem aos EUA e a combinação de crise econômica, desaprovação popular e espírito beligerante aproximam
cada vez mais Dilma de George W. Bush.

A princesa e a ervilha

ERA UMA VEZ um príncipe que viajou pelo mundo inteiro à procura da princesa ideal para se casar. Tinha de ser linda
e de sangue azul, uma verdadeira princesa!
Mas depois de muitos meses a viajar de país em país, o
príncipe voltou para o seu reino, muito triste e abatido pois
não tinha conseguido encontrar a princesa que se tornaria sua
mulher.
Numa noite fria e escura de inverno, quando o príncipe já
pensava ser impossível casar com uma princesa, houve uma
terrível tempestade. No meio da tempestade, alguém bateu à
porta do castelo. O velho rei intrigado foi abrir a porta. Qual
não foi a sua surpresa ao ver uma bela menina completamente molhada da cabeça aos pés.
A menina disse: “poderei passar a noite aqui no seu castelo,
senhor? Fui surpreendida pela tempestade enquanto viaja já
de volta para o meu reino. Estou com fome e frio e não tenho
onde ficar…”.
O rei desconfiado perguntou: Sois uma princesa? A princesa respondeu timidamente: “Sim, senhor”.
“Então entrai, pois seria imperdoável da minha parte deixar-vos lá fora numa noite como esta!” Respondeu o rei, não
muito convencido de se tratar mesmo de uma princesa.
Enquanto a princesa se secava e mudava de roupa, o rei informou a rainha daquela visita inesperada. A rainha pôs-se a
pensar e, com um sorriso matreiro, disse “vamos já descobrir
se se trata de uma verdadeira princesa ou não…”.
A rainha subiu ao quarto de hóspedes onde ia ficar a princesa e, sem ninguém ver, tirou a roupa de cama e colocou
por baixo do colchão uma ervilha. De seguida colocou por
cima da cama mais vinte colchões e edredões e, finalmente,
a roupa de cama.
Então, desceu a escadaria e dirigiu-se à princesa, apresentando-se, e dizendo amavelmente: Já pode subir e descansar.
Amanhã falaremos com mais calma sobre a menina e o seu
reino…
A princesa subiu e deitou-se naquela cama estranha que
mais parecia uma montanha!
Na manhã seguinte, a princesa desceu para tomar o pequeno almoço. O rei e a rainha já estavam sentados à mesa. A
princesa saudou os reis e sentou-se. Então a rainha perguntou: Como passou a noite, princesa?
A princesa respondeu: “Oh, a verdade é que não consegui
dormir nada naquela cama tão incómoda… senti qualquer
coisa no colchão que me incomodou toda a noite e deixou o
meu corpo todo dorido!
O rei levantou-se e, muito ofendido, exclamou: “Impossível! Nunca nenhum convidado se queixou dos nossos excelentes colchões de penas!
Mas a rainha interrompe-o e disse com um sorriso: “Pode
sim!” E explicou ao rei o que tinha feito para ver se realmente
se tratava de uma princesa ou alguém a querer enganá-los.
A rainha levantou-se e disse a todos:” Só uma verdadeira princesa com uma pele tão sensível e delicada é capaz de
sentir o incómodo de uma ervilha através de vinte colchões
e edredões!”.
O rei e a rainha apresentaram a princesa ao seu filho o príncipe e ele, mal a viu, ficou logo perdido de amores.
Ao fim de alguns dias, o príncipe casou com a princesa,
com a certeza de ter encontrado finalmente uma princesa verdadeira que há tanto tempo procurava.
A partir daquele dia, a ervilha passou a fazer parte das joias
da coroa, para que todos se lembrassem da história da princesa ervilha.

Irmão Geraldo
e seu teclado
O melhor do louvor
Pentecostal

Contato (33)8466-3256
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Receita Federal terá sede modelo em Manhuaçu

D

ia 30 de junho de
2015, foi lançada, a
pedra fundamental
para a construção da nova
agência da Receita Federal
em Manhuaçu. Segundo o
superintendente da Receita Federal do Brasil da 6ª
Região Fiscal/MG Sr. Hermano Lemos, a obra será
iniciada dentro de um mês e
ficará pronta em dez meses
e Manhuaçu será uma das
cinco cidades brasileiras que
receberá esta obra modelo da
receita.
Após conclusão, a nova
sede funcionará na Avenida
Eloy Werner esquina com
BR 262, acesso do bairro
Alfa Sul. A unidade de Manhuaçu é responsável pelo
atendimento de 35 municípios, sendo quatro do Espirito Santo.
A cerimônia de lançamento contou com a presença
de várias autoridades, comandante do 11º BPM, Tenente Coronel Sérvio Túlio
Mariano, prefeito Nailton
Heringer, os secretários Luiz
Carlos Rodes, João Amâncio
e Cristovam Rocha, respectivamente secretários
de Planejamento, Obras e
Fazenda, diretor do SAMAL,
Kilder Perigolo e o Chefe de
Gabinete, Ueziler Nacari.
Do Legislativo estiveram
presentes o presidente do
Legislativo, Jorge Augusto
Pereira e os vereadores Gilson Cesar da Costa e João
Gonçalves Linhares Junior.
O delegado adjunto lotado
em Governador Valadares,
Antônio Carlos Nader, lembra que esse é um momento
de conquista para a Receita
e para a população.
A atual agência da Receita
Federal, funciona em espaço
alugado e é responsável por
uma grande área de cober-

O prefeito Nailton Heringer
aproveitou a oportunidade
para reivindicar o tão sonhado Porto Seco para Manhuaçu

é de entregar bem antes”.
Disse o representante da
construtora.
O prefeito Nailton Heringer aproveitou a oportunidade para reivindicar
o tão sonhado Porto Seco
para Manhuaçu, disse se

sentir feliz e agradecido por
mais essa conquista que a
cidade de Manhuaçu acaba
de ganhar. “Ver o lançamento dessa obra hoje aqui, e
anunciada para ser concluída em tempo recorde é gratificante. Isso traz benefícios

de todas as formas. Enfim,
amplia todos os serviços
da agência e Manhuaçu se
sente feliz, pois ganhamos
com geração de emprego,
geração de renda e geração
de oportunidades”. Detalha
o prefeito.

Polícia Civil avisa que novo documento de
veículos começou ser cobrado dia 1º de julho

P
tura. “É um sonho realizado. Já estávamos há muito
numa grande expectativa,
nossa demanda é enorme,
com atendimento de vários municípios em Minas
e quatro no Espírito Santo,
e o ambiente faz diferença
para o atendimento, tanto
para os servidores como
para os usuários, aproveito
a oportunidade de agradecer
em primeiro lugar a Deus e
a todos que compareceram”.
Disse Vanusa Ferreira, Chefe
do escritório da Receita em
Manhuaçu.
A empresa vencedora da
licitação e executora da Obra
será a CVE Maroclo Engenharia, de Brasília. De
acordo com o representan-

te, Ronaldo Pessoa Junior,
em princípio serão abertas
cerca de trintas postos de
trabalho, mas esse número
pode aumentar conforme
necessidade e andamento
do projeto. “Estamos com
tudo pronto pra iniciar as
obras tanto aqui como em
Caratinga. Nosso pessoal
vai começar a dar início na
fundação, e temos a ideia
de contratação local. Temos
um prazo para cumprir,
mas estamos acostumados
a trabalhar com prazos apertados, e é uma obra que foi
discutida, e vimos que é viável. Pretendemos entregar
em prazo recorde. Temos
dez meses que é o prazo
limite, mas nossa vontade

ortaria publicada pelo
Departamento de Trânsito de Minas Gerais
(Detran-MG), órgão da Polícia Civil, estabelece que, a
partir de 1º de julho, o motorista que, ao ser abordado
por autoridade policial, não
portar documento de licenciamento do veículo, relativo
a 2015, será multado em R$
191,54, acumulará sete pontos na carteira e ainda terá o
carro rebocado para um pátio,
gerando ainda mais despesas
para o infrator. Esse prazo
vale para os veículos com
final de placa 1, 2 ou 3. Já o
documento novo para aqueles
com final de placa 4, 5 ou 6
será cobrado a partir de 1º

de agosto; proprietários com
placas veicular com final 7,
8, 9 ou zero terão que estar
regularizados a partir de 1º
de setembro.
A diretora do Detran,
delegada Andréa Claudio
Vacchiano, adverte que o
Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículos
(CRLV) de 2015 só é emitido
aos proprietários que pagaram integralmente o IPVA,
seguro obrigatório e taxa
de licenciamento. “Mesmo
quem pagou tudo isso, mas
não quitou multas de trânsito
também não recebe o CRLV
e fica em situação irregular”,
acrescenta a delegada.
Até hoje (24/6), quase 3

Agora em Lajinha!

Festas

milhões de veículos possuem
alguma pendência e portanto
ainda não foram licenciados.
Desses, mais de 800 mil são
carros cujos proprietários terão que quitar os débitos até o
dia 1º se não quiserem correr
o risco de serem multados.
Também até hoje, 5.626.154
veículos, ou pouco mais de
65% da frota total do Estado,
estão em dia e licenciados.
Serviço: Quem quiser verificar a situação junto ao
Detran pode acessar o site
www.detran.mg.gov.br ou
ligar para o número 155. Para
a pesquisa, é necessário que o
proprietário tenha em mãos o
número da placa e o número
do chassi.
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Proerd forma alunos em Pedra Dourada

E

m Pedra Dourada, 96
alunos da rede municipal de ensino se
formaram no Programa Educacional de Resistência às
Drogas (Proerd) desenvolvido pela Polícia Militar de
Minas Gerais. A solenidade
aconteceu na noite desta
terça-feira (30/06) no Clube
Municipal. O Sgt. Eros da
PM de Carangola e o Sgt.
Bolari do pelotão de Tombos
foram os responsáveis pelo
programa em Pedra Dourada,
orientando os alunos durante
as aulas semanais sobre os
perigos que o uso e abuso das
drogas podem trazer muitos
prejuízos à saúde.
O Projeto tem se destacado
e se tornado uma arma poderosa da polícia no combate
às drogas e na tentativa de
reverter o quadro crescente
de jovens que optam pelo
mundo das drogas. De acordo com os pais, os benefícios
do Programa são incontáveis,
isso porque, ajuda na formação das crianças e orienta
sobre a importância de manter uma vida saudável e em
família.
As crianças se empolgaram com todos os momen-

tos e durante as músicas
apresentadas. Eles fizeram o
juramento do Proerd, e três
alunos foram premiados pelas redações que fizeram sob
a temática das drogas.
A prefeita Eunice Araújo
Moreira Soares disse durante
a formatura que aquele momento deveria ser guardado
pelos alunos e também pelos
pais, e que todas essas informações devem ser como
semente em solo fértil, parafraseando a parábola do semeador, que as informações
aprendidas durante o curso
possam brotar, florescer e dar
bons frutos.
“Quero parabenizar à Polícia Militar, aos professores,
aos pais, alunos e aos secretários que se empenharam em
ajudar em tudo que podiam
para a realização do Proerd
em Pedra dourada. Porque
este Programa é de extrema
importância para a comunidade e para as famílias, que
deve ser sempre a base de
tudo, proporcionando o que
seja de melhor para os nossos
jovens.” Afirmou Eunice.
Para o Sub Tenente Knaip,
responsável pelo pelotão de
Tombos, que cuida do poli-

5 ETAPAS PARA A
CONSTRUÇÃO DO SEU
PLANEJAMENTO
FINANCEIRO

O

povo brasileiro possui inúmeras virtudes! Somos engraçados, hospitaleiros, bons de
bola! Não à toa, os gringos
que passam por aqui se encantam com nosso país! Infelizmente, apesar das nossas inúmeras qualidades,
possuímos alguns defeitos
muito graves. Um dos principais é que não sabemos
cuidar das nossas finanças.
E isso se deve, basicamente,
porque não nos planejamos
financeiramente.
Hoje, você irá aprender
em cinco passos simples,
como construir um Planejamento Financeiro que irá
melhorar de uma vez por
todas sua vida financeira.
1-Diagnóstico: O primeiro passo é descobrir como
anda a sua saúde financeira.
A partir daí, você saberá o
remédio que precisa tomar
para melhorar!
2-Objetivos: A segunda
etapa do planejamento é
definir seus objetivos. O
diagnóstico te disse onde
você está, agora você precisa descobrir aonde quer
chegar. Para isso, é necessário definir seus objetivos.
3- Poupar: Para que você
conquiste seus objetivos é
preciso ter dinheiro sobran-

do. Por isso, a terceira fase
do nosso planejamento é
iniciar um plano de poupança. Mensalmente, você irá
separar parte do que ganha
para sua poupança.
4-Quitar Dívidas: Agora
que você tem um plano
de poupança, seu primeiro
objetivo deve ser quitar
suas dívidas, principalmente aquelas com juros
mais altos. Assim, você
terá melhores condições
financeiras e psicológicas
para construir um futuro
financeiro próspero!
5- Investir: Agora que
você já quitou suas dívidas,
pode destinar seu suado dinheiro para algo de valor: o
seu futuro! Como o dinheiro
poupado não irá mais para
quitar suas dívidas, agora
você utilizá-lo para atingir
seus objetivos. Você fará
isso, através dos investimentos!
Viu como construir seu
Planejamento Financeiro
pode ser simples? Em apenas cinco passos, você pode
construir um futuro mais
próspero!
Samuel Magalhães é
Consultor Financeiro,
Palestrante e fundador
do Portal Invistafácil.
com

ciamento em Pedra Dourada,
o Proerd é sem dúvidas um
dos principais e mais importantes programas desenvolvidos pela Polícia Militar de
Minas Gerais. A afirmativa
tem justificativa, segundo ele
o Proerd tem a capacidade
de ajudar a formar cidadãos
livres de vícios em qualquer
tipo de droga, seja lícita ou
ilícita.
“Ministrar as aulas e ensinar às crianças é uma responsabilidade muito grande,
que deve ser continuada pelos
pais no dia a dia das crianças.
O exemplo de um pai que
não bebe cerveja perto de um

O

filho, ou que não fuma um cigarro, que são drogas lícitas, é
uma demonstração de carinho
e respeito com os filhos. Eu já
assisti o Proerd e participei
de várias formaturas, e cada
formatura é única e exclusiva.
É emocionante quando a gente escuta a música, é muito
bom ver a receptividade das
crianças, é um programa que
deveria ter mais instrutores
e empenho para ampliar. Já
ministramos uma palestra
aqui no ano passado sobre
os perigos das drogas, isso a
pedido da prefeita, e é interessante ter o envolvimento
do poder público e das auto-

ridades políticas do município
em resgatar, e não deixar esse
mau que assola as crianças,
que são as drogas, entrarem
no município.” Disse o Sub
Tenente Knaip.
A formatura foi realizada
no Clube Municipal, em Pedra Dourada, e contou com
a presença de autoridades
policiais, políticas e pessoas
da comunidade, além dos
96 formandos que cantaram
com energia, pela última vez
no projeto, o hino do Proerd,
cuja letra incentiva a criança a
sempre “dizer não” às drogas.
Sub tenente Knaip - É o
programa mais importante da

pm mas o proerd por livrar
as crianças eu acredito que
o proerd da retorno e nós sgt
eros na área e sgt bolari.
O proerd para se ter uma
noção ajuda muito às crianças e tem formado cidadãos
livres de vícios em drogas.
A gente tem esse lado, o
Bolari dá essas aulas de proerd também o sgt teles, que
ministram palestras sobre
todos os tipos de drogas.
A gente chama sempre
a atenção do moradores e
falar sobre o disk denuncia,
denuncie se vir qualquer
movimentação de drogas
próximo a sua casa.

esclarece que dentro dos
temas existem os subtemas
como sites, blogs, e páginas
de internet de forma ampla
e também pontos voltados
à área cultural. “Dentro do
Pontos de Cultura indígenas
estão as culturas populares,
que são a capoeira e a folia
de reis, que nós temos aqui
na cidade” – lembra Klein.
A ação nacional aconteceu
na quinta-feira, 02 de julho,
em São Paulo, organizada
pela Secretaria da Cidadania
e da Diversidade Cultural do
Ministério da Cultura. Na edição regional, além de Manhuaçu, que será a cidade sede,
as demais cidades integrantes
do circuito Pico da Bandeira
estão sendo convidadas pela

Representação Regional de
Minas a participar.
Os interessados em se
inscrever ou esclarecer qualquer dúvida, devem procurar
a Secretaria de Cultura e

Turismo, na rua Monsenhor
Gonzales, centro, na sede do
Centro Cultural ou ligar para
33 3332 3801.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Ministério da Cultura vem a
Manhuaçu realizar Oficina de
Capacitação em Editais

Ministério da Cultura,
por meio da sua representação regional em
Minas Gerais, em parceria
com o Governo de Manhuaçu, vai realizar no dia
15 de julho, das 14h às 17h,
uma oficina para orientar os
interessados em participar
de editais como Cultura de
Redes, Pontos de Mídia Livre
e Pontos de Cultura Indígenas. A oficina acontece no
auditório do Centro Cultural
Hervé Cordovil e é aberta ao
público, mas tem como foco
profissionais e empresas que
desenvolvem projetos dentro dos temas, por isso tem
número de vagas limitada.
A secretária de Cultura
e Turismo, Mariza Klein,
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Qual a diferença entre transexual e travesti? O que é transgênero?
Qual a diferença entre um transformista e uma drag gueen?
LGBTABCD…XYZ
Antigamente o movimento
gay era simbolizado pela sigla
GLS, hoje a sigla é LGBTT.
O último T é de transgêneros e
surgiu para englobar transexuais e travestis. E, cá entre nós,
prestou só um desserviço, pois
todo mundo acha que os travesti
e transex é a mesma coisa. Como
as pessoas normais não precisam
saber a distinção, muitos morrem sem ter a mínima ideia do
que seja ambas as coisas.
Pilares da
sexualidade
Segundo o Dr. Cláudio Picazio, sexólogo, que conseguiu
isolar os 4 pilares da sexualidade humana e explicar como
que esses pilares se combinam,
formando as mais diferentes variações de gênero, identidades,
papéis e orientações sexuais.
1-Gênero é o seu sexo biológico. É o que o médico vê
quando você nasce. Biluzinho
ou potoquinha. São dois: Homem e Mulher.
2-Orientação Sexual tem a ver

com desejo, com atração. Com quem você
quer ir pra cama? Com
alguém do seu sexo?
Com alguém do sexo
oposto? Tanto faz? São
três, respectivamente:
Homossexual, Heterossexual e Bissexual.
3-Papel Sexual tem a
ver com comportamento. Você é mais masculino ou mais feminino?
Uma mulher caminhoneira está num papel
masculino. Um homem
que pinta as unhas está
num papel feminino.
Note que Papel Sexual não tem nada a
ver a com Orientação
Sexual – ou seja, um homem
efeminado ou uma mulher masculinizada não necessariamente
são homossexuais. Assim como
um cara todo machinho não é
necessariamente hetero. Papéis
sexuais são grande fonte de
discriminação, uma vez que é
exatamente como a sociedade
percebe você. E se esse papel
não está em acordo com o que
se espera do seu Gênero, o povo

Apesar de parecidos, existe uma
coisa que faz toda a diferença.
Transexuais

se escandaliza.
4- Identidade Sexual. E é
exatamente ele o responsável
pelos travestis e transexuais.
Identidade Sexual é como você
se percebe. Alguns chamam de
sexo cerebral. Na sua cabeça,
você acha que é o que? Homem
ou Mulher? Um menino hetero
típico tem gênero masculino,
papel masculino, orientação heterossexual e identidade é mas-

culina. Ponto. Mas um e-jovem
típico, enrustido, tem gênero
masculino, papel masculino,
orientação homossexual e uma
identidade também masculina.
Ele não quer ser mulher, ele só
curte outros garotos. A única
diferença entre um menino gay
e um hetero é sua orientação
sexual. E o mesmo vale pras
meninas hetero e lésbicas e entre
todos estes e os bissexuais.

Moção homenageia garis de Manhumirim

N

a sessão ordinária de
2 de julho os vereadores entregaram a
Moção nº 006 que congratula os garis do Município.
A moção foi entregue pelo
autor, o vice-presidente da
Câmara Dalbino Cler, ao gari
Reinaldo, conhecido como
Topó, que a recebeu como
representante dos demais
profissionais da limpeza
urbana. O vereador Dalbino
Cler explicou o que motivou
esta homenagem: “No dia 16
de maio é comemorado o Dia
do Gari, este profissional que
presta um serviço tão importante para o bom andamento
da vida no município. E eu

A

quis demonstrar um agradecimento, pois sem eles as
cidades estariam sujas, com
lixo espalhado e com problemas de saúde. E não me
refiro somente daqueles que
recolhem o lixo, que varrem
as ruas, também aqueles
que dirigem os caminhões,
que trabalham com a coleta
seletiva, enfim, em todos os
cargos, já que eles cumprem
o trabalho com empenho,
carinho e dedicação”. O
vereador Dário Veiga falou
sobre um profissional antigo
de Manhumirim: “Eu quero
destacar um gari que trabalha
há 35 anos na prefeitura, o
Gilmar. Eu quero lembrar

Gari Reinaldo e vereadores

de todos os trabalhadores da
limpeza urbana, sem distinção, pois são muito dignos”.
O texto da moção recorda
que o termo “gari” foi inspi-

rado em Aleixo Gari, fundador de uma antiga empresa
de coleta de lixo e limpeza
das ruas na cidade do Rio de
Janeiro.

Câmara congratula adolescente
por desempenho nos estudos:

Câmara de Manhumirim entregou ao
adolescente Samuel
Willer Carrara, de quatorze
anos, a Moção nº 011, que o
congratula pela dedicação e
resultados obtidos em concursos de redações e nas últimas provas da Olimpíada
Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas (OBMEP). O autor, vereador
João da Casa Franco, fez a
entrega: “Apresentei esta
Moção para incentivar o
Samuel e também mostrar
que ele é um bom exemplo
para outros alunos, pois
desde sua infância tem
conquistado bons resultados sendo um orgulho para

O transexual nasceu homem,
mas não se sente como tal,
adotando roupas do sexo oposto, consumindo hormônios e
logo se decide pela cirurgia de
mudança de sexo. No caso das
transexuais, porém, a identidade
sexual não está de acordo com
o seu sexo biológico. Independente do gênero (podem nascer
homens ou mulheres), papel
(tem os mais masculinos até os
bem efeminados) e orientação
(existem transexuais hetero e
transexuais homo), o que define
o transexual é que seu corpo é de
um sexo, mas seu cérebro é de
outro. São mulheres presas num
corpo de homem, ou vice versa.
Travestis
O travesti, ainda que ele tenha
o mesmo desejo e invista em
roupas e hormônios femininos,
tal qual o transexual, mantém o
órgão genital masculino. Não
se sabe ainda como, nem por
quê, mas os travestis não tem
uma identidade só, masculina
ou feminina. Eles têm as duas.
Eles se sentem homem e mulher,
os dois conceitos se misturando
dentro deles como ingredientes
num liquidificador. Ora eles se
sentem mais femininos, ora mais
masculinos, mas ambas estão
sempre presentes e eles não têm
o desejo de anular nenhum dos
dois lados. Infelizmente, seus
corpos nascem com apenas um
sexo – homens ou mulheres. O
que eles fazem então? Adaptam
o seu corpo para alcançar, o
máximo possível, essa outra
metade da essência deles que
veio faltando. Os que nascem
homens, a maioria, querem por
peitos e quadril, etc. Mas não
cortam o pau fora.
Resumindo, se não quer operar é travesti, caso queira operar
é transexual.
Drag Queen

do-se com o intuito geralmente
profissional de fazer shows e
apresentações, na maioria das
vezes em boates e bares GLBTT, de cujo movimento fazem
parte. Muitos fazem também o
trabalho profissional levando
correio elegante. Chama-se drag
queen o homem que se veste
com roupas de mulher, e drag
king a mulher que se veste como
homem. São conhecidos pelos
seus exageros no vestir, nos
modos, na maquiagem e pelo
estilo cômico de se apresentar.
Tranformistas
Transformistas ou Crossdressers são pessoas que vestem
roupas usualmente próprias do
sexo oposto, sem que tal atitude
interfira necessariamente em
sua orientação sexual. Ou seja,
uma pessoa crossdresser não
necessariamente pautará sua
orientação ou seu papel sexual
em função desse seu fetiche por
roupas do sexo oposto. Sendo
assim, ele(a) pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual.
Como trocar de sexo?
Segundo especialistas, transexuais que não recorrem a
cirurgia de troca de sexo correm
sérios riscos, como “intenso
sofrimento e possibilidade de
auto-mutilação e até de suicídio”. Muitos transexuais vinham
conseguindo na Justiça o direito
de trocar sexo e nome em seus
documentos. Por isso o governo
brasileiro tentou instituir uma
portaria para que os transexes
possam fazer a cirurgia gratuitamente pelo SUS, no entanto,
devido a polêmica a portaria foi
anulada. Muita gente estranhou
o fato de que um homossexual,
com seus próprios recursos, não
poder recorrer a um psicólogo
para reverter sua orientação;
porém, se a portaria do governo
entrasse em vigor, transgêneros
fariam a operação de troca de
sexo com dinheiro público.
Todo travesti é
homossexual?

Samuel e vereador Joao da
Casa Franco

os pais”. Ele conquistou o 1º
lugar no Estado de Minas Gerais em um Concurso de Redação, com apenas oito anos;
tirou 2º lugar no Concurso
de redação promovido pelo
Programa Educacional de

Samuel, familiares e vereadores (7)

Resistência às Drogas - Proerd com nove anos; foi orador
da Escola Alfredo Breder por
dois anos consecutivos; no
ano passado foi destaque na
Prova da OBMEP e esse ano
já foi destaque na primeira

fase da prova na Escola Alfredo Lima e espera fazer
a segunda fase em breve.
O adolescente foi à sessão
ordinária da Câmara do dia
2 de julho acompanhado de
familiares.

Cher, diva de muitas drags.

Drag queen e drag king são
pessoas que se mascaram como
sendo do sexo oposto, fantasian-

Não, ai entra a polêmica.
Identidade de gênero não tem
necessariamente a ver com
orientação sexual, são coisas diferentes e qualquer combinação
é possível. Muitos transgêneros
são bissexuais ou sentem atração
pelo sexo oposto. É o caso de
Lou (lésbica) e Gabi (travesti),
bem como o de Martine (ex-Martin) Rothblatt (transexual) e
sua esposa Bina (que já era casada com Martin antes da cirurgia
e continuou casada com Martine
depois). É por isso que existe
tanta resistência a permissão de
transexuais masculinos poderem
usar os mesmos banheiros e
vestiários de mulheres.
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Senado aprova
aposentadoria compulsória
aos 75 para servidores

T
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exto estende para todos os servidores públicos regra da 'PEC
da Bengala'.
Com aprovação, texto vai
para análise no plenário da
Câmara. O Senado aprovou
nesta quarta-feira (1º), por
59 votos a 5, o projeto que
eleva de 70 para 75 anos
a idade da aposentadoria
compulsória dos servidores
públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios.
Na prática, a proposta
estende a chamada PEC da
Bengala, sobre a aposentadoria compulsória para
magistrados de tribunais
superiores e do Tribunal de
Contas da União, para todos
os servidores públicos. Com
a aprovação, o texto segue
para votação na Câmara dos
Deputados.
O projeto aprovada no
Senado inclui todos os membros dos Tribunais e Conselhos de Contas e os membros
das Defensorias Públicas. A
extensão da aposentadoria
compulsória para 75 anos
também alcança membros
do Poder Judiciário e do
Ministério Público.
De acordo com o autor do
projeto, senador José Serra
(PSDB-SP), a economia
gerada com a aprovação do
texto "seria entre R$ 800
milhões e R$ 1,4 bilhão ao
ano, ao longo dos próximos
55 anos" apenas no âmbito
da União. "Essa estimativa,
repetimos, não considera
estados, Distrito Federal e

municípios [...] de modo
que esperamos resultados
ainda mais benéficos para os
cofres públicos", justifica o
tucano no texto.
Segundo o Ministério
do Planejamento, apenas
em 2014, 802 servidores
públicos se aposentaram
compulsoriamente aos 70
anos de idade, 5,1% do total
de aposentadorias no ano
passado.
Durante a discussão do
texto, os senadores Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)
e José Pimentel (PT-CE)
questionaram a constitucionalidade da matéria já que,
segundo eles, a iniciativa de
projetos de leis que tratem
da organização do Poder
Judiciário ou que tratem da
organização do Ministério
Público é de iniciativa exclusiva dos chefes desses
poderes, respectivamente
o presidente do Supremo
Tribunal Federal e o procurador-geral da República.
"Portanto nós padecemos
de vício de origem quando
adentramos na organização
privativa do Poder Judiciário e na organização privativa do Ministério Público
Federal", alegou Randolfe.
A tese levantada pelos
senadores foi derrubada
pelo plenário, que decidiu
continuar com a votação.
O senador Humberto Costa
(PE), líder do PT, partido
de Pimentel, no Senado, inclusive, orientou a bancada
a votar favoravelmente ao
texto.

Importante ligação entre Bairros de
Manhuaçu recebe pavimentação

O

Governo de Manhuaçu segue com o trabalho de pavimentação
de ruas no município. Várias
delas receberam calçamento
pela primeira vez. Nesta
segunda-feira, 29, começou
a limpeza e terraplenagem
da Rua Bela Vista, que liga
os bairros Santa Luzia e
Lajinha.
Seja com bloquetes ou
asfalto, a Prefeitura de Manhuaçu, por meio da Secretaria de Obras, tem trabalhando firme no propósito
de levar pavimentação a
locais que jamais receberam
qualquer tipo de intervenção
nesse sentido. A obra da
Rua Bela Vista é mais um
exemplo de primeiro calçamento e vai beneficiar muita
gente. O pedido para que o
serviço fosse feito partiu do
vereador Paulo Altino, que
garantiu que os benefícios
são muitos. “Essa rua sem
calçamento traz inúmeros
transtornos. Primeiro porque
toda a enxurrada que descia
desaguava na parte baixa do
Bairro Lajinha, deixando
muito sujeira nas proximidades. Depois porque a Rua
Bela Vista é um importante
elo entre dois grandes bairros da cidade: Santa Luzia e
Lajinha. Em meu nome e em
nome dos inúmeros morado-

res que pediram essa obra,
quero agradecer o prefeito
Nailton Heringer por mais
uma vez nos atender com
muita atenção” – agradeceu.
A Secretaria de Obras de
Manhuaçu continua calçando ruas nos bairros Matinha,
Lajinha e Santa Luzia, além
dos distritos de Vilanova
e Sacramento. O secretário de obras João Amâncio
de Faria falou sobre essas frentes de trabalho. “O
prefeito Nailton Heringer
determinou que fizéssemos
uma avaliação em todo o
município, a fim de detectar
cada rua com necessidade de
pavimentação. Manhuaçu é
muito grande e cresce cada
vez mais. A demanda não
acaba e o nosso trabalho
também não. Nesse início de
semana estamos no Bairro
Santa Luzia, atendendo uma
demanda do vereador Paulo
Altino, mas por todos os lados tem equipe da Prefeitura
atuando” – concluiu.
A Rua Bela Vista, além de
pavimentação, vai receber
vários quebra-molas. Essa
também é uma reivindicação dos moradores que será
atendida pelo Governo de
Manhuaçu.
Secretaria de
Comunicação Social de
Manhuaçu

O Governo de Manhuaçu está levando calçamento pela
primeira vez em várias ruas

A Rua Bela Vista liga dos bairros Santa Luzia e Lajinha

Professores da Rede Municipal de
Ensino de Conselheiro Pena estão lutando
pela regulamentação da Lei Federal

O

Prefeito Roberto Balbino “Não tenho
nada para conversar com vocês!

s professores da Rede Municipal
de Ensino de Conselheiro Pena
estão lutando pela regulamentação da Lei Federal nº 11.738/08, que
fixa em seu artigo 2º §4º 1/3 da carga
horária fora da regência, visando uma
“Educação de qualidade”.
O município não cumpre com a exigência da lei e com isso os professores
têm uma jornada extenuante na sala
de aula.
A Lei Federal nº 11.738/08 encontra-se apta a produzir efeitos desde o
dia 16 de Julho de 2008, data em que
entrou em vigor, e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade proposta para
questionar os seus artigos foi julgada

totalmente improcedente pelo Supremo
Tribunal Federal.
Já foram enviados ao Sr. Prefeito Roberto Balbino e à secretária municipal
de Educação e Cultura Márcia Brum,
vários ofícios solicitando dos mesmos
o cumprimento da lei e até a presente
data não foi enviado nenhuma resposta.
A secretária já foi questionada várias
vezes sobre esta questão mas não foram
tomadas medidas para organizar a rede
municipal e dois professores procuraram o prefeito para estabeleceram um
diálogo mas foram muito mal tratados,
ao recebê-los, o prefeito afirmou que
“Não tenho nada para conversar com
vocês!
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Breder começa caminhada rumo as eleições 2016

A

conteceu no dia 26
de junho um encontro
na chácara do Sérgio
Breder com, algumas lideranças políticas de Manhuaçu e
região, visando as eleições do
ano que vem, segundo Tuca o
encontro por ser o 1º, superou
todas as expectativas.
Sérgio Breder agradeceu a
todos e disse de sua alegria
em estar conversando com os
amigos e lideranças políticas
para discutir a conjuntura política de Manhuaçu, do estado
e da federação, salientou que
em um mundo globalizado e
informatizado, não se pode
abrir mão da informação, pois
é a mola mestre de todo político que deseja corresponder
aos anseios da municipalidade.
“É gratificante ver amigos
de longa data, cumprimento a
líder comunitária Maria Imaculada, Gedival Breder que é
uma liderança de expressão,
o Silvio que é uma promessa
para as próximas eleições e
outros que pretendem disputar, meu amigo Zé Rulinha,
Luciano presidente do PSD,
Dr. Segundinho presidente do
PSDB, o Tuca presidente do
DEM, a Patrícia representando o poder feminino, prefeito
José Carlos de Luisburgo, que
tem feito uma ótima administração, a equipe de Matipó,
hoje eu posso dizer que uma
parte minha é matipoense,
devido a propriedade recebida
como herança, Valdemar do
Café, que muito me orgulha, o
Amílcar Pacheco, talvez seja o
meu mais antigo amigo eleitor,
Altair Campos presidente do
PTN e ex-presidente da OAB,
Júlio da Realeza, Hélio vice diretor da escola estadual de Vila
Nova, pessoal da imprensa.
É uma noite muito gostosa,
onde iniciamos uma caminhada política. As vezes as pessoas
dizem Sérgio Breder é candidato, mas não sou, somos aqui
um grupo, e meu nome está
à disposição, se for o melhor
para disputar as eleições eu
não tenho medo de enfrentar a
luta, mas existem vários nomes
que apoiado por estes dois
grandes homens, o deputado
federal Paulo Abi-Ackel, que
aprendi admirá-lo, o meu eterno deputado Sebastião Costa e
também, essa jovem promessa
Davi Costa, juntamente com
outros que fazem parte desse
grupo. Dentro do grupo o candidato será aquele que estiver
em melhores condições. Inicia
hoje com portas abertas para
todos que desejam a união
em torno desse grupo, com
apoio dos nossos deputados e
de nossos vereadores rumo a
prefeitura para o bem de nossa
cidade”. Explica Sérgio Breder
Sebastião Costa

O ex-deputado estadual, Sebastião Costa, falou um pouco
de sua longa trajetória política,
da satisfação de ter em todas
as suas vitórias Sérgio e Maria
Imaculada, não só votando nele,
mas trabalhando pela sua eleição, segundo Costa, só não teve
os votos dos dois em sua eleição
para prefeito de Divino, por eles
serem eleitores de Manhuaçu.
“Sou grato as lideranças
de Manhuaçu e posso dizer
que conheço a maioria dos
que aqui estão, sem interesse

nenhum, a não ser demonstrar
neste encontro de hoje, quanto
gostam, admiram e acreditam
na cidade de Manhuaçu, todos
que somos das cidades periféricas de Manhuaçu sabemos
da importância que ela tem
para toda a região, econômica e politicamente, todas as
ações de Manhuaçu repercute
nos municípios vizinhos e nas
Comarcas vizinhas, como a
que nasci lá em Divino, é uma
alegria e uma responsabilidade, digo uma coisa a mais,
se vocês que tem liderança,
prestigio político, vontade
de servir e pegar pra valer,
nós venceremos as eleições e
Manhuaçu será a grande beneficiada. Não depende apenas
de um nome, mas daquele
que o grupo venha a lançar,
depende do empenho de cada
um, o Sérgio foi muito feliz ao
dizer que está colocando seu
nome à disposição, e porque
está fazendo isso, porque está
obcecado em ser prefeito, porque foi em algumas vezes, não,
ele está fazendo isso para dizer
ao povo de Manhuaçu que esta
cidade pode continuar tendo
esperanças, porque outras
alternativas de poder estará
sendo colocada nas eleições
do ano que vem. Não estamos
aqui para fazer crítica a quem
está governando, estamos aqui
para convocar os que gostam
do município a somar conosco
no processo político que estará
em evidencia ano que vem,
vejo aqui pessoas expoente da
educação, o professor Eduardo
Portilho, a Patrícia, Júlio de
Realeza, na área social temos
muitas pessoas aqui e quero
saudar na pessoa da Imaculada
que é preocupada com as pessoas carentes, quero registrar o
trabalho do ex-vereador Gedival Breder, pois, independente
dele estar ou não no mandato,
continua comprometido com o
povo de sua comunidade. Quero finalizar dizendo que estou
muito feliz de estar ao lado
da Imaculada, Sérgio Breder,
Tuca, Paulo Abi-Ackel e Davi
Costa, de quem foi meu filho
algum tempo, e agora as pessoas dizem que sou pai do Davi
Costa. Feliz do povo, que tem
lideranças dispostas a servir
mesmo consciente dos grandes
desafios, é o que estamos a
fazer aqui, é natural que haja
especulação, muitos possam
dizer que este ou aquele candidato não poderá disputar as
eleições do ano que vem, todos
nós que temos um pouquinho
de interesse político temos um
pouco de paixão, e a paixão
nos levam a dizer que vai, e
outros a dizer que não vai, mas
nós estamos muito próximo de
dizer ao povo de Manhuaçu e
as autoridades constituídas que
não há impedimento, mas é um
direito das pessoas dizer o que
pensam, estamos informados,
acompanhando, consciente que
as coisas se modernizaram a
forma de interpretar do próprio
poder judiciário e as coisas
hoje depende muito mais de
nós do que do próprio Sérgio,
ele está apto e em condições
e com disposição, isso que é
importante estar no processo.
Quero agradecer a vocês pela
demonstração de carinho,
amor, esperança que vocês deposita em nosso grupo político
e a certeza de que com ajuda

de cada um de nós teremos
sucesso nas eleições e o grande
vencedor será o município,
meu muito obrigado”. Finaliza
Sebastião Costa
Deputado Paulo
Abi-Ackel
“Meu abraço carinhoso,
estava com saudades de todos,
meu caro irmão amigo Sergio
Breder, meu irmão mais novo
Davi, meu irmão mais velho
Sebastião Costa, meus amigos
Imaculada, Tuca, Gedival,
Júlio, Patrícia, Altair Campos, a imprensa, e todos que
estão aqui, quero fazer uma
saudação especial a um grupo
de amigos que vieram de Matipó, o Fabinho da Câmara de
Reduto, o prefeito José Carlos
de Luisburgo, enfim eu quero
dizer a todos vocês, que estamos passando uma fase muito
difícil, o Brasil, os estados e
os municípios, os entes federados. Há um processo no país
de grande confusão, e ontem
cheguei muito tarde de Brasília
e observava naquele jornal de
uma hora da manhã, tinha um
analista dizendo que hoje nós
não entendemos nem mais o
sistema tributário quanto os
impostos, é um monstro de 10
cabeças, não entendemos mais
os repasses do estado para os
municípios, estamos de fato
vivendo uma fase muito ruim,
as vezes fico mais ausente de
Manhuaçu do que gostaria,
chegamos na Câmara na manhã
de segunda-feira os trabalhos
começam às 9 horas, mas só
termina uma hora da manhã,
ao mesmo tempo que há uma
pressão no país, econômica,
de valores, de organização
gerencial.
Também uma alta produção
do legislativo, tentando fazer
aquilo que o executivo não
está dando conta de fazer, o
legislativo adentrou nas atribuições do poder executivo,
o Congresso Nacional, não
só está legislando, como tratando das políticas públicas,
na medida em que o Governo
Federal não está conseguindo

mais acompanhar a dinâmica
do país, e o que estamos vendo
claramente que não é crítica, a
Presidente da República perdeu totalmente a capacidade,
não manda mais no país, e até
justificando um pouco minha
ausência aqui em Manhuaçu do
esforço concentrado que temos
lá em Brasília.
Quero dizer para vocês uma
coisa muito importante, temos
colegas do sul, do Amazonas
do Centro Oeste, do Norte, do
Rio de Janeiro, enfim de todos
os recantos da nação, há uma
coisa indiscutível em nosso
país, as grandes transformações de nosso país, começam
no seio da sociedade do lugar
onde a gente mora, como aqui
em Manhuaçu que é uma cidade privilegiada, pelo fato de ser
uma cidade âncora, polo, que
influencia o progresso em vinte
e tantas outras cidades.
Ao voltar para Belo Horizonte quero deixar uma mensagem de dever cumprido, que
deixamos aqui hoje a semente
da união desse grupo que já
fez Manhuaçu funcionar muito
bem, foi um tempo de enorme
prosperidade para Manhuaçu,
foi o momento em que Manhuaçu começou sonhar com
obras de grande envergadura,
começou a sonhar com uma
perspectiva de fazer o leste
mineiro, transformar em uma
região tão próspera como o
Sul de Minas, esse tempo foi
o tempo em que Sergio foi
prefeito de Manhuaçu, posso
dizer de minha experiência de
três mandatos e fora a minha
adolescência, acompanhei meu
pai ‘Ibraim Abi-Ackel’ em
toda sua trajetória política, e
se conheci um líder político,
agregador, competente, espírito público comprovado, trabalhador, batalhador e crente
no futuro, este homem é Sergio
Breder, e por isso fico muito
empolgado e deixo minha
colaboração neste processo
que está começando agora,
nesta caminhada que há de ser
vitoriosa”. Manifesta Paulo
Abi-Ackel
Por Devair G. Oliveira
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Luisburgo realiza Audiência Pública
sobre Saneamento Básico

N

a noite de Quarta-feira, 24, a Prefeitura de Luisburgo
realizou audiência pública
sobre o Plano Municipal
de Saneamento Básico,
com grande participação
popular e de representantes de segmentos sociais,
além de autoridades do
município. Prefeito José
Carlos Pereira se pronunciou na abertura da
solenidade ressaltando
o compromisso da Administração Municipal
com a transparência nas
ações e o envolvimento
da população. Para se ter
uma ideia, somente neste
primeiro semestre do ano,
foram realizadas três audiências públicas – como a
do Plano M. de Educação e
a do Plano Diretor -, além
de conferências e outros
eventos. Além do Prefeito,
presentes à Mesa Diretora,
o Consultor da Vallenge,
Dr. Roberto Aparecido
Garcia Rúbio; Diretor Técnico da Agência Ibio/ Ag B
Doce, Edson de Oliveira
Azevedo; Presidente do

CBH “Águas do Rio Manhuaçu”, Isaura da Paixão,
e Márcio Damasceno (Diretor M. de Agricultura) e
Thomaz Júnior, membros
da Comissão organizadora.
Logo na abertura, a Comissão de Coordenação
e Execução do PMSB
(Plano Municipal de Saneamento Básico) foi
apresentada ao público.
Integram esta comissão,
Lourival Rodrigues Rosa
e Eduardo José de Freitas (Vereadores), Márcio
José Damasceno, Gilson
Braga, João Batista Ambrósio, Celso Adriano
L a c e r d a , Wa l i s o n G o mes da Silva, Maurílio
da Silva Knupp, Thomaz
J ú n i o r, S a d y M a r c o n e ,
J o rg e A d r i a n o K n u p p ,
Joabes Portilho, Walter de
Oliveira Vilete, Giovani
Vidigal Araújo e Luan
Labanca.
Após a leitura do Decreto nº 018/2015, que
trata da regulamentação
da audiência pública, foi
dado início à apresentação

Mais uma vez, foi registrado expressivo comparecimento de cidadãos na audiência.

técnica, conduzida pelo
Consultor da Vallenge,
Roberto Aparecido Garcia
Rúbio. Na oportunidade,
os participantes tomaram
conhecimento da estrutura atual do município

e a necessidade de investimentos futuros nos
setores compreendidos
pelo saneamento básico:
o abastecimento de água,
recolhimento e destinação
do lixo, rede pluvial e

destinação e tratamento
do esgoto.
Os participantes apresentaram ideias e sugestões por escrito, que
foram devidamente acolhidas pela empresa res-

ponsável pelo PMSB em
Luisburgo. E, em seguida,
o Plano foi colocado em
votação e aprovado pelos
participantes.
(Ass. de Comunicação
– Adm. 2013/2016)

Governador autoriza 530 vagas para o Corpo de Bombeiros e
corporação anuncia estratégias para estar mais perto da população

N

o Dia Nacional dedicado
ao profissional Bombeiro,
o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)
tem bons motivos para comemorar.
Durante a solenidade de entrega
da Medalha da Ordem do Mérito
Imperador Dom Pedro II, realizada
nesta terça-feira (02/07), na Cidade
Administrativa, a corporação lançou
o seu Plano de Comando com medidas que vão promover a melhoria
dos serviços e a prestação de um
atendimento mais rápido e próximo
da população. Ainda, durante evento, o governador Fernando Pimentel
autorizou a abertura de concurso
público para 530 novos bombeiros.
A solenidade rendeu homenagens
a profissionais de diversos segmentos e a bombeiros pela contribuição
e dedicação prestadas ao Corpo de
Bombeiros com a entrega da Medalha Dom Pedro II, a maior comenda
da corporação. Entre os homenageados, políticos, secretários de estado,
profissionais da imprensa, bombeiros, militares das Forças Armadas
e representantes de instituições
públicas e privadas. O governador
foi agraciado com a comenda Bombeiro Honorário. Em seu discurso,
Fernando Pimentel destacou os
avanços registrados pela corporação
e reafirmou o compromisso de levar
o Corpo de Bombeiros a mais municípios. “Não existe corporação que
mereça mais admiração e carinho

por suas atividades e dedicação e essa
missão é sempre retribuída por toda
a população. Vamos trabalhar para a
recuperação do serviço público em
Minas Gerais, recuperando também
a capacidade operacional do Corpo
de Bombeiros”, disse.
O governador citou medidas já
efetivadas para atingir esta meta
como a implantação, nos seis primeiros meses de governo, de três
Comandos Operacionais de Bombeiros (COB), nas cidades de Montes Claros, Governador Valadares e
Juiz de Fora, além da inauguração
de um Pelotão em Caratinga, no
Vale do Rio Doce. Está prevista,
ainda, inauguração de um COB
em Poços de Caldas e um Pelotão
em Leopoldina, no dia próximo dia
17, e a elevação dos Pelotões nas
cidades de Barbacena e Ipatinga.
Fechando o seu pronunciamento, o
governador anunciou a abertura de
concurso para 530 bombeiros para
atuar em todo o estado. “Nós vamos
aumenta,r imediatamente, claro que
dentro do prazo do concurso e da
formação da tropa, em torno de 8,5%
a 9% do efetivo atual. Não é o suficiente ainda, nós queremos mais do
que isso, mas é importante darmos o
primeiro passo, e nós estamos dando
agora”, afirmou. Hoje, o efetivo da
corporação é de 6.280 bombeiros.
Para o comandante-geral do
CBMMG, Coronel Luiz Henrique
Gualberto Moreira, a dedicação e o

empenho dos militares e da própria
sociedade são elementos-chave para
o funcionamento da corporação. “
A realidade atual da corporação é
o resultado de um trabalho sério
e responsável, de uma equipe de
profissionais, que sonham e buscam
os melhores meios para a prestação
de um serviço público de qualidade
para o povo mineiro. Temos orgulho
de ser bombeiros”, destaca.
Entre outras autoridades, participaram da cerimônia o presidente da
Assembleia Legislativa, deputado
Adalclever Lopes, o comandante da
4ª região Militar, general de Divisão
Mário Lúcio de Araújo, o comandante da Escola Preparatória de Cadetes
do Ar, Brigadeiro Celestino Todesco,
o comandante do Centro de Instrução
e Adaptação da Aeronáutica, Brigadeiro Robson Grandelle, o presidente do Tribunal de Justiça Militar,
Coronel Sócrates Edgard dos Anjos,
o presidente do Tribunal de Justiça,
Pedro Carlos Bitencourt, o secretário
de Estado de Defesa Social, Bernardo Santana, o comandante-geral
da PMMG, coronel Marco Antônio
Bianchini, o chefe da Polícia Civil e
o delegado Wanderson Gomes.
A solenidade teve a participação
da Bombeiro Instrumental Orquestra
Show. A atuação dos músicos foi
bastante elogiada pelo governador
e chamou a atenção de quem estava
na mesa de honra e na plateia.
Plano de Comando: Além da

entrega das medalhas, a solenidade
em comemoração ao Dia Nacional
do Bombeiro marcou uma nova etapa na trajetória da corporação com o
lançamento do seu Plano de Comando 2015/2016. O primeiro exemplar
foi entregue ao governador.
O documento é composto por
um planejamento estratégico, com
metas previstas para serem obtidas a
curto, médio e longo prazos, dentre
elas, a aquisição de novos materiais
e equipamentos para o atendimento
às ocorrências e a presença do Corpo
de Bombeiros em 124 municípios até
o ano de 2026. O objetivo principal
é proporcionar ao cidadão serviços
com mais celeridade, presença,
qualidade e transparência. Segundo
o diretor de Assuntos Institucionais,
coronel Edgard Estevo, o plano
apresenta um programa principal de
expansão do atendimento e cinco
programas de apoio nas áreas de modernização tecnológica, estruturação
do ensino, apoio à comunidade, valorização profissional, revitalização e
reequipamento da corporação e está
perfeitamente alinhado ao plano do
governador de criação de 17 territórios de desenvolvimento no Estado,
explicou. Os territórios integram
o programa de fóruns regionais do
governo mineiro.
Reconhecimento: Orgulho, sensação de dever cumprido e satisfação
por fazer parte da história da corporação. Esses foram os sentimentos

demonstrados pelos agraciados com
a medalha Dom Pedro II, criada em
2002 e que homenageia militares e
civis. Para o secretário de Estado de
Defesa Social, Bernardo Santana, o
Corpo de Bombeiros é referência
para a população, daí a importância
de ser homenageado. “É com muita
satisfação que recebo esta homenagem da instituição mais reconhecida
entre o povo de Minas e que junto
com as outras instituições ajudam a
manter o sistema de segurança em
Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros é o orgulho das cidades onde
está e o sonho daquelas que ainda
não têm unidade da corporação.
Nossos bombeiros são um exemplo
para todo o Brasil”, finaliza. Para
o agraciado Major Jonas Euflasino
da Silva, do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Pernambuco,
receber a Dom Pedro representa um
fortalecimento dos laços de integração entre as duas corporações e um
reconhecimento de ¬um dos mais
tradicionais Corpos de Bombeiros.
Bombeiro há 23 anos, o Sargento
Juliano Figueiredo, da 2ª Companhia
de Poços de Caldas ,a homenagem
é uma motivação para continuar o
trabalho. “Estou muito feliz pelo
reconhecimento. Sou instrutor de
mergulho e resgate, chefe da Ala
Operacional e receber a Dom Pedro me faz querer continuar nesta
profissão que escolho, uma decisão
acertada”, finaliza.
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Taxistas criam comissão sobre
projeto de lei de regulamentação

MANHUAÇU (MG) - A
Câmara de Manhuaçu promoveu audiência pública,
na noite desta terça-feira,
30/06, sob a presidência de
Jorge Augusto Pereira "Jorge
do Ibéria", a fim de debater
o projeto de lei nº 29/2015,
criado pelo Poder Executivo
e que tramita no Legislativo,
que prevê licitação para regulamentar o serviço de táxi
na cidade.
Dezenas de taxistas compareceram ao plenário e
puderam sanar as dúvidas
que foram respondidas pelo
Secretário de Fazenda, Cristóvam Rocha; do Procurador Jurídico do município,
Dangelo Maurício e pelo
Assessor Jurídico da Câmara, Luiz Assis.
Ao iniciar o debate, o
Secretário de Fazenda leu a
recomendação proposta pelo
Ministério Público e deixou
claro que a Prefeitura está
cumprindo este documento
enviado pelo MP. Os vereadores também confirmaram
que o projeto é baseado na
mesma recomendação.
Na redação do projeto
consta que qualquer um habilitado e que tiver um carro
nos moldes previstos poderá
concorrer as 79 vagas, distribuídas em 19 pontos.
O projeto ainda prevê em
seu artigo 6º que cada pessoa
poderá deter apenas uma
permissão, com um veículo
cadastrado. Para fim de seleção dos permissionários,
o edital de licitação usará os
critérios de ano de fabricação
do veículo, presença de acessórios que traduza conforto
ao usuário, tempo efetivo
no exercício da atividade de
condutor de táxi ou como
auxiliar e o decréscimo de
pontos em função de infra-

ções de trânsito.
O Secretário de Fazenda,
Cristóvam Rocha, afirmou
que o encontro foi positivo
e destacou que os critérios
estarão abertos a discussão. " O resultado foi muito
proveitoso, houveram algumas polêmicas, mas quando
existe polêmica é sinal de
que alguma coisa tem que
ser regularizada. O projeto
de lei foi enviado para a
Câmara porque existia controversas, então a forma mais
fácil de chegar num acordo
é mediante uma audiência
pública", comentou.
“O Ministério Público tem
verificado que em muitos
municípios brasileiros, o
serviço de táxi vem sendo
exercido precariamente, por
permissionários sem legitimidade, ou seja, aqueles
que adquiriram a permissão
através de compra e venda,
sucessão ou qualquer outra
forma ilícita de transmissão do direito de explorar
esse importante serviço público local”, acrescentou
Cristóvam e explicou que a
forma como funciona hoje
descumpre o artigo 175 da
Constituição Federal, constando que qualquer serviço
público, como permissão de
táxi, deve ser feito mediante
licitação, atendendo a lei
8666. "Logo, a Prefeitura
deve regularizar sob o risco
de processo por omissão
do gestor municipal, isto é,
improbidade administrativa.
Penalidades para o Prefeito e
o Secretário", relatou.
O Presidente do Sindicato
dos Taxistas, Douglas Ferreira Bastos, fez um balanço da audiência. "Ficamos
tranquilos ao ver que os vereadores estão preocupados
com a gente. Agora temos

um tempo para saber quais
são as demandas, o que é
de interesse dos taxistas e o
que os eles têm a acrescentar
nessa mudança total que está
acontecendo na vida destes
profissionais", salientou.
O Vereador Fernando Lacerda que foi o incentivador
da audiência pública disse
que a Câmara e os taxistas
estão no caminho certo.
"Estamos caminhando muito bem. Este foi o primeiro
passo e conseguimos atender
o anseio dos taxistas que era
de serem ouvidos. Com a
comissão formada será mais
fácil chegar a um acordo para
o bem de todos", ressaltou.
O Presidente da Câmara,
Jorge do Ibéria, também
considerou a audiência muito
produtiva. "Foi um debate
muito bom e os taxistas
saíram muito satisfeitos. A
Câmara está a disposição de
ajudar, de fazer o que for preciso, cumprir a lei, mas não
deixar de ajudar estes profissionais. A ideia do vereador
Fernando de promover a
audiência pública foi excelente, pois a Câmara cumpriu
seu papel que ouvir as partes
envolvidas e dar direito de
defesa, então os taxistas
tiveram o momento deles,
de reclamar, fazer elogios.
O Legislativo de Manhuaçu
está aberto para discutir os
problemas e as soluções do
município", concluiu.
Vagas
De acordo com o anexo
1 do projeto de lei, serão
19 pontos no município. O
maior será o da Praça Cordovil Pinto Coelho com 15
vagas; seguido da Rodoviária com 14; 13 em Realeza;
seis na Praça Doutor César
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Leite e quatro no Pronto
Atendimento de Manhuaçu.
Vilanova terá cinco vagas;
São Pedro do Avaí, quatro; e
Santo Amaro de Minas, três.
As comunidades de Dom
Corrêa, Ponte do Silva, Coqueiro, Alfa Sul e as avenidas Melo Viana e Barão do
Rio Branco (no Bom Pastor)
terão duas vagas cada. Sacramento, Palmeiras, Vila
Formosa, Ponte da Aldeia,
Bom Jesus de Realeza terão
uma vaga cada.
Outra polêmica é em relação ao ponto referente ao
Pronto Socorro, que funcionava onde hoje está instalada
a Secretaria de Saúde.
O secretario e fazenda
alega que não foram criadas
novas vagas, apenas houve
um remanejamento das que
existiam, assim como os
pontos.
Outro ponto estabelecido
no projeto que vem causando debates é o taxímetro.
Para os taxistas, a iniciativa
é ruim para os profissionais
e também para o passageiro.
Segundo o secretário, o
taxímetro também foi recomendação do Ministério
Público, mas será abordado
nos novos encontros.
Assessoria de
Comunicação
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Nunca desista do seu
sonho. Se acabou
numa padaria, procure
em outra!
Devo tanto que, se
eu chamar alguém de
“meu bem”, o banco
toma!
Viva cada dia como se
fosse o último. Um dia
você acerta…
Tempo é dinheiro.
Paguemos, portanto,
as nossas dívidas com
o tempo.
As duas cobras que estão no anel do médico
significam que o médico cobra duas vezes,
isto é, se cura, cobra,
e se mata, cobra.
O voto deve ser rigorosamente secreto. Só
assim, afinal, o eleitor
não terá vergonha de
votar no seu candidato.
Em todas as famílias
há sempre um imbecil.
É horrível, portanto,
a situação do filho
único.
Negociata é um bom
negócio para o qual
não fomos convidados.

Pr. João Soares
da Fonseca

Arroto pode ser sintoma de refluxo ou gastrite

A eructação, mais comumente chamada de arroto, é o ato de expulsar o ar do
estômago ou esôfago através da boca e,
habitualmente, é um processo fisiológico. Em toda deglutição, junto à saliva,
bebida ou comida, entra uma pequena quantidade de ar no trato digestivo.
Ocorre geralmente como uma resposta
à distensão gástrica após as refeições.
Esta distensão leva a um
relaxamento transitório
do esfíncter inferior do
esôfago (o músculo que
ao ficar contraído impede
o refluxo do conteúdo do
estômago para o esôfago), permitindo que o ar
vá para o esôfago e então
seja expulso pela boca.
Dessa forma, evita-se a
passagem de quantidade
excessiva de ar para o intestino.
A eructação só é considerada uma doença quando se torna muito frequente e
incomoda o paciente. A principal causa
de eructação excessiva é a eructação
supragástrica, na qual o ar, que é puxado para o esôfago pela contração do
diafragma e relaxamento do esfíncter
esofagiano superior, é imediatamente
liberado, sem chegar ao estômago. Geralmente está associado a fatores como
ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, bulimia e outras alterações do
sistema nervoso central.
Outra causa comum de eructação é a

doença do refluxo gastroesofágico, além
de síndrome dispéptica, doença ulcerosa
péptica, gastroparesia, gastrite, esofagite, neopalsia e acalásia, mas nesses casos habitualmente a eructação é apenas
um entre vários sintomas apresentados.
A presença de emagrecimento, pirose,
dor abdominal, vômitos, regurgitação,
febre e anemia são sinais de alerta para
doenças orgânicas e
indicam a necessidade
de avaliação por um
médico.
O tratamento da
eructação supragástrica envolve reconhecer
o problema e, em casos selecionados, ser
avaliado por psiquiatra
ou psicólogo. Por fim,
um médico deve ser
consultado se a eructação for muito frequente e causar incômodo ou se houver
a presença dos sinais de alarme descritos acima.
A prevenção é feita evitando tabagismo,
estresse emocional, bebidas gaseificadas,
chicletes, balas e alimentos de difícil digestão, que retardem o esvaziamento gástrico, ou que relaxem o esfíncter esofagiano inferior, como alimentos gordurosos,
menta e chocolate. As refeições devem ser
feitas com calma e sem conversar.
Dr. Leonardo Peixoto
GASTROENTEROLOGISTA CRM 780553/RJ

Quem não muda de
caminho é trem.
A moral dos políticos
é como elevador: sobe
e desce. Mas em geral
enguiça por falta de
energia, ou então não
funciona definitivamente, deixando desesperados os infelizes
que confiam nele.
Barão de Itararé
“A inimizade pode ser
tão cordial quanto a
amizade.”
Sérgio Buarque de
Holanda
“O rio atinge os seus
objetivos porque aprendeu a contornar os
obstáculos.”
Desconhecido
“Sem um fim social o
saber será a maior das
futilidades.”
Gilberto Freyre
“O mal não está para
ser compreendido,
mas para ser combatido.”
Leonardo Boff

Chocolate
quente cremoso
INGREDIENTES
2 xícaras (chá) de leite
1 colher (sopa) de amido de milho
3 colheres (sopa) de chocolate em pó
4 colheres (sopa) de açúcar
1 pau de canela
1 caixinha de creme de leite

em uma panela com a canela e leve ao fogo
baixo, mexendo sempre até ferver. Desligue, adicione o creme de leite e mexa bem
Em um liquidificador, bata o leite, o ami- até ficar homogêneo. Retire a canela e sirva
do, o chocolate em pó e o açúcar. Despeje quente.
MODO DE PREPARO

jsfonseca@pibrj.org.br

Como derrotar um inimigo

Edward M. Stanton era inimigo declarado de
Abraão Lincoln. Stanton desprezava a Lincoln chamando-o, entre outras coisas, de “palhaço velhaco
do mais baixo nível” e pôs nele o apelido de “pai
dos gorilas”. Nessa época, havia um cientista chamado Du Chaillu que fazia pesquisas na África a
respeito dos gorilas. Stanton dizia que esse cientista
era um tolo e estava perdendo o seu tempo tentando capturar gorilas na África; era só procurar em
Springfield mesmo, que ele encontraria facilmente
um. Springfield, cidade do Estado de Illinois, era
onde Lincoln morava. A tantas e tamanhas ofensas
Lincoln respondia apenas com o silêncio. Toda a difamação de Stanton não deu resultado pois, a 6 de
novembro de 1860, Lincoln foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos.
Chegou o momento de Lincoln, como presidente,
escolher os seus ministros. Para desespero de alguns, e surpresa de todos, Lincoln convidou Stanton
para integrar o ministério. Stanton aceitou o convite, tornando-se assim Ministro da Guerra. Vários
assessores de Lincoln argumentaram que Stanton
poderia ser um estorvo para a administração, que
provavelmente tentasse sabotar o desempenho do
governo. Lincoln respondia que, tendo procurado
em todo o país um homem qualificado para o cargo,
encontrou em Stanton esse homem, que ele era o
mais preparado para o posto. Durante toda a administração, Lincoln tratava o seu ministro com respeito e cortesia, como se nada antes houvera acontecido.
O tempo passou. Em 14 de abril de 1865, Lincoln
foi covardemente assassinado no Teatro Ford, em
Washington. O país ficou chocado. O corpo de Lincoln ficou em exposição numa pequena sala. A seu
lado, de pé, um Stanton diferente, completamente
transformado, dizia com sincera emoção: “Aí jaz
o maior governante que o mundo já viu! Agora ele
pertence à história”.
Era a vitória do amor por sobre o ódio. Mais uma
evidência de que o perdão tem força irresistível.
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Jovem de 20 anos morre em capotamento de veículo
ESPERA FELIZ (MG)
- Sauana de Melo Nunes, 20
anos, morreu num acidente no
km 4 da BR-482, em Espera
Feliz, por volta de 1 hora da
madrugada deste domingo,
05/07.
Segundo a Polícia Militar
Rodoviária, o jovem Miler
Lino Moreira, 20 anos, participava do aniversário da
irmã dele e decidiu buscar

Sauana para a festa. Quando
já estavam retornando, no
sentido Espera Feliz para
Dores do Rio Preto (ES), ele
perdeu o controle da direção
do veículo.
O Saveiro saiu para a margem esquerda da pista, colidindo contra palmeiras e
capotando em seguida. Sauana morreu no local. O rapaz
foi socorrido pela equipe

do SAMU e levado para o
Hospital Casa de Caridade
de Carangola. Ele foi medicado e liberado. De acordo
com a PMR, os ocupantes do
veículo não usavam cinto de
segurança. Os policiais ainda
registraram que o condutor
não possuía habilitação. O
carro também estava com
licenciamento irregular.
Carlos Henrique Cruz

IPABA (MG) - Quatro
pessoas morreram e outras
duas se feriram em acidente
na BR-458, próximo ao trecho que dá acesso a Ipaba, na
região do Vale do Aço, na noite dessa sexta-feira (3). Três
dos mortos, que estavam em
um Citroën com placa de Ipatinga, na mesma região, eram
da mesma família, segundo
militares da 2ª Companhia
do Corpo de Bombeiros de
Ipatinga.
O carro foi atingido de
frente por um Tempra, que
teria feito ultrapassagem
proibida e era conduzido por
um homem sem habilitação,
segundo a Polícia Civil de
Caratinga. A mulher dele é a
quarta vítima da batida.
O acidente ocorreu por
volta das 22h, na altura do
KM 133, a cerca de 10 km
de Ipatinga. Divino de Paula
Gonçalves, 64, a mulher,
Maria de Fátima da Cunha
Gonçalves, 60, a sogra, Luzia

Lopes da Cunha, 80, e a filha
do casal, Fabiana Aparecida
Gonçalves, 36, estavam no
Citroën quando foram atingidos de frente pelo Tempra,
com placa de Manhuaçu.
“O pai, que dirigia o veículo, a mãe e avó não resistiram
aos ferimentos e morreram no
local do acidente. Somente a
filha do casal sobreviveu. Ela
foi encaminhada ao Hospital
Márcio Cunha (em Ipatinga)”, explicou o cabo Geoffrey Sidney Alves, do Corpo

de Bombeiros de Ipatinga.
No Tempra estavam o motorista, José Carlos Pereira
da Rocha, 44, e a mulher,
Terezinha Aparecida da Silva, 53, que morreu no local
do acidente. O condutor foi
levado para a mesma unidade
de saúde de Fabiana.
Teste do bafômetro feito
pela Polícia Militar (PM) em
Rocha, no local do acidente,
deu resultado negativo.
Lisley Alvarenga
Diário do Aço

Acidente mata quatro e fere dois

Polícia Militar age rapidamente e
prende Homicida na cidade de Brejetuba
Na data de 01/07/2015,
deu entrada no PS (Pronto
Socorro) da cidade de Brejetuba o cidadão MANOEL MESSIAS SGRANCIO
vítima de vários golpes de
canivete, logo após a entrada
no PS (Pronto Socorro) este
veio a falecer (HOMICÍDIO:
POR ARMA BRANCA), os
militares foram acionados e
informados que o autor estaria na Fazenda Santa Clara,
Propriedade de Edmar Zucon, Córrego do Café, Zona
RURAL, Brejetuba.
Na Fazenda Santa Clara,
os policiais encontraram o
cidadão HIGOR DA SILVA
JANUARIO que assumiu ser
o autor do acontecido, em
consulta aos Bancos de Dados existentes foi constatado

que HIGOR DA SILVA JANUARIO possui passagens
policias (HISTORICO CRIMINAL): 31/01/2013 Lei nº
11.343, 23.8. - INSTITUI O
SISTEMA NACIONAL DE
POLITICAS PUBLICAS
SOBRE DROGAS - SISNAD / ARTIGO 33
28/12/2010 NAO INFORMADO (Na Época era Menor).
A motivação segunda foi
informada era de que ambos
já tiveram desavenças acontecidas na cidade de Muniz
Freire. HIGOR DA SILVA
JANUARIO foi encaminhado ao DPJ de Venda Nova do
Imigrante para providências
cabíveis.
Material Apreendido: 01
(um) canivete.

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO Nº. 068/2015
CREDENCIAMENTO Nº. 005/2015
O Município de Santana do Manhuaçu – MG, torna a público que irá realizar o CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE
(PESSOA FÍSICA OU JURÍDICO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU/MG. Os interessados deverão apresentar os envelopes de Habilitação e da Proposta de Preços no dia 29 de Julho de 2015
às 08h30min na sala de reuniões de Comissão Permanente de Licitação,
à Rua Major Custódio, 96, Centro de Santanado Manhuaçu. Maiores informações poderão ser esclarecidas através do Telefone 0xx33-33731149 - Santana do Manhuaçu/MG, 03 de Julho de 2015. Fernanda Aparecida Batista – Presidente da CPL.

Município de Conceição de Ipanema – PA 0019-0004-0005/2014. EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CELEBRADO NO AMBITO DO PA: 0002-0004/2015 CONTRATANTE: Município de Conceição de Ipanema; CONTRATADO: LABORATORIO SÃO
LORENÇO LTDA, CNPJ:18.860.718/0001-13 Objeto: prorrogação de
contrato administrativo até 31/12/2015. Valor global e dotação: neste
Termo Aditivo permanecem os mesmos valores e dotação orçamentária
do contrato. Conceição de Ipanema, 29/05/2015. Wilfried Saar, Prefeito
Municipal.

Município de Conceição de Ipanema - GP (Gabinete do Prefeito) - Decreto Municipal nº 388, 30 de junho de 2015. Rescinde unilateralmente contrato administrativo com a empresa CTGA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ
nº 10.656.697/0001-07 e dá outras providências. O Prefeito Municipal
de Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições legais, etc.
e CONSIDERANDO os termos do art. 78 da Lei nº 8.666, de 21.6.1993,
notadamente seus incisos I, II, V; considerando o inciso I do art. 79 da
Lei nº 8.666, de 21.6.1993; considerando ainda a prescrição constante
do art. 80 também da Lei nº 8.666, de 21.6.1993; tendo em vista que a
empresa CTGA, através de oficio comunicou desistência da obra; tendo em vista que instada a justificar sobre pedido de realinhamento de
preços, a empresa sequer se manifestou; tendo em vista a aproximação do final do prazo para entrega e conclusão a obra da Creche Pré
– Escola, Proinfância, Tipo C, TERMO DE COMPROMISSO, PAC, nº
201789/2011, decreta: Art. 1º Fica rescindido unilateralmente o contrato
administrativo celebrado com a empresa CTGA CONSTRUTORA LTDA,
CNPJ nº 10.656.697/0001-07, na pessoa de seu sócio gerente BRENO
DE OLIVEIRA VALADÃO, M8.614.428 SSP/MG e CPF: 046.136.90609, com endereço na RUA JOÃO PINHEIRO Nª 337, Apartamento 203,
CENTRO, em Caratinga, MG, no âmbito do processo PLTP 010/2009,
PA 029-04-010/2009, contratação de empresa para construção da Creche Pré-Escola, Proinfância, Tipo C, TERMO DE COMPROMISSO,
PAC 201789/2011 cujo valor total foi de R$ 619.625,84 (seiscentos e
dezenove, seis e vinte e cinco e oitenta e quatro). Art. 2º Este decreto
entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 30/6/2015. Wilfried Saar.
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema, SEMOS (Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos).

Jovem morre em acidente
em Fervedouro
FERVEDOURO (MG) Um jovem de 20 anos morreu
em um acidente na madrugada deste sábado (4) na BR116, próximo a Fervedouro.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele
dormiu ao volante, passou
direto em uma curva e bateu
em uma árvore. O veículo
caiu em um buraco e o jovem

morreu no local. Ainda de
acordo com a PRF, o jovem
estava sem cinto.
Outra pessoa que estava no
veículo, de idade não informada, sofreu ferimentos leves
e chegou a ir a um hospital
em Fervedouro para pedir
socorro, mas o motorista já
havia morrido.
G1 Zona da Mata

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

eMPURRAR...
O dono da casa levanta e pela janela
pergunta: - O que você quer? Onde você
está? - Olá, eu sei que é tarde - grita um
homem - mas preciso que alguém me
empurre, e sua casa é a única nesta região. Você precisa me empurrar! Louco
da vida, o recém-acordado replica: - Eu
não te conheço, são 4 horas da manhã, e
me pede para te ajudar? Aaahhh... Vá te
catar! E ele volta pra cama. Sua mulher,
que também acordou, não gosta da atitude do marido: - Você exagerou. Você
já ficou sem bateria antes, você bem que
poderia ajudar esse cara. - Mas ele está
bêbado - desculpa-se o marido. - Mais
um motivo pra ajudá-lo! - insiste a mulher - Ele não vai conseguir sozinho.
Você que sempre foi tão prestativo... Tomado por remorsos, o marido se veste e
vai para a rua. Procura o bêbado dizendo: - Hei, cara, vou te ajudar! Onde é que
você está? E o bêbado gritando: - Aqui!!!
No balanço do jardim!

GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - É preciso entender que deve focar em
alguma frente produtiva para conseguir render frutos, por mais que neste
período as oportunidades estejam aparecendo e gerando possibilidades,
inclusive políticas.
BENS E FINANÇAS: se souber conduzir bem um negócio e dele atrair
novos dividendos, será o primeiro passo para certa estabilização financeira. Para isso não poderá dispersar com outras atividades, deverá sim
manter a objetividade e a seriedade no que faz.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - Com o Sol brilhando em Câncer, nada
melhor do que aproveitar a energia boa do momento para equilibrar razão
e emoção. Pense positivo e com alegria. Isso poderá provocar em você
uma das principais características do signo – a criatividade.
BENS E FINANÇAS: as oportunidades podem trazer ganhos inesperados. As preocupações com os rendimentos são naturais, porém lembre-se
que poderá resolver tudo se tiver bom senso.

sete erros

Dizia um amigo: - Rapaz, eu tenho
uma sorte danada. - Ganhaste na loteria? - Nada disso. Ontem de noite eu
vinha saindo de um destes hotéis de
alta rotatividade, justamente na hora
que minha mulher ia entrando. E ela
não me viu...

LIBRA – DE 23/9 A 22/10 - Uma das características básicas de Libra,
em regra geral, é saber lidar com outras pessoas. Obter o traquejo político para manter novos contatos para gerar oportunidades de negócios e
projetos, pode ser fundamental neste momento.
BENS E FINANÇAS: é bom manter as rédeas financeiras amarradas
nestes próximos quinze dias. As iniciativas podem gerar novos dividendos, sobretudo aquelas relacionadas aos bens imóveis, mesmo com o
mercado retraído.

abra o olho...
O homem leva o filho ao pediatra: Sr. Dr., o meu filho completou seis meses e até hoje não abriu os olhos..... Abra os olhos você: esse garoto é filho
de japonês!

ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - Depois de opções inevitáveis, talvez
forçadas por terceiros, o período está interessante para lançar um novo
olhar para a família. Oposições e dificuldades no trabalho podem mexer
com as emoções. Procure medir as palavras e aja com sensatez.
BENS E IMÓVEIS: o período não é dos mais fáceis para controlar as
finanças. Novas estratégias para aplicar seu dinheiro e obter melhores
resultados estão na ordem do dia. Só que tudo pode ser a longo prazo,
algo que não estava nos planos. A situação vai melhorar em breve.

vergonha

orfanato
Um sujeito chegou no orfanato e disse
em voz alta: - Amanhã eu vou levar todo
mundo para a Disney.
Foi aquela algazarra, crianças começaram a chorar de emoção, outras se abraçando e comemoraram como se fosse um
gol em final de Copa do Mundo. Aí foi
que o sujeito completou: - Mas só quem
trouxer autorização dos pais.

LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - Alguns contratempos no trabalho podem ser
inevitáveis, sobretudo com pessoas de sua confiança. É bom procurar
entender que os pontos de vista podem ser diferentes e isso faz a diferença
na condução de uma ação.
BENS E FINANÇAS: tudo bem que o período careça de ajustes e de
mexer com as finanças e bens materiais, mas procure conduzir tudo com
sensatez e elegância. Já ouviu falar: o silêncio é uma arma. Pratique isso
com suas boas ideias.
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 - As virginianas muitas vezes são boas de
críticas e de apontar o dedo, de forma direta ou indireta, para seu seleto
grupo de amigos. É preciso, também, entender que cada pessoa está sujeita a crítica e essa relação com amigos/colegas é um grande aprendizado.
BENS E FINANÇAS: questões de ordem financeira ou novas responsabilidades assumidas podem ocasionar dificuldades momentâneas.
Leia bem os contratos e a correlação de responsabilidades nos acordos.

sorte de corno

O amigo fala: - Ó Zé sua muié tá te
traindo com Arcides. - Magina! Ela não
me trai não. Cê tá enganado. - Oia Zé
toda vez que ocê sai prá trabaiá o Arcides vai prá sua casa. Indignado com que
o amigo diz, o Zé finge que sai de casase
esconde dentro do guarda roupa.Passando umas horas, quem bate na porta? O
Arcides. O Zé fica olhando pela porta do
guarda roupa que está entreaberta e logo
vê: Sua muiê leva o Arcides para dentro
do quarto e começa: tira blusa e os peito
cai, tira a calcinha e a barriga cai. E lá
de dentro do guarda roupa o Zé põe as
mãos no rosto e diz: - Ai, meu Deus! Que
vergonha do Arcides!!!

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - Muita movimentação
marca esse período, sobretudo dentro de casa com
responsabilidades de última hora, para aproveitar e
dar um jeitinho nos móveis ou promover ajustes ou
novas arrumações. Curta a família e parentes especiais.
BENS E FINANÇAS: evidentemente que com tanta movimentação
e planos, é necessário fazer um prévio planejamento para conseguir
bons preços ou até mexer em economias que estão guardadas. Pense
nos limites.
TOURO – DE 21/4 A 20/5 - Você precisa se firmar em frentes novas
de trabalho até mesmo para provar para si que pode dar a volta por cima
diante de dificuldades aparentes. Aproveite seu poder de comunicação
para fortalecer laços com amigos e valorizar a família.
BENS E FINANÇAS: pode ser que algumas situações de ordem econômica não andem muito bem. Calma, isso tudo pode ser contornado se
souber deixar o orgulho de lado e perceber que parentes podem ajudar.
Transmita o que tem de melhor a todos.

cafezinho
A sogra vai na casa do genro após
o casamento: TOC! TOC! TOC! Bom
dia meu geeeeennnnrrrrrooooo!!!!!
-Mas minha sogra, você aqui? O que
a senhora veio fazer aqui -Eu vou ficar
aqui até vocês enjoar de mim! -Mas ué!
Não vai esperar nem um cafézinho?

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 - Sua sensibilidade e a oportunidade
de obter novas experiências em novos segmentos pode ser interessante.
É preciso, no entanto, avaliar muito bem cada proposta antes de assinar
algo, pois está um pouco difícil manter-se pendurado na corda bamba
entre novidades e a obviedade.
BENS E FINANÇAS: as boas ideias podem render novos dividendos
e fazer com que se destaque no mercado. Pelo menos há o impulso para
entrar em empreitadas interessantes. Foque tudo com a determinação
de sempre.

CURIOSIDADES
O primeiro computador: O primeiro
computador eletromecânico, o chamado Z-1, usava relês
e foi construído pelo
alemão Konrad Zuse
(1910-1995)
em
1936. Zuze tentou
vendê-lo ao governo
para uso militar, mas
foi subestimado pelos nazistas, que não
se interessaram pela
máquina.

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 - Dificuldades naturais com sócios
ou com a pessoa amada podem te fazer tomar até medidas drásticas
diante da incerteza de um futuro tranquilo. O passado pode voltar de um
jeito avassalador e interferir de forma tácita ou velada em suas ações.
BENS E FINANÇAS: não adianta centralizar tantas ações. Ninguém
consegue desenvolver determinados trabalhos se não houver outros para
reconhecer suas habilidades. Questionamentos e partilhas podem mexer
com os pensamentos.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - O cotidiano e o desenvolvimento de
rotinas, sejam novas ou a continuação das anteriores, serão capazes de
interferir de forma positiva ou negativa se tiver condições e maturidade
para saber dividir tarefas e responsabilidades.
BENS E FINANÇAS: você terá a oportunidade de se estabilizar a partir
de trabalhos que já vem desenvolvendo há algum tempo, mesmo em
tempos de incertezas. Não adianta reclamar do leite derramado, foque e
resolva o problema. O resto será lucro.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 - Por mais que não possa acreditar, este
período é de sorte. Sua atração estará forte para conseguir se projetar
na área de interesse. Aproveite sua criatividade para lançar, quem sabe,
algo diferenciado no mercado.
BENS E FINANÇAS: há motivação de sobra para buscar novas áreas
e mercados para conseguir aumento dos rendimentos. Possibilidade de
conhecer pessoas influentes que apontem para novos horizontes nem tão
impossíveis para se conquistar.
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Thor Batista choca internautas
ao mostrar os músculos na web
Thor Batista, 23, novamente impressionou os internautas ao compartilhar nas redes sociais uma foto
tirada durante um dos seus treinos na
academia.
Na segunda-feira (29), o filho de
Eike Batista, 58, e Luma de Oliveira,
50, fez um selfie direto de Nova York,
nos Estados Unidos, e chocou a todos
por conta do tamanho dos seus músculos. “O espelho ajuda (risos)”, legendou o esportista no Instagram.
Muitos seguidores comentaram sobre o corpo de Thor. “Vai explodir, cara! Cuidado!”, publicou um internauta. “O Hulk perde!
Daqui uns dias começa a rasgar as roupas também”, disparou outra
pessoa na web.

‘Pânico’ está na mira da Record
Depois de tirar Xuxa Meneghel,
52, da Globo, e Sabrina Sato, 34, da
Band, a Record prepara um novo ataque na concorrência e está de olho na
turma do “Pânico”.
Segundo informações da coluna
“Zapping”, do jornal “Agora São
Paulo”, a emissora do bispo Edir Macedo, 70, iniciou algumas conversas
com Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, 59, conhecido
como Tutinha, sobre a possibilidade dos humoristas trocarem de canal. O empresário responsável pelo “Pânico” esteve há alguns dias
na sede do canal para um encontro com executivos da área artística.
Além dos comediantes, a Record também tem outros alvos. A
emissora deseja contratar Márcio Garcia, 45, ou André Marques, 35,
para apresentar a próxima temporada do reality “A Fazenda”.

Ronaldo ganha beijos e mordidas do filho
de Álvaro Garnero
Um vídeo de Ronaldo descontraído na noite deu o que falar. A
filmagem foi feita na quinta-feira, na casa noturna paulistana BC
Clube. O Fenômeno aparece falando “Eu sou Ronaldo, meu namorado Alvarinho”, enquanto é “atacado” pelo rapaz, que é filho do
empresário Álvaro Garnero. Ronaldo estava na casa noturna acompanhado da namorada Celina Locks.

Transexual crucificada processa Feliciano e
quer indenização
A polêmica está de volta. Depois de ser alvo
de diversas ameaças por sua performance na
Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, a
atriz e modelo transexual Viviany Beleboni,
que simulou uma crucificação no evento, irá
processar o deputado e pastor Marco Feliciano
(PSC).
Segundo Viviany, ela teve sua imagem indevidamente exposta pelo pastor e, por conta
disso, passou a receber milhares de ameaças,
fato que a obrigou a mudar completamente sua
rotina. De acordo com a advogada da atriz, trata-se de uma ação de
indenização que visa a exclusão de “todos os vídeos que [Feliciano]
criou, todas as imagens e ofensas que fez”.
“Ele [Feliciano] colocou minha foto junto a imagens tiradas em
outras marchas pelo mundo para manipular a população brasileira.
Fui a única prejudicada, isso é distorção de imagem. Venho recebendo ameaças de morte, emagreci, estou com Síndrome do Pânico,
passei a tomar remédios…”, afirma ela em entrevista ao portal Terra.
Existe ainda um pedido de retratação e indenização financeira por
difamação e injúria por conta da incitarão ao crime que Feliciano
teria feito em programas de televisão e em suas redes sociais. O processo de Viviany contra o pastor e deputado corre na 1ª Vara Cível
do Fórum João Mendes Júnior.

Latino pode ter sido
traído pela mulher
Quem acompanha o mundinho pantanoso dos famosos certamente já notou
que Latino levava uma vida de solteiro
mesmo sendo casado.
Rayanne Morais, que está casada
com ele há um ano e pouco, se cansou

disso e desabafou com as amigas que não aguentava mais, conforme
o blog havia publicado.
Mas agora aconteceu uma reviravolta nessa novela mexicana.
Quem sabe rolou uma espécie de vingança...
Segundo o jornal O Dia, Latino descobriu que estaria sendo traído
por Rayanne com um ex-jogador de futebol.
A publicação afirma ainda que a moça teria simulado um sequestro relâmpago de duas horas e o cantor teria descoberto tudo.
Latino não negou a história. Rayanne, sim. Vamos aguardar cenas
dos próximos capítulos.
O feitiço virou contra o feiticeiro?
Que bafoooooooo!!!
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afinidade. Não somos amigas, apenas colegas de trabalho.
E Lívia foi mais além: "A gente não frequenta a casa uma da outra. Não temos amigos em comum. Não saímos juntas".
Ela deixou bem claro que só fala com Helen sobre assuntos profissionais. Melhor assim, né?

Israel Novaes irrita Gusttavo Lima

Affair de Bruna está tristonho
Mauricio Destri, o mocinho de I Love Paraisópolis que tem um romance com Bruna
Marquezine dentro e fora da novela, anda cabisbaixo, tadinho. Muita gente tem percebido
que o ator está de baixo astral nos corredores do
Projac e entre amigos.
Ele não conta para ninguém, claro, mas quem
convive com o rapaz contou que o motivo é
Bruna. A atriz não quer assumir nada com Mauricio e ainda ficou nervosa porque a mãe dele entregou o namorico
no programa da Ana Maria Braga.

Piovani cutuca Marieta Severo

Israel Novaes e Gusttavo Lima tiveram um pequeno desentendimento numa festa em Goiânia. Inicialmente, Gusttavo achou que o
sertanejo estava dando em cima de Andressa Suita, noiva dele. E
ficou nervoso. Mas, segundo pessoas próximas a Israel, ele queria
mesmo a irmã mais nova de Andressa.
Só que mesmo assim Gusttavo Lima implicou com o cantor e fez
de tudo para livrar a cunhadinha das garras de Israel, que está numa
fase solteirão e pegador.

Zeca pode voltar para a geladeira

Luana Piovani está cada dia mais petulante.
Agora ela teve a coragem de alfinetar Marieta Severo, que não
deve nem saber quem ela é.
A fofa se meteu (sem ser chamada, claro) no chega pra lá que
Dona Nenê deu em Faustão, discordando dele em pleno Domingão.
O apresentador disse que o Brasil é o país da desesperança e ela foi
contra, mostrando-se mais otimista.
“É bonito falar bonito mas, a realidade… Que otimismo? De que
crise que vamos sair? A econômica? Se devolverem o dinheiro roubado da Petrobras, os lava jatos todos, já dá pra começar a reformar
umas instituições, melhorar umas escolas… Mas que fonte de otimismo é essa que bebe a diva Marieta?? Preciso me banhar nela…
Não aguento mais mais tantas mortes ao meu redor, tanto descaso…”, disse Luaninha.

A situação de Zeca Camargo na Globo não é das melhores depois
que ele comprou briga com os fãs de Cristiano Araujo e com os
próprios sertanejos.
Uma ala da cúpula da emissora defende que ele continue na geladeira (onde está desde que foi tirado do Vídeo show) e nem entre
no ar no programa que vai estrear aos sábados de manhã, em agosto,
com Patrícia Poeta, André Marques, Cissa Guimarães e Tiago Leifert. Outra parte da direção acha que a história será abafada e que
não haverá rejeição nem boicote do público.
Zeca Camargo tem todo o direito de expressar sua opinião, mas
esse não era o momento de mexer com o público dos sertanejos que
ficou abalado com a morte precoce de Cristiano, com 29 anos, e da
namorada, de 19, em um acidente de carro, na semana passada.
E seria um exagero tirar o apresentador do programa só por causa
de uma opinião dele, né?

Babi Rossi pega sertanejo famoso e espalha
detalhes constrangedores

Malu Mader é mandada para Malhação e
fica nervosa; Nanda Costa será vilã

Babi Rossi saiu contando algumas coisinhas
sobre Lucas Lucco.
Ela jogou na roda que o sertanejo tem mania de
se olhar no espelho e arrumar a cabeleira depois
da hora H.
Vaidoso, né?
Tem um outro detalhezinho que a ex-panicat
falou... Mas o blog, que é de família, não vai poder contar. Será que Anitta (MC Larissa) concorda com a opinião de Babi?

Está o maior bafafá nos bastidores da Globo. Malu Mader foi convocada para fazer
parte da próxima temporada de Malhação,
mas não está nem um pouco satisfeita. A
atriz fica nervosa e irritada quando alguém
toca no assunto. Para alguns atores globais,
ser colocado em Malhação é uma espécie de
rebaixamento. Nanda Costa, a eterna Morena de Salve Jorge, também foi chamada para
a novelinha. Ofereceram a ela papel de vilã.

Neymar faz amigas irem embora de van

Marieta deixa Faustão incomodado

Neymar é danadinho mesmo! Ele esteve em um restaurante na
noite de quarta (1), em SP, rodeado de amigos e amigas. Na hora de
ir embora, o jogador foi com seu carrão. E obrigou as amiguinhas
desinibidas a irem separadas dele, de van, só para disfarçar.
Elas foram para uma festinha particular com Neymar, claro. Uiii...

Quem conhece bem Fausto Silva sabe que ele não gosta de ser
contrariado, muito menos publicamente. E foi exatamente isso que
fez Marieta Severo no último Domingão. A atriz deu um fora no
apresentador e, segundo o povo da produção, ele ficou todo incomodado e bufando após o programa. A fora de Dona Nenê no apresentador deu grande repercussão em sites, redes sociais etc. Será
que Marieta vai ficar barrada no Domingão? Faustão faz isso com
todos os que o contrariam... Tom Cavalcante, por exemplo, ficou um
tempão na geladeira do programa. O motivo da discórdia de Marieta
com Fausto foi que ele afirmou que o Brasil é o país da desesperança, achando que ela iria concordar com sua opinião.
A atriz deu um chega pra lá nele:"Não acho que nós sejamos o
país da desesperança. O Brasil caminhou muito nos últimos anos e
reduziu a desigualdade social. Isso me fala muito à alma", disse ela,
que afirmou ainda que somos o país da inclusão social.

Carolina Dieckmann tem mania de cuspir…
Carolina Dieckmann deu uma declaração
esquisitíssima para a revista GQ Brasil. Ela
disse que tem mania de cuspir toda vez que
sente raiva. Detalhe: não importa o lugar. Ela
cospe mesmo. A melhor amiga de Preta Gil
disse que aprendeu isso em uma terapia (não
foi com Paulinho Vilhena). "Não se deve engolir. Eu não engulo", afirmou a moça. Como
assim?????? Se for preciso, será que Carol tem
coragem de dar uma cuspida na sala de alguém? Ai, gente...

Lívia Andrade diz que não tem afinidade
com Helen Ganzarolli nem é amiga dela
Lívia Andrade teve um ataque de sinceridade em sua festa de aniversário, na quarta (1), em São Paulo. Ela resolveu falar que não
quer aproximação com Helen Ganzarolli fora do SBT. - Não temos

Mocotó tem ciúme de Anitta com sertanejo
André Marques está enciumado com a
amizade (colorida) entre Anitta e Lucas
Lucco. A funkeira andou circulando com
o sertanejo, dia desses, e isso incomodou
o Mocotó, tadinho. Ele e MC Larissa andaram ensaiando um namoro, mas não assumiram publicamente. Será que ela usou
Lucas para deixar o apresentador com ciúme? Xiii...
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