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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

A pressão da população para
baixar salários dos vereadores

Distribuição gratuita

Território Caparaó ganha
agência de desenvolvimento

H

á muito se fala que a região de Manhuaçu fora esquecida pelos governos de Minas, segundo o
Padre Ronaldo a nossa região não tinha identidade, até mesmo se perguntarmos para as pessoas
muitos não saberiam responder a qual região nós pertencemos, uma tremenda confusão leste de
minas, Matas, vertente. Com a iniciativa do governo de Fernando Pimentel Minas Gerais foi dividida
em territórios, e a região agora tem identidade “Território Caparaó”, é o nome da região integrada por
55 municípios, divididos em 3 microrregiões: Manhuaçu (24 municípios), Ponte Nova (22) e Viçosa (9).
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11º Batalhão
realiza
operação
Dumbo II
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Operação Dumbo II aconteceu no dia
17 de setembro, nos municípios de
Pedra Bonita, Santa Margarida, Sericita, Matipó e Abre Campo. O objetivo da
operação foi o cumprimento de Mandados
de Prisão, Mandados de Busca e Apreensão e Operação de Cerco e Bloqueio, com
vistas à desestabilização das quadrilhas de
roubo atuantes nas zonas rurais de cidades
que fazem divisa entre o 11° Batalhão, a
21ª Cia PM Independente e a 10ª Cia PM
Independente.
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EDITORIAL

Pensando apenas no
bem-estar do Brasil
Estamos assistindo uma queda de braço da presidente Dilma e o
congresso, para o país isso é ruim, na realidade tudo que aconteceu, os
processos em andamento na Lava Jato, torna-se a situação bem complicada e neste momento a presidenta Dilma pensa mais em salvar seu
governo, do que melhorar a vida do povo.
Tomara que esta crise ensine os líderes políticos e tudo seja acertado
sem mais prejuízo para a nação. Em nossa constituição deveria ter uma
lei que regulamentasse os desmandos dos governos, para dar respaldo
de mudança quando este chegasse a níveis insuportáveis, que é o caso
da presidente Dilma, com 7% de aprovação é muito difícil governar.
A presidente Dilma está certa quando diz que há necessidade de união
para retomar o crescimento, mas fica a pergunta: sem grana, e com a
popularidade baixa, como agregar parlamentares, já que o mensalão
foi extinto, é quase impossível diante dos fatos, ela em sua campanha
escondeu do povo a realidade do país e gastou além da conta, ficamos
refém de um governo que deu muito prejuízo para a nação e cada dia
no poder o prejuízo será maior. Infelizmente muitos líderes estão envolvidos ou comprometidos com outras ideologias.
Será que o caos precisará chegar a níveis incontroláveis, para que
as Forças Armadas tomem posição, pensamos em uma intervenção,
não para tomar o poder e governar, mas para dar diretrizes que o povo
deseja, seria essencial muitas reformas que os detentores dos poderes
não deixam que elas aconteçam, as leis são somente para beneficiar os
“donos do poder”, o Brasil precisa espelhar nos demais países onde
há mais justiça e equilíbrio, precisa acertar as leis de acordo com a
realidade brasileira. Para muitos a convocação de uma Constituinte
seria o ideal, mas que os constituintes, apenas elaborassem as leis,
pois os atuais parlamentares não querem cortar os muitos privilégios
adquiridos ao longo do tempo.
Precisamos adequar o Brasil para todos, não é moral e justo os
parlamentares, juízes, prefeitos, governadores, altos funcionários do
executivo, legislativo e judiciário, receberem salários maiores do que
os países de primeiro mundo e os demais brasileiros receberem menos
que muitos trabalhadores de países de terceiro mundo. Reforma política ampla, que corte 30% do número de cadeiras no Senado, 50% na
Câmara Federal, nas Assembleias estaduais e nas Câmaras Municipais.
Salários dos vereadores, vice-prefeitos, prefeitos deputados estaduais, deputados federais e Senadores, fossem corrigidos por valores
não abusivos como são praticados hoje.
É inaceitável um município pobre pagar
Fale com a redação
um salário mínimo para uma professora
contato@jm1.com.br que trabalha a semana inteira e (8) oito
(33)3331-8409
salários mínimos para um vereador que
faz apenas uma reunião ou duas ao mês
e que não precisou nem estudar para exercer seu mandato.
Os Ministros do Supremo não seriam por indicação presidencial, teria
um regimento próprio a ser elaborado pela constituinte.
Os três poderes teriam seus salários equiparados, já que é injusto
funções idênticas com valores diferentes.
Padronização dos salários dos funcionários públicos em todo o país.
Uma ampla reforma administrava corrigindo as distorções.
Reforma tributária completa adequando o país para uma cobrança
de impostos justa. Já que a sonegação de impostos no país deve ser de
quase 50%, isto é injustiça e tem que acabar.
O país deveria rever seu sistema de fiscalização e dar nova metodologia fazendo justiça a todos os brasileiros. Instaurar um novo modelo de
arrecadação e de fiscalização, se todos pagarem, os impostos poderiam
cair pela metade, no Brasil os pobres são os que mais pagam impostos
e não tem nem como sonegar. As empresas montam até agências arrecadadoras para sonegarem, já que usando o sistema bancário brasileiro
fica difícil e em seu próprio sistema é fácil manipular.
Por que o brasileiro não se indigna e não vai à praça protestar contra
a corrupção?
Juan Arias, correspondente do jornal espanhol El País no Brasil, escreveu no dia 7 de julho um artigo indagando onde estão os indignados do
Brasil. Por que não ocupam as praças para protestar contra a corrupção
e os desmandos? Não saberiam os brasileiros reagir à hipocrisia e à falta
de ética dos políticos? Será mesmo este um país cujo povo tem uma
índole de tal sorte pacífica que se contentaria com tão pouco?
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
O que queremos para nossos filhos
Uma das tarefas mais complexas e de maiores exigências hoje é a de educar
um ser humano, principalmente em virtude de tanta informação à disposição
e maneiras cada vez mais simples de obtê-las. Por se tratar de um processo
que envolve as emoções, valores sociais e, principalmente, nossas ações cotidianas, nossa educação é influenciada e quase sempre reflete as práticas que
a sociedade expõe às suas crianças.
Assim, nossos exemplos e gestos, desde a forma de vestir e conversar até a
maneira como nos expressamos e os ambientes que frequentamos, são fatores
influenciadores na formação intelectual e definição da identidade dos nossos
filhos. As instituições, comunidades e pessoas próximas delineiam diariamente
todos os aspectos da vida das nossas crianças, inclusive na sua sexualidade
em formação.
Por enxergar isto é que aos poucos, durante as últimas décadas, organizações
internacionais e nacionais têm estimulado modificações não apenas nas legislações, mas na execução de políticas públicas, instrumentalizando os direitos
humanos. E, no caso brasileiro, a última e uma das mais audaciosas tentativas
tem sido a inclusão da expressão “gênero”, de forte teor e enfoque ideológico,
nos Planos Municipais e Estaduais de Educação, legislação que define as
prioridades do modelo educacional para os próximos dez anos.
Por mais que se tente negar, o objetivo da ideologia de gênero é muito claro
e específico: interferir na construção da identidade sexual das crianças totalmente fora do controle dos pais, seguindo algo que já se tenta fazer em países
europeus. Implementar um modelo que recomenda à escola não distinguir os
alunos em meninos ou meninas, desconsiderando as diferenças reais e óbvias
entre homens e mulheres, e buscando anular as aptidões naturais de cada sexo.
Por esta razão minha inquietação não é apenas de homem público já que,
com três filhos em idade escolar, sei que as crianças vivenciam um processo
de aprendizagem cada vez mais rápido e a construção da identidade é uma das
maiores preocupações, tanto para a escola quanto para família. E neste ponto
encontra-se outra grave questão dessa tentativa, que quer renegar o papel da

família – estabelecido inclusive constitucionalmente – desconsiderando a responsabilidade do núcleo familiar nesse processo e tratando como normalidade
algo que não o é em nosso país.
A família é a célula mãe da sociedade, única e diferente de qualquer outro
grupamento humano por se tratar da nossa esfera social introdutória, em que
vivemos a maior parte da nossa existência e que possui laços indissolúveis. O
afastamento do núcleo familiar da formação dos próprios filhos, ou mesmo a
competição de conceitos com a educação recebida na escola não é o caminho
para a construção de uma sociedade melhor e mais justa.
Não se impõe algo dessa natureza sem o conhecimento da população sobre o
seu conteúdo, ainda mais num assunto que há anos vem sendo tratado em um
controverso processo que passa inclusive por um jogo de “esconde-esconde”
político-ideológico que apenas faz mal ao cidadão. Que a nossa sociedade tenha
toda clareza do que se trata e possa discutir com seriedade antes que o poder
público adote um modelo que propõe, entre outras coisas, que até o banheiro
seja compartilhado por ambos os sexos, sem diferenciações.
Além da tentativa de desconstruir o fator biológico, determinante na construção de homens e mulheres como seres humanos, essa linha ideológica com
sua ênfase no individual e no hedonismo ignora a importância de outros valores
imprescindíveis para a vida em coletividade. Nosso atual modelo cada vez
mais acolhe as diferenças e ajuda a disseminar a percepção de que homens e
mulheres são iguais em sua humanidade, direitos e deveres, mas diferentes e
complementares na sua natureza.
E é isso que se deve esperar das políticas públicas do setor: menos interferência político-ideológica imposta, mais espírito sócio coletivo e estímulo
aos valores sociais. Que a educação repassada aos nossos filhos seja capaz
de torná-los pessoas compromissadas, não somente consigo e com suas
vontades pessoais e profissionais. Mas que possa estimulá-los a crescer e se
formar adultos conscientes do seu papel também na família e na comunidade,
como cidadãos responsáveis que saibam exigir os seus direitos e cumprir
com seus deveres.
Francisco Vale Júnior
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Bairros Santana e Santa Terezinha
são alvo dos agentes da dengue
As equipes de combate à dengue da Secretaria Municipal de
Saúde realizam nesta sexta-feira, 18, e no sábado, 19, aplicação de
inseticida UBV nos bairros Santana e Santa Terezinha. Objetivo
com a iniciativa é a eliminação de focos do mosquito transmissor
da doença, Aedes Aegypt. A ação, em forma de bloqueio, ocorre em
virtude do registro de dois casos de dengue, importados de outras
regiões, e outros três suspeitos.

Ministro Gilmar, PT tinha 'plano perfeito'
para se 'eternizar' no poder
Para ele, investigações mostram
'cleptocracia' como modelo de
governança. PT reiterou nota desta
quinta que afirma que Mendes 'falta
com a verdade'.
FACEBOOK O ministro do
Supremo Tribunal Federal Gilmar
Mendes afirmou sexta-feira (18)
que o PT tinha o "plano perfeito"
para se "eternizar" no poder, mas
que a Operação Lava Jato, "estragou tudo". Na avaliação do ministro,
o PT é contra esse tipo de doação porque o partido conseguiu em
propinas dinheiro para disputar as "eleições até 2038". "E deixariam
os caraminguás para os demais partidos. Era uma forma fácil de se
eternizar no poder", afirmou o ministro.
Mendes deu a declaração após participar de seminário na sede da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital
paulista.
"O partido já tinha esse dinheiro. Estava captando, como vocês
sabem, nesse modelo que está sendo revelado da Lava-Jato. O que
atrapalhou todo esse projeto, que era um projeto de consolidação do
grupo do poder, no poder, eternização? O que atrapalhou? A Lava
Jato. A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava
nos planos [...] O plano era perfeito, mas não combinaram com os
russos", completou o ministro.

Cadeia de Mutum, Lajinha e Ipanema
A Secretaria de Estado de
Defesa Social (Seds), irá fazer uma avaliação física das
cadeias de Mutum, Lajinha e
Ipanema, que estão fechadas
há alguns anos. Segundo o
secretário adjunto da Seds,
Rodrigo de Melo Teixeira, o
objetivo é verificar a viabilidade de assunção das instalações pela Subsecretaria de

Administração Prisional (Suapi).
Um arquiteto e um engenheiro da Diretoria de Projetos de Infraestrutura da Seds visitarão as antigas cadeias entre os dias 21 e 25 de
setembro. A previsão é de que o diagnóstico esteja concluído até a
segunda quinzena de outubro, com informações sobre as condições
estruturais e um orçamento para adequações, se for o caso.
O líder do governo na Assembleia Legislativa, Durval Ângelo,
acompanhou audiência do secretário de Defesa Social, Bernardo
Santana, concedida a uma comitiva de líderes políticos da região,
liderada pelo prefeito de Mutum, João Batista Marçal. Segundo
Durval, há um clamor na região para a reabertura das cadeias.
Segundo ele, desde a desativação, os presos locais vêm sendo
encaminhados para unidades prisionais há dezenas de quilômetros,
impondo um sacrifício à família dos mesmos.

Polêmica da carga horária:
suspensa por 15 dias
Mais uma vez se faz uma reunião e nada
é decidido, o prefeito Nailton Heringer, sua
assessoria jurídica e secretários de Governo,
estiveram reunidos, dia 10, na sede do Executivo municipal com servidores públicos,
diretores e assessoria jurídica do SINTRAM
– Sindicato dos Trabalhadores no Serviço
Público Municipal.
O encontro foi mediado pelo vereador
Anízio Gonçalves, presidente da Comissão
de Defesa dos Direitos dos Servidores Público no Legislativo, com
participação do presidente da Câmara, Jorge Augusto Pereira e de
diversos vereadores, para mais uma rodada de conversas sobre o
decreto que regulamenta a carga horária dos servidores no município.

Após quase duas horas de debate, ficou definido que os efeitos do
decreto ficam suspensos por mais quinze dias.
Na terça-feira da próxima semana, ficou marcada uma reunião,
diferente das demais, envolvendo apenas uma comissão de servidores para discutir problemas relacionados à carga horária em setores
específicos, como na saúde, educação, social, e nas autarquias, como
o Samal – Serviço Autônomo Municipal de Limpeza Urbana.
As reuniões ocorrem, pois os servidores estão insatisfeitos com o
decreto 657, editado no final de 2014, regulamentando a carga horária,
permitindo a realização do último concurso público pela Prefeitura.
Durante a reunião alguns servidores colocaram dificuldades em relação a alguns setores para o atendimento da carga horária, por isso
o Governo e o Sindicato continuam as conversas para resolverem
os impasses.
Secretaria de Comunicação Social

Semana Nacional do Trânsito
incentiva conscientização da
responsabilidade do motorista
DER alerta que o desafio
das autoridades é estimular a
direção defensiva. Motoristas
imprudentes fazem vítimas em
Minas Gerais. Um motorista
consciente de sua responsabilidade no trânsito. Essa é a
ideia da Semana Nacional de
Trânsito, que este ano traz a
campanha “Seja Você a Mudança no Trânsito”.
Entre quinta-feira (17/9) e na terça-feira (22/9), uma série de
atividades serão planejadas em todo país para incentivar comportamentos mais responsáveis entre motoristas, pedestres, ciclistas
e motociclistas.
Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que,
para cada morte, há 16 feridos e destes 6 têm sequelas irreversíveis.
“Já temos legislação que conduz a fiscalização. O desafio é que
cada um de nós escolha a direção defensiva para não ter que arcar
com as consequências dos acidentes”, diz Rosely Fantoni, coordenadora da Gerência de Educação para o Trânsito do Departamento
de Estradas de Rodagem (DER/MG). “O preço muitas vezes é a
perda da vida”, arremata.
A publicitária Angelina Torres viveu o problema. Há dois anos,
o marido e um tio morreram em um acidente na BR 262 “Uma
ultrapassagem proibida mudou a minha vida. O responsável foi
punido e eu também, porque perdi parte da minha família. Por
isso, muito cuidadosa ao dirigir” desabafa.
Agora Angelina participa de grupos fechados de familiares de
vítimas de crimes violentos para superar a dor. Para ela, a ação
de um motorista irresponsável é criminosa.
Segundo estatísticas da Secretaria de Estado de Defesa Social,
de janeiro a junho de 2015, houve redução de 19,1% de acidentes
de trânsito com vítimas fatais em Minas Gerais, comparado com
o mesmo período do ano passado. O número total de acidentes de
trânsito caiu 6,7% no primeiro semestre de 2015.
O resultado dos acidentes no trânsito apresenta uma conta alta
para a sociedade, com os gastos públicos na recuperação dos acidentados, além de prejuízos emocionais para as famílias atingidas.
Segundo o Data SUS, anualmente são gastos cerca de R$ 28
bilhões em internação, tratamento e seguro de cobertura de acidentados no trânsito em todo Brasil.
Evitar alguns descuidos pode salvar vidas. Confira as dicas
do DER, baseadas nos principais deslizes do motorista mineiro.

Extintor em carros deixará de
ser obrigatório no Brasil
O Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) decidiu
após reunião na
quinta-feira (17)
que o uso de extintor de incêndio
em carros no Brasil
é agora opcional.
Desta forma, a ausência do equipamento não será mais
considerada uma
infração de trânsito
passível de multa.
O fim da obrigatoriedade começará a valer nos próximos dias, segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Desde o ano
de 1970, trafegar sem o extintor ou com ele vencido era considerado
uma infração média, que rende 5 pontos na carteira de habilitação e
mais R$ 127,69 de multa.

Nos Estados Unidos e em grande parte das nações da Europa, a
obrigatoriedade do equipamento não existe. A presença do extintor,
entretanto, segue sendo exigida em veículos como caminhões,
caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus, caminhonetes, camionetas,
triciclos de cabine fechadas, e veículos destinados ao transporte de
produtos inflamáveis.
No último dia 1º de outubro, foi anunciada a obrigatoriedade dos
extintores do tipo ABC. O novo equipamento, segundo o Contran,
é mais eficiente no combate ao fogo em mais tipos de materiais em
relação ao antigo, do tipo BC. A exigência da mudança iria começar
a valer em 1º de janeiro deste ano, causando uma corrida às lojas
especializadas em acessórios para carros em todo o país. O caos resultou na falta de produto e em crescentes denúncias contra os preços
abusivos dos extintores. Devido aos problemas, houve adiamentos na
obrigatoriedade da troca, até que o Contran decidiu que seria preciso
entre 3 a 4 anos para implantar a mudança total.
"A mudança na legislação ocorre após 90 dias de avaliação técnica e
consulta aos setores envolvidos", diz uma nota do Contran. De acordo
com o órgão, o uso do extintor vencido representa mais risco do que o
incêndio no veículo. Além disso, com tecnologia cada vez mais avançada
nos veículos, o número de incêndios vem diminuindo drasticamente.

Integração cadastral e desburocratização
Foi assinado convênio entre a Receita Federal e o Instituto de
Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil
(IRTDP) com foco na integração cadastral e desburocratização.
.A partir de agora as solicitações de inscrição, alteração e baixa, no
âmbito do CNPJ, poderão ser analisadas e deferidas diretamente pelos
Cartórios de Registro de Pessoas Jurídicas, sem que o contribuinte
necessite deslocar-se para o atendimento da Receita Federal. Desta
forma, o CNPJ poderá ser emitido, alterado e baixado concomitantemente com o registro do respectivo ato no cartório, assim como já
ocorre com os atos sujeitos a registro nas Juntas Comerciais.
.Para isso, foram implantadas diversas melhorias no CNPJ, sendo
a principal delas a possibilidade de que os Cartórios de Registro de
Pessoas Jurídicas sejam integrados ao processo de análise e deferimento de atos cadastrais do CNPJ, por meio Rede Nacional para a
Simplificação do Registro e Legalização de Empresários e Pessoas
Jurídicas REDESIM. .Para viabilizar essa integração, cada Cartório
de Registro de Pessoas Jurídicas do Brasil poderá aderir ao convênio
já firmado entre a Receita Federal e o Instituto de Registro de Títulos
e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil (IRTDPJ), mediante
assinatura de Termo de Adesão.
.Importante destacar que a Receita Federal, por meio da REDESIM,
já está preparada para direcionar o deferimento da solicitação CNPJ
para Cartórios de Registro de Pessoas Jurídicas de qualquer parte do
Brasil, sempre que um novo cartório aderir ao processo integrado de
registro, alteração e baixa do CNPJ. A
. expectativa é que a partir do
próximo mês diversos cartórios em vários Estados já estarão prontos
para se conectarem por meio da REDESIM e prestarem esse serviço
às diversas pessoas jurídicas no país.

MPF denuncia presidente da
comissão de ética da OAB-MG
MANHUAÇU(MG) - O Ministério Público Federal (MPF)
denunciou o presidente da Comissão de Ética e Disciplina da OAB-MG, E.M.O., por crime de recusa ou retardamento injustificado no
fornecimento de dados técnicos requisitados pelo Ministério Público.
De acordo com a denúncia, entre fevereiro de 2014 e março de
2015, o acusado recusou-se a fornecer, por duas vezes, informações
requisitadas pelo MPF para a instrução de inquérito civil público
no qual se apurou condutas ilícitas praticadas por advogados que
atuam perante a subseção judiciária federal de Manhuaçu, na região
Sudeste do estado.
Numa terceira oportunidade, E.M.O. retardou deliberadamente
o fornecimento dos dados por meio de uma manobra em que, ao
invés de responder ao MPF, encaminhou o pedido ao Tribunal de
Ética e Disciplina.
O Ministério Público Federal pretendia obter informações sobre
a existência ou não de procedimentos disciplinares instaurados pela
OAB para apurar a cobrança de honorários abusivos ou a apropriação
indevida de valores por advogados que militam em Manhuaçu de
recursos da aposentadoria. O tema foi abordado em reportagem do
Fantástico, da TV Globo.
Isso porque os dados eram e são essenciais e indispensáveis à
instrução do inquérito civil em tramitação no MPF, na medida em
que apenas a partir da informação da existência ou não dos processos
disciplinares e do estágio das apurações, seria possível avaliar eventual omissão da OAB-MG em averiguar a prática de faltas disciplinares
pelos advogados inscritos em seus quadros.
No caso, o denunciado, na condição de presidente da Comissão de
Ética e Disciplina da OAB-MG, recusou-se, voluntária e conscientemente, a atender as requisições expedidas pelo MPF, incorrendo no
crime tipificado pelo artigo 10 da Lei 7.347/85, que tem pena prevista
de 1 a 3 anos de reclusão e pagamento de multa. Como a denúncia
imputa a E.M.O. a prática de três condutas criminosas, a pena total
pode ir de 3 a 9 anos de prisão. A denúncia foi recebida pelo juízo
federal de Manhuaçu no dia 8 de setembro.
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"encurtar o caminho da rotatividade democrática é golpe, sim"
presidente Dilma Rousseff (PT)

SENADO: LÍDERES DE DILMA
TÊM HISTÓRICO SOMBRIO
O Planalto parece não ter o menor zelo para escolher quem
toca as negociatas do Palácio no Senado. Dos cinco senadores que integram a liderança do governo, sendo quatro vices-líderes indicados esta semana, apenas um parlamentar
não tem nenhum rolo na Justiça: Telmário Mota (PDT-RR).
No restante da trupe, tem de tudo: acusação no escândalo
dos Sanguessugas, Mensalão e até roubo de energia.

Cunha, que decidiu economizar R$ 800 mil cortando horas
extras. Tinha funcionário que passava na Câmara apenas
para assinar o ponto noturno.
ATALHO
O Planalto estuda ressuscitar a CPMF via projeto de lei
complementar, que precisa de 257 votos na Câmara para
ser aprovado. Como emenda constitucional (PEC), são necessários 308. O Planalto tem 200 votos.

INQUÉRITO NO STF

CALA-BOCA

Contra Delcídio do Amaral (PT-MS) há no STF inquérito
(3778/13 ) que apura crimes de funcionários públicos contra a administração.

Com a ameaça de deflagrar o processo de impeachment,
o ministro Aloizio Mercadante (Casa Civil) passou a agilizar
com nomeações encalacradas. O medo era de levar a culpa pelo processo.

CHURRASQUINHO DE GATO
Hélio José (PSD) luta para se livrar do apelido “Hélio Gambiarra”, pelo “gato na energia” para fazer um churrasco em
sua casa, no DF.
VAMPIRESCO
Wellington Fagundes (PR-MT), outro do time de Dilma, foi
acusado no escândalo dos sanguessugas de ter recebido
R$ 100 mil. Ele nega.
QUASE MENSALEIRO
Paulo Rocha (PT-PA) apareceu na lista de pagamentos
do mensalão. Para não ser cassado, renunciou em 2005,
quando ainda era deputado.
GOVERNO DILMA EMBOLSOU
R$ 2 TRILHÕES ESTE ANO
O governo Dilma bateu esta semana os R$ 2 trilhões em receitas, em 2015. O governo dispõe de mais de 1.160 formas
de arrecadação, como impostos, multas, rendas, execuções
fiscais etc, para abastecer os cofres que sustentam sua fabulosa máquina administrativa, tão ineficiente e corrupta
quanto cara. Apesar da choradeira, até agora o governo já
faturou o equivalente a 90% do que arrecadou em 2014.
SUBINDO, SUBINDO
Em 2010, último ano do governo Lula, as receitas atingiram R$ 1,4 trilhão, mas em menos de dois anos (2012) já
beiravam R$ 2 trilhões.
DOBRANDO A META
O avanço no bolso do cidadão deve levar as receitas do
governo Dilma ao recorde de R$ 2,8 trilhões, 100% a mais,
em apenas cinco anos.
MÃO LEVE
O governo Dilma foi o primeiro a superar os R$ 2 trilhões
em um ano, e vai celebrar os R$ 3 trilhões até 2017. Se
ainda for presidente, claro.
SETE CHAVES
O movimento parlamentar pelo impeachment de Dilma
guarda, em total sigilo, os nomes dos deputados favoráveis à cassação do mandato da Madame. A idéia é evitar
pressão do governo. Muitos são da base.
MUNDO DA LULA
O acordo de delação do alagoano Fernando Baiano, preso
na Lava Jato, tira o sono da cúpula do PMDB. Por isso
passam a impressão de estarem no mundo da Lula, sem
foco na crise econômica.
VINTE CENTAVOS
Os petistas dizem que aumento da Cide provocará revolta, porque elevará o preço da gasolina e das passagens.
Lembram que o estopim das manifestações de 2013 foram
vinte centavos nas passagens.
FIM DA BOQUINHA
Os servidores da Câmara maldizem o deputado Eduardo

TESOURA
O senador Álvaro Dias (PSDB-PR) acha
que a reforma política deveria cortar um senador por Estado e 21% dos atuais deputados. Como forma de economizar e moralizar
o Legislativo.
PERGUNTA NO PALÁCIO
Onde na bicicleta Dilma esconde o kit de primeiros socorros?
PT DISCUTE NEUTRALIZAR
(OU DESMORALIZAR) DIRCEU
A cúpula do PT continua atônita com relatos de Curitiba
sobre supostas pressões psicológicas, de investigadores
da Lava Jato, para levar José Dirceu a negociar redução
de pena por meio de delação. Até familiares que o visitam
estariam sendo usados na pressão. O PT discute como
abordá-lo na prisão. Caso isso seja inútil, pretende expulsar o ex-ministro, como forma de desqualificá-lo como
testemunha-bomba.
GURU PETISTA
Após Lula, Zé Dirceu é o político mais influente no PT e
no governo Dilma. Mesmo preso, recebeu mais de R$ 34
milhões em propinas.
LÍNGUA TEMIDA
O medo do PT é o mesmo de Lula: para a cúpula petista,
Dirceu seria um dos poucos cuja delação pode “meter o ex-presidente na cadeia”.
UM BOM MOTIVO
Aos 69 anos, Dirceu anda deprimido. Ele diz que estar junto
da filha de 6 anos, seu xodó, é seu derradeiro projeto de
vida.
CANA DURA
Um mês apos sua prisão, José Dirceu e outras 16 pessoas
foram denunciadas por corrupção, lavagem e organização
criminosa.
MICHEL TEMER SEGUE A CARTILHA DE ITAMAR FRANCO
Várias são as semelhanças que aproximam o destino do
vice-presidente Michel Temer ao de Itamar Franco, alçado à Presidência após o impeachment de Fernando Collor.
Como Itamar, Temer convidou os políticos à “união nacional”, em meio ao caos na economia. O PSDB também repete o comportamento que teve à época, tentando influenciar na costura da transição entre os governos.
FHC 2.0
A expectativa no PSDB é fazer do senador José Serra (PSDB-SP) o “FHC de Temer”. Primeiro a Fazenda e depois,
quem sabe, o Planalto.
NO PAREDÃO
Deputados não gostaram da irritação da ministra Izabella
Teixeira (Meio Ambiente) com perguntas propostas do Brasil à 21ª Conferência da Convenção do Clima da ONU.
Acham que ela cai na reforma.

A INVEJA

Você tem inveja do seu colega de trabalho? Você é daqueles
que costuma vasculhar as folhas de pagamento dos colegas,
na ânsia de descobrir injustiças cometidas pelo seu patrão?
Você sente inveja quando um colega é promovido? Ou quando recebe um pequeno aumento salarial? Acredita que você
seja um injustiçado, que seu esforço não está sendo visto?
Então conheça a história de Álvaro, um desses funcionários insatisfeitos com seu patrão.
Ele trabalhava em uma empresa há 20 anos. Funcionário
sério, dedicado, cumpridor de suas obrigações.
Um belo dia, ele foi ao dono da empresa para fazer uma
reclamação. Disse que trabalhava ali há 20 anos com toda
dedicação, mas se sentia injustiçado. O Juca, que havia começado há apenas três anos, estava ganhando muito mais
do que ele.
O patrão fingiu não ouvir e lhe pediu que fosse até a barraca de frutas da esquina. Ele estava pensando em oferecer
frutas como sobremesa ao pessoal, após o almoço daquele
dia, e queria que ele verificasse se na barraca havia abacaxi.
Álvaro não entendeu direito mas obedeceu. Voltando, muito rápido, informou que o moço da barraca tinha abacaxi.
Quando o dono da empresa lhe perguntou o preço ele disse que não havia perguntado. Como também não sabia responder se o rapaz tinha quantidade suficiente para atender
todos os funcionários da empresa. Muito menos se ele tinha
outra fruta para substituir o abacaxi, neste caso.
O patrão pediu a Álvaro que se sentasse em sua sala e chamou o Juca. Deu a ele a mesma missão que dera para Álvaro:
- Estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso
pessoal hoje. Aqui na esquina tem uma barraca. Vá até lá e
verifique se eles têm abacaxi.
Oito minutos depois, Juca voltou com a seguinte resposta: eles têm abacaxi e em quantidade suficiente para todo o
nosso pessoal. Se o senhor preferir, têm também laranja, banana, melão e mamão. O abacaxi está r$ 1,50 cada, a banana
e o mamão a r$ 1,00 o quilo, o melão r$ 1,20 a unidade e a
laranja r$ 20,00 o cento, já descascada.
Como falei que a compra seria em grande quantidade, ele
dará um desconto de 15%. Deixei reservado. Conforme o
senhor decidir, volto lá e confirmo.
Agradecendo pelas informações, o patrão dispensou Juca.
Voltou-se para Álvaro e perguntou:
- O que é mesmo que você estava querendo falar comigo
antes?
Álvaro se levantou e se encaminhando para a porta, falou:
- Nada sério, patrão. Esqueça. Com sua licença.
--------------------------Muitas vezes invejamos as posições alheias. Sem nos
apercebermos que as pessoas estão onde estão e têm o que
têm porque fizeram esforços para isso.
Invejamos os que têm muito dinheiro, esquecidos de que
trabalharam para conseguir. Se foi herança, precisam dar
muito duro para manter a mesma condição.
Invejamos os que se sobressaem nas artes, no esporte, na profissão. Esquecemos das horas intermináveis de ensaios para dominar a arte da dramatização, da música, da impostação de voz.
Não nos recordamos dos treinamentos exaustivos de bailarinos,
jogadores, nem das horas de lazer que foram usadas para estudos cansativos pelos que ocupam altos cargos nas empresas.
O melhor caminho não é a inveja. É a tomada de decisão
por estabelecer um objetivo e persegui-lo, até alcançá-lo, se
esforçando sem cessar.
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Território Caparaó ganha agência de desenvolvimento
Devair G. Oliveira

H

á muito se fala que a
região de Manhuaçu fora
esquecida pelos governos
de Minas, segundo o Padre Ronaldo a nossa região não tinha
identidade, até mesmo se perguntarmos para as pessoas muitos
não saberiam responder a qual
região nós pertencemos, uma tremenda confusão leste de minas,
Matas, vertente. Com a iniciativa
do governo de Fernando Pimentel Minas Gerais foi dividida em
territórios, e a região agora tem
identidade “Território Caparaó”,
é o nome da região integrada por
55 municípios, divididos em 3
microrregiões: Manhuaçu (24
municípios), Ponte Nova (22) e
Viçosa (9).
Dia 17 de setembro, em um
cerimonial bem representativo
tomou posse no anfiteatro da
Câmara Municipal de Manhuaçu, a diretoria da Agência de
Desenvolvimento Econômico e
Social do Caparaó (ADESC). O
evento reuniu prefeitos, secretário
de estado, vereadores, deputado
João Magalhães, lideranças de
vários segmentos, autoridades, representante do governo estadual,
políticos e empresários em torno
de uma entidade que tem tudo,
para em pouco tempo ser alavanca
do desenvolvimento regional.
Os estados de São Paulo e
Rio Grande do Sul são bons
exemplos de entidades nos
mesmos seguimentos que mudaram a história das regiões a

partir da organização de entidades desenvolvimentistas. De
acordo com o Presidente da
ADESC, André Farrath (foto),
a criação do Território Caparaó
pelo Governo de Minas mostra
uma mudança de postura e um
reconhecimento da importância
da região. “A criação desse território de desenvolvimento terá
um grande impacto para toda
a nossa região, pois somando
forças da presença do Estado e
da iniciativa privada, teremos
excelentes notícias para a região
mineira do Caparaó”, Opina.
Segundo Farrath, o propósito
da ADESC como o próprio
nome diz é proporcionar uma
ampla reflexão sobre a região
do Caparaó Mineiro. Foram
feitos estudos sobre as questões
econômicas, sociais, níveis de
investimentos, índice de desenvolvimento humano (IDH)
e outros fatores que podem
alavancar investimentos para
toda a região.
Farrath argumenta que a
ADESC terá o papel de fomentar o desenvolvimento da
região e auxiliar com que todos
trabalhem de maneira integrada.
Ele explica que, a região do
Caparaó tem demandas, características e potencialidades
únicas. “Estamos numa faixa
entre duas macrorregiões e somos prejudicados por isso. Ora
somos Zona da Mata, outra vez
Rio Doce ou Leste de Minas.
Temos uma identidade nossa,
bem singular”, afirma.

AVISO DE CONCORRENCIA PÚBLICA
PA (Processo Administrativo) nº 0054-00040001-2015 (PLCON) PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA.
O Município de Conceição de Ipanema e sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, faz saber
aos interessados em geral, que abriu concorrência
pública conforme determina a lei para alienar a
quem mais oferecer, um imóvel rural constante de
uma chácara de 3 (três) hectares de terra, perto
da cidade, com benfeitorias, já autorizado pela Lei
Municipal nº 784, de 10.8.2015, cuja audiência de
recebimento de recebimento, abertura e análise dos
envelopes está prevista para as 13:30 horas do dia
26/10/2015, no saguão da Prefeitura Municipal de
Conceição de Ipanema, com sede na Praça Geraldo
de Barros, 192, centro, CONCEIÇÃO DE IPANEMA,
MG, podendo os interessados procurar o DEMAT
(DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS)
pelo telefone (33) 3317-1181 ou pessoalmente no
local para retirar o instrumento convocatório, anexos, etc.
GP (Gabinete do Prefeito),
em 09 de setembro de 2015.
WillfriedSaar-Prefeito Municipal

DIRETORIA
A cerimônia de posse aconteceu após a reunião da câmara, o
evento foi no anfiteatro da Câmara Municipal de Manhuaçu,
às 20:30 horas.
A primeira diretoria é formada
pelos seguintes empresários e
profissionais:
Presidente – Andre Farrath
1º Vice-presidente – Moisés
Pêsso
2º Vice-presidente - Mauro
Heringer
Secretário - Ronald Gripp
Tesoureiro - Marcel Magalhaes
CONSELHO
Rubens Emerick, Juber Pereira, Juarez Pena, Thales Hannas,
José Marcelo, Jose Inácio, Iara
Cezar Siqueira, Adolpho Portes
de Carvalho

Vereadores de Manhuaçu aprovam projeto que
incentiva doação de sangue e medula

A

Câmara de Vereadores
de Manhuaçu promoveu
reunião ordinária presidida por Jorge Augusto Pereira
"Jorge do Ibéria", na noite desta
quinta-feira, 17/09, em que
foram aprovados três projetos
de lei, requerimentos, moções
e indicações. Além disto, morador pediu a palavra para expor
problemas na administração
municipal e outros temas como
orçamento 2016 e legislação do
Conselho Municipal de Saúde
foram abordados.
O encontro começou com
a palavra do morador Jorge
Luiz Teixeira Salazar que citou
deficiência na distribuição de
medicamentos, descaso do
SAMAL, falta de atuação da
Secretaria de Obras, manutenção, limpeza e construção
de passarela na BR-262, no
Bairro Ponte da Aldeia e Trevo
da Zebu. Também falou no
plenário sobre orçamento 2016
o universitário Renato Martins
da Silva. Sobre a legislação do
Conselho Municipal de Saúde,
o Presidente do CMS, Nelson de
Abreu, citou o trabalho que vem
desempenhando e pediu aos
parlamentares que acionem o
conselho quando algum projeto
sobre saúde estiver em pauta.
PROJETOS APROVADOS:
Entre os projetos aprovados,
ganhou destaque o que institui

o atendimento preferencial
aos doadores de sangue nos
estabelecimentos de comércio
e prestação de serviços, de
autoria dos vereadores João
Gonçalves Linhares Júnior,
Rogério Gomes, Paulo Altino
e Anízio Souza.

O vereador Juninho Linhares
comentou sobre a importância
do projeto. "Os bancos de sangue geralmente estão vazios,
então temos que incentivar a
doação e para isso, o doador
terá privilégio ao passar na
frente numa fila de qualquer

estabelecimento comercial",
justificou o parlamentar.
Também foi aprovado projeto de lei de autoria do Poder
Executivo que autoriza o município a conceder patrocínio
no valor de 3 mil reais ao
Atleta Agimar Ferreira da Silva. Ainda foi aprovado projeto
de lei de autoria da vereadora
Aponísia dos Reis que autoriza
realização de consulta popular
que visa a criação do Distrito
de Santo Amaro de Minas, em
Manhuaçu.
O Presidente da Câmara,
Jorge do Ibéria, fez balanço
do encontro. "Foi uma reunião
bastante tranquila e ficamos
satisfeitos com a presença das
pessoas apresentando problemas e soluções na política do
município. A Casa está aberta
para as pessoas que queiram
contribuir", comentou.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável; quando
somos abandonados por
nós mesmos, a solidão é
quase incurável.
(Augusto Cury)
A nossa maior glória não
reside no fato de nunca
cairmos, mas sim em
levantarmo-nos sempre
depois de cada queda.
(Confúcio)
Quanto mais nos elevamos, menores parecemos
aos olhos daqueles que
não sabem voar.
Geralmente aqueles
que sabem pouco falam
muito e aqueles que
sabem muito falam
pouco. (Jean Jacques
Rousseau)
A sabedoria torna bons
os homens. A simulação
da sabedoria torna-os
péssimos. (Juan Luis
Vives)

Muitos dizem que
sou apenas mais um a
tentar. Eu digo que sou
menos um a desistir.
(Diego Marchi)
Quem não tem capacidade de modificar
a sua própria vida
e aceita imposições
alheias, será um
eterno deficiente. (José
Robson Gabriel da
Cunha)
Por sabedoria entendo
a arte de tornar a vida
o mais agradável e
feliz possível. (Arthur
Schopenhauer)
Dizer sim quando
quero dizer não é dar
mais valor aos outros
do que a mim, é não
colocar meus limites, e
isso é não me respeitar.
(Zíbia Gasparetto)
Ter problemas na
vida é inevitável, ser
derrotado
por eles é opcional.
(Roger Crawford)
O silêncio é um dos argumentos mais difíceis
de rebater.
(Josh Billings)

Pr. João Soares
da Fonseca

Remédio Caseiro Para Laringite

Remédio Caseiro Para Laringite é base de Maça, Cenoura e Mel. A Laringite é
uma inflamação da laringe
que faz com que a sua voz fique áspera ou rouca. A laringite pode ser de curto prazo
ou de longa duração (crônica). Na maioria das vezes, ela
surge rapidamente e dura não
mais de duas semanas.
Dentro da laringe há as cordas vocais – duas dobras da
membrana mucosa que cobrem
um músculo chamado músculo vocal. Normalmente, suas
cordas vocais abrem e fecham
suavemente, formando sons através de seu
movimento e vibração. Mas na laringite, suas
cordas vocais ficam inflamadas ou irritadas.
Ocorre um inchaço, que leva à distorção dos
sons produzidos pelo ar que passa sobre elas.
Como resultado, sua voz soa rouca. Então, confira uma excelente receita de remédio caseiro
para Laringite.
INGREDIENTES:

1 Maça pequena descascada e sem sementes.
1 Cenoura pequena.

2 Xícaras (chá) de água.
1 Xícara (chá) de Mel.
MODO DE PREPARO:
Rale a Maça e a Cenoura e coloque tudo
em uma panela.
Em seguida, acrescente a água e leve ao
fogo médio para ferver durante cerca de 20
minutos.
Mexa sempre durante o preparo desse remédio.
Espere amornar, coe e misture o Mel.
Tome 2 colheres (sopa) a cada 2 horas.

Torrone de wafer
Ingredientes:
Marshmallow
3 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de glucose de milho
amarela
2 claras
¼ xícara (chá) de pistache sem sal, torrado e grosseiramente picado
½ xícara (chá) de amendoim sem pele e
sem sal, torrado e quebrado
¼ xícara (chá) de amêndoa torrada e
picada
1 xícara (chá) de damasco seco picado
Montagem: 2 embalagens de biscoito
wafer mousse de chocolate
Modo de Preparo: Marshmallow:
em uma panela média, coloque 1 ½ xícara
(chá) de água, misture o açúcar, a glucose e
leve ao fogo baixo, sem mexer, até formar
uma calda em ponto de fio. Bata as claras

em neve e,
sem parar
de bater,
acrescente a calda
quente em
fio. Continue batendo até obter picos firmes e brilhantes. Desligue a batedeira e junte o pistache,
o amendoim, as amêndoas e o damasco.
Misture bem e reserve.
Montagem: acomode metade dos wafers
em uma assadeira, espalhe o marshmallow e
cubra com o restante dos wafers. Pressione
levemente, cubra com filme-plástico e deixe
firmar por pelo menos seis horas. Após esse
tempo, corte os torrones em retângulos,
aproveitando o formato do wafer, e corte
cada retângulo em três partes iguais. Dica: Os
torrones podem ser preparados com antecedência de até um dia. Para que permaneçam
sequinhos, mantenha-os em recipiente bem
vedado, longe de umidade.

jsfonseca@pibrj.org.br

O imperativo da alegria (1)
Um hospital americano publicou em 1997 um artigo
intitulado: Por que o humor é tão importante?
“Pesquisas revelam que há 18 tipos diferentes de sorrisos. Treze músculos são utilizados no mecanismo de
um sorriso. Já para franzir o cenho (fechar a cara), 50
são utilizados. Quer manter a beleza? Então, sorria! Você
tem que franzir, ficar sério, 250 mil vezes para formar
uma ruga. Rindo, você terá menos rugas. A gargalhada
diminui o nível de cortisona no corpo. A cortisona agride
o sistema imunológico. Ao diminuir o nível de cortisona,
você fortalece o sistema imunológico e, portanto, evitará
doenças. A gargalhada estimula o coração e os pulmões,
eleva a pressão sanguínea e melhora a respiração. Em termos de exercício, se você rir 100 vezes ao dia, você poderá
obter os mesmos benefícios que obteria se remasse por 10
minutos. Por que suar a camisa se você pode gargalhar?
“Você sabia que gargalhar por 15 segundos acrescenta
2 dias à sua vida?
Resumindo a mensagem do hospital: rir continua sendo
“o melhor remédio”. Ao sorrir, você está melhorando sua
saúde, seu humor, suas amizades... Quando eu soube disso,
não fiquei surpreso. Os crentes já sabiam disto há muito
tempo. Porque o exame da Palavra aponta para a seguinte
conclusão: Ninguém é mais alegre do que aquele que teme
ao Senhor.
Qual é o contrário de um cristão? Pagão? Incrédulo?
George Bernanos responde: “O contrário de um povo
cristão é um povo triste” (Diário de um pároco de aldeia,
p. 18). Porque ninguém é mais alegre do que aquele que
teme ao Senhor. A Bíblia não é um livro fúnebre. Ela dá
grande destaque à alegria. O salmista disse: “Puseste
alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se
lhes multiplicaram o trigo e o vinho” (Sl 7.4). O salmista
diz que a alegria em seu coração era obra de Deus. Deus
é agente e fonte da verdadeira alegria. Portanto, a alegria
cristã vem de cima; ela é fruto de uma operação de Deus.
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11º Batalhão realiza operação conjunta com a 21ª Cia PM
Independente e com a 10ª Cia PM Independente.

A

Operação Dumbo II aconteceu no
dia 17 de setembro, nos municípios
de Pedra Bonita, Santa Margarida,
Sericita, Matipó e Abre Campo. O objetivo
da operação foi o cumprimento de Mandados
de Prisão, Mandados de Busca e Apreensão
e Operação de Cerco e Bloqueio, com vistas
à desestabilização das quadrilhas de roubo
atuantes nas zonas rurais de cidades que fazem divisa entre o 11° Batalhão, a 21ª Cia PM
Independente e a 10ª Cia PM Independente.
Informações obtidas pela PM apontam
para a atuação de quadrilhas, encabeçadas
por criminosos que atuam nas zonas rurais
dos municípios sob responsabilidade das três
Unidades envolvidas na operação.
Foi por causa de um desses indivíduos
procurados, conhecido pelo apelido de
“Dumbo”, que a operação policial ganhou
este nome.
Ainda era madrugada quando cerca de 170
policiais militares partiram para a Operação
em cinquenta viatura. Vinte e três mandados
judiciais foram cumpridos, resultando na
prisão de sete autores e na apreensão de um
menor infrator.
As equipes policiais apreenderam cinco
veículos e três mil e seiscentos reais em
dinheiro. Armas de fogo de diversos tipos
e calibres também foram localizadas e re-

colhidas, totalizando sete armas de fogo e
mais três armas brancas. Um simulacro de
arma de fogo e uma carabina de ar comprimido também foram retirados de circulação.
Aproximadamente 200 munições foram
apreendidas, a maior parte intacta. Vários
apetrechos para carregamento de armas,
inclusive destinados à caça de animais silvestres, foram recolhidos.
Durante as buscas, os Policiais Militares
apreenderam 10 buchas e mais 04 tabletes de
maconha. Outros objetos de origem ilícita ou
duvidosa também foram retidos pela PM, tais
como peças de roupa, uma Makita e um Kit
para remarcar chassi, usado para adulterar
veículos.
Dentre as ações dos policais militares ainda
foram contabilizadas a apreensão de sete
pássaros da fauna silvestre brasileira.
As ações da Polícia Militar em prol da
identificação e prisão de autores que estão
trazendo medo e insegurança à sociedade
são constantes. O cidadão de bem pode cooperar com a trabalho da PM denunciando por
meio do 181. As denuncias são registradas
anonimamente e com total segurança. O
apoio da sociedade ajuda a Polícia Militar
a cumprir sua missão e contribui para a
construção de um ambiente mais seguro
para se viver.

Polícia Ambiental efetua a prisão de três homens, apreende arma de
fogo, pássaro e vasto material de pesca de uso proibido.

Barco e materiais de pesca apreendidos

Durante o patrulhamento aquático na
zona rural de Timóteo no final da tarde do
dia 16/09/2015, a equipe de militares do 3º
Pelotão de Policia Ambiental “Sargento Agenor de Almeida Costa”, sediado no Parque
Estadual do Rio Doce, composta pelo Sgt
Barbosa, Sgt Arimateia e Sd Elvio, encontrou
próximo ao encontro do rio Doce com o rio
Piracicaba três redes de pesca de emalhar que
foram apreendidas.
Já nas proximidades do local conhecido
como ilha do Fernando, depararam com dois

Redes de pesca apreendidas no rio Doce.

cidadãos em um barco, que praticavam o
ato de pesca em local proibido no rio Doce,
de acordo com a Portaria nº 109/2007 do
IEF, com o uso de doze redes de emalhar,
apetrechos de pesca de uso proibido para a
categoria amadora.
Durante as vistorias na área de acampamento dos autores foram encontrados mais
seis apetrechos de pesca conhecido como
espinheis.
Diante do flagrante de crime ambiental e de
acordo com a Lei 9.605/98, os autores foram

presos e encaminhados juntamente com os
materiais de pesca à delegacia de Polícia de
Ipatinga, onde ficaram a disposição do delegado de plantão, bem como autuados administrativamente através de autos do SISEMA
no valor de R$ 19.427,26 por ''praticar ato
de pesca em local proibido'' e por ''guardar
apetrechos de pesca de uso para a categoria
amadora''.
Ao todo foram apreendidos na operação
aquática quinze redes de pesca de emalhar
que mediram 215 m²; seis espinheis que con-

Espingarda, cartuchos e pássaro

tinham 110 anzóis e um barco feito de latão.
No início da semana, outra equipe composta de Sd Robson, Sd Christian, Sd Vieira,
apreendeu uma espingarda em uma residência na zona rural de Bom Jesus do Galho,
cuja documentação apresentada não estava
de acordo com a referida arma. Também foi
apreendido um periquito da fauna silvestre
brasileira. O autor foi preso e conduzido a
DePol de Caratinga, juntamente com a espingarda, onze cartuchos e o pássaro, onde
ficou à disposição do delegado de plantão.
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - O cotidiano continua mostrando possibilidades para estimular sua vida. E o melhor
é que pode haver resultados interessantes para responder
aos anseios mais imediatos. A única ressalva é quanto à
paciência, sobretudo depois do dia 23 de setembro.
RELACIONAMENTOS: muitas ideias e motivação para se ter um novo
olhar no relacionamento mais duradouro. As promessas de amor e os bons
momentos podem acontecer. Para quem estiver só, pode haver surpresas e
conhecer alguém interessante nestes próximos 15 dias. Motivação não falta.

Novidade na fazenda
Um rancheiro lá de Mato Grosso tinha uma
fazendona com 900 vaquinhas, e três touros
sortudos que davam conta delas: o maior
tinha 500 vacas sob seu comando, o do touro
do meio tinha 300, e o menorzinho, só 100
vacas. Um dia ouviram falar que o fazendeiro
iria comprar mais um touro, da índia. O maior
touro disse: - Eu não vou me separar das minhas vacas, nem a pau! Nisso o touro médio
disse a mesma coisa, e o Júnior jurou que nem
fudendo ele se separaria de suas 100 vaquinhas... No dia do tal touro chegar, eles viram a
caminhonete chegar na fazenda chacoalhando,
tremendo, e de repente, quando a caminhonete
parou, sai um tourão urrando, esperneando,
babando na goela, um monstro de macho!!!
Nisso os 3 touros ficam espantados. O maior
disse: - Quem sabe eu consiga me separar de
algumas de minhas vacas... O touro médio diz
a mesma coisa e saiu chiando... Só o Júnior é
que começou a grunhir, urrar, patear o chão.
O mais velho disse a ele: - Cê ta é louco! Tá
querendo comprar briga com aquele bichão???
- Que nada! Eu só quero que ele saiba que eu
não sou vaca!

TOURO – DE 21/4 A 20/5 - O pensamento estratégico para se alcançar
alvos futuros ou imediatos estão a mil. Há maior leveza no ar para se fazer
fluir objetivos e o bom andamento de ações diárias. A criatividade e a vontade
de acertar podem deixar melhor ainda o dia a dia.
RELACIONAMENTOS: sempre é bom se prevenir de fofocas. Por isso
preste bem atenção para o que fala para não ser mal interpretada. Se for
possível ouvir mais, é melhor. Para quem estiver no início de um relacionamento, terá condições de ver a realidade com mais precisão. Depois é só
decidir sobre o destino.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - Neste final de semana os temas familiares
ainda ganham proporções relevantes para seu cotidiano. É importante manter
a política da boa vizinhança e alegria no seio familiar. A partir do dia 23 inicia
uma nova fase criativa e de intensidade emocional.
RELACIONAMENTOS: você está mais radiante, por mais que não acredite
tanto nisso. Questões do passado podem provocar os sentimentos e fazer
aflorar emoções adormecidas há tempos. Maior seriedade na forma de lidar
com as questões do casal.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - As cobranças podem se tornar mais fortes
neste período, mas você está com pique suficiente para mostrar excelência e
determinação desde as mais simples tarefas. O reconhecimento vem com o
tempo e é isso que você almeja.
RELACIONAMENTOS: como tudo na vida, o relacionamento tem um limite.
É preciso, talvez, um novo olhar para a relação mais duradoura. Conflitos por
divergências podem acontecer e ser o estopim para esse novo olhar. Para
quem estiver iniciando uma relação, cuidado com tantas cobranças.

Perguntas...

Um homem vai conduzindo o seu carro na
estrada quando é parado pela polícia rodoviária. - O senhor vai ter que fazer o teste da
alcoolemia, mas como o nosso bafômetro está
avariado, vou-lhe fazer umas perguntas para
saber se você bebeu ou nao... - O senhor vai à
estrada de noite e vê duas luzes na sua frente.
O que você pensa que sao essas luzes? - Só
podem ser de um carro. - Sim, mas de que
carro? Mercedes, BMW, Renault, Palio, Gol...
- Como é que eu hei de saber? - Começamos
mal. Parece que o senhor nao vai passar no
teste. Pergunta seguinte. Você vai à estrada e
vê somente uma luz vindo de frente. O que é
essa luz? - Uma moto. - Sim, mas que moto?
Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda... - Mas
como é que quer que eu saiba? - Bem, definitivamente, o seu teste de alcoolemia vai dar
positivo. O homem, já muito chateado, diz ao
policial: - Posso fazer-lhe uma pergunta? Sim, faça-a. - O senhor vai à estrada e encontra
uma senhora com pouca roupa, de minissaia,
um grande decote e... rodando a bolsinha.
O que será? - Uma pu*a!... - Sim, mas que
pu*a? A sua mae, a sua irma, a sua prima, a
sua tia...?????

LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - Muitas situações e ações a serem cumpridas.
Atividades não faltam neste período. A boa notícia é que interesses profissionais
ganham energia extra e neste período é o momento certo para plantar para
se pensar em colheitas próximas.
RELACIONAMENTOS: sua energia está bem forte e reluzente. Quer
queira ou não, mas seu sex appeal está em alta e tem tudo para dar aquele
gás na relação, mas deixe um pouco o ciúme de lado. Para quem estiver só,
as atenções estão sobre você, mas sempre é bom enxergar o limite de tudo.

sete erros

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 - Bom período para tocar projetos pessoais e
disposição para novas ações. Maior exigência com o que quer dos outros,
sobretudo no lado mais profissional. Há sentimento de proporcionar maior
satisfação e de companheirismo em relação aos outros.
RELACIONAMENTOS: é possível iniciar um novo relacionamento neste
período. Sabe aquele ditado: Quem ama o feio, bonito lhe parece”? Então, é
mais ou menos essa situação devido ao posicionamento de Netuno em Peixes.
E mais, pode haver complicação se esperar muito do outro(a).
LIBRA – DE 23/9 A 22/10 - É preciso ter a dimensão de cada situação antes
de se expressar diante de outras pessoas, pois cobranças inevitavelmente
virão. A ressalva é quanto a fofocas, pela falta de clareza de ideias. Por isso
o conselho é deixar tudo bem claro, explicado e com testemunhas.
RELACIONAMENTOS: a possibilidade de surgir alguém que atraia o interesse das librianas é grande. A rede social e os amigos podem contribuir bastante
neste processo. Ao mesmo tempo, àquelas que estão num relacionamento
duradouro, nada melhor do que um novo olhar e a renovação das juras de amor.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - Novamente maior estímulo e incentivo
para lidar bem com as demandas de trabalho. Momento bom para procurar
emprego ou distribuir currículos. É possível a admissão antes do final do ano.
Organize-se e mantenha a objetividade, sem devaneios e sonhos mirabolantes.
RELACIONAMENTOS: o período está excelente para procurar uma nova
perspectiva ao relacionamento duradouro. Se for o caso de perdoar para
recomeçar, não existe período melhor. Para quem estiver só, pode haver o
interesse por alguém de seu dia a dia. Surpresas no ar.

Sem brigas

Era uma vez um bicho que se chamava Cadum. Cadum comia de tudo. Você Ordenava
Cadum, coma a cadeira e Cadum ia lá e comia
a cadeira. Cadum, coma o poste! e Cadum
comia o poste. Um homem muito rico que
via tal demonstração se interessou e comprou
Cadum. Levou-o a uma festa para demonstrar
aos amigos as façanhas de seu novo animal:
Cadum, coma a mesa!, Cadum, coma o copo!.
Eis que o tal ricaço teve uma crise de disenteria
e como o banheiro estava ocupado e ele tinha
pressa, correu até o jardim e despejou tudo
por lá mesmo. Como não sabia o que fazer
com os excrementos, ordenou a Cadum que
comesse tudo: Cadum, come a mer#@$! e
Cadum comeu tudo, exceto duas lombrigas
que ficaram sobrando. O ricão estranhou e
falou Cadum, come as lombrigas! e Cadum
olhou-as, cheirou, deu uma lambidinha mas
não comeu. Qual a moral da história? Cadum
não quer, dois lombriga.

Fanho...

O fanho entrou em uma loja de calçados e
pediu: - Eu quero um enis... O vendedor não
entendeu nada e disse: - O quê? - Eu quero
um ENIS! Estranhando o sujeito, o vendedor
entrou na loja e chamou um crioulo 3x2, que
era o gerente. Este dirigiu-se ao freguês: - Pois
não? - Eu quero um ENIS! O gerente sorriu e
levou o freguês para dentro de sua sala. Rapidamente baixou as calças e sorriu de novo. O
fanho gritou: - Eu disse que queria um ENIS,
não um KICHUTE!

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 - Com Saturno circulando em Sagitário,
as exigências podem ser muitas, tanto de fora como internas. Exigir demais
dos outros pode causar tensões e provocar quem não deveria. Boas oportunidades podem surgir. Ative a criatividade e o bom senso antes de qualquer
decisão importante.
RELACIONAMENTOS: você pode até estar iniciando um relacionamento ou
estar numa relação mais duradoura, mas um detalhe importante está certo: há
necessidade de liberdade para viver novas emoções. O resto será por conta
do coração e do livre arbítrio.

CURIOSIDADES
FUTEBOL – A primeira partida
oficial de futebol no Brasil foi em
1895, portanto, há 120 anos. Na
oportunidade, São Paulo Railway,
primeira estrada de ferro paulista, o
time de Charles Miller, considerado
por muitos como o precursor do esporte em terras tupiniquins, e a equipe da Companhia de Gás, se enfrentaram em um campo na Várzea do
Carmo. O confronto terminou com
a vitória dos ferroviários por 4 a 2.
Inicialmente apenas brancos podiam
praticar o esporte no Brasil de forma
profissional. Por isso, grande parte
dos primeiros clubes brasileiros foi
fundada por estrangeiros. Os negros

só começaram a ser aceitos em times
brasileiros na década de 1920, tendo
o Vasco da Gama como agremiação
pioneira.
COMPUTADOR – Personal
Computer é a designação que se
dá a um computador que só pode
ser utilizado por uma pessoa a cada
vez. Esses computadores só se tornaram economicamente viáveis com
a produção de microprocessadores
em larga escala, na década de 70. O
primeiro computador pessoal foi o
“Altair”, de 1974. O primeiro computador pessoal de 8 bits produzido
em larga escala foi o “Apple II”, em
1974. O “IBM PC” surgiu em 1981.

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 - Maior seriedade com o lado profissional. Novas ações podem surgir e gerar novas responsabilidades a serem
capitaneadas por você. Ao mesmo tempo, maior consciência e determinação
para iniciar ou terminar tarefas. Ainda paira no ar a possibilidade de viagens.
RELACIONAMENTOS: certa confusão diante das necessidades dos outros
em relação ao que se deseja e ao bom andamento do relacionamento amoroso.
A ética, a moral e o que se quer da vida podem se misturar de tal forma que a
única saída pode ser a paciência e fé para esperar por novos ares.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - Sua maturidade pode ser importantíssima
neste momento de transformação e de mudanças de várias ordens, inclusive,
o cultural. As mudanças são inevitáveis e sua participação poderá render muito
nos próximos meses.
RELACIONAMENTOS: com tantas transformações, sobretudo na forma de
se alcançar entendimentos diante da vida, o relacionamento amoroso poderá
ser favorecido. Aproveite para novas juras de amor e para ratificar o amor que
possui pela pessoa amada e pela família.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 - A objetividade e o bom senso fazem parte deste
momento. Se não souber usá-los, poderá ser cobrado num futuro próximo.
Tenha foco e procure contemporizar situações que podem prejudicar o coletivo.
Muita responsabilidade está em suas mãos. Organize-se e decida depois.
RELACIONAMENTOS: maior clima de satisfação pode fazer com que
seja dado o ponta-pé inicial para um futuro enlace mais sério. Pode ser um
casamento com toda pompa ou casamento de fato. Não esqueça, pode até
ser fácil dizer sim num noivado ou num casamento, o difícil pode ser o dia a
dia. Se conseguir essa superação, pode esperar felicidade.
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“Amor estranho amor”: STF volta a
decidir a favor do Google em disputa
judicial iniciada por Xuxa

Depoimento revela mais uma suposta
amante de Chimbinha e pode inocentar
amiga de Joelma

Em mais uma etapa da disputa
judicial entre Xuxa e o Google, uma
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira, 15, favoreceu o site de buscas. A votação da
segunda turma da corte avaliou decisão do ministro Celso de Mello, que
recusou continuidade à reclamação
da apresentadora quanto à divulgação de imagens do filme 'Amor estranho amor' (1982). No longa,
Xuxa interpreta uma prostituta que vive cenas românticas e de sexo
com um menino de 12 anos.
A intenção da equipe de Xuxa é vetar o Google de exibir imagens
capturadas do filme nos resultados de buscas. A ação original, movida por ela em 2010, exige que o site não exiba quaisquer resultados
para pesquisas com os termos "Xuxa pedófila" ou qualquer variação
de combinações que relacionem o nome da estrela de TV com alguma atividade criminosa.
O processo iniciado no Rio de Janeiro teve parecer inicial favorável a Xuxa, mas a decisão foi derrubada por recurso do Google em
2012 no Supremo Tribunal de Justiça. A decisão do STF desta terça
era referente a uma liminar da defesa da rainha dos baixinhos, que
foi negada pelo ministro Mello. Os demais magistrados, portanto,
apoiram o posicionamento do colega.

Uma mulher chamada Yzauriane Nunes prestou depoimento no Pará que pode inocentar Cintia, amiga de Joelma que foi acusada de comprar
chips de celular para manter conversas com
Chimbinha.
Ela admite que usou o CPF de Cintia sem autorização dela.
Nas declarações de Yzauriane aparece o nome
de Karen, mais uma suposta amante do músico.
Vale lembrar que há mais de 20 dias Chimbinha fez uma denúncia contra Cintia sobre falsidade ideológica.
Ainda no blog, na quarta (16), foi publicado
outro áudio atribuído a Chimbinha em que ele diz que saía com a
ex-mulher do ex-governador de Pernambuco.

Para pagar dívida milionária, Gusttavo Lima
perde mansão e helicóptero
Parece que as coisas não andam muito fáceis para o cantor Gusttavo Lima, 26. Após anunciar a separação da noiva, a modelo Andressa Suita, 27, com quem se casaria no final deste ano, o músico
sertanejo perdeu parte dos seus patrimônios para quitar uma dívida
com o escritório no qual trabalhava em 2014.
De acordo com informações do jornal “Extra”, na época, o famoso não se conformava com o cachê que embolsava. Apesar de cobrar
em média R$ 350 mil por apresentação, ele só recebia menos da
metade do valor. Por conta disso, se desligou da empresa AudioMix,
responsável por administrar sua carreira, e teve que pagar uma multa
de R$ 12 milhões.
Para conseguir quitar essa quantia, Gusttavo Lima precisou se
desfazer de alguns itens de luxo. Como não tinha dinheiro em espécie, preferiu entregar o seu helicóptero e uma mansão comprados
depois que estourou em todo país com suas canções dançantes, caso
do hit “Balada”.

Chimbinha já pode voltar
para a banda Calypso
Na tarde de sexta (18), o advogado do guitarrista Chimbinha conseguiu uma liminar parcial para o músico voltar a subir aos palcos
com a banda Calypso.
De acordo com o desembargador Ronaldo Valle, do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, Chimbica também vai poder ensaiar e
participar de todas as atividades do grupo.
Segundo sua assessoria de imprensa, o ex-marido da Joelma entrou com um habeas corpus para derrubar todas as outras medidas e
garante que não ameaçou a cantora e nenhuma de suas funcionárias.
Chimbica avisa ainda que depende apenas de uma questão de logística (passagem ou frete de avião) para que ele se apresente amanhã em Palmas.
Xiiii... o que será que a Joelma achou disso, hein?
Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos....

Show de Paula Fernandes é cancelado na Bahia
por falta de público
Um show de Paulinha Fernandes
que estava marcado para esta sexta
(18) em Vitória da Conquista, na
Bahia, não vai mais acontecer. A
apresentação teve de ser cancelada
por falta de público.
Não foram vendidos ingressos o
suficiente para lotar a casa noturna,
então a produção do local resolveu

cancelar.
Para a imprensa local, o povo que trabalha para a arredia cantora
tem dito que houve um problema operacional e por esta razão não
vai mais ter show. Mas não é verdade...
O dinheiro dos poucos convites que foram comprados serão devolvidos para o público.
Que situação, né? Tadinha.

Scheila Carvalho responde a Joelma
Scheila Carvalho não gostou de saber o que Joelma comentou
dela por aí.
A cantora do Calypso disse para pessoas próximas que não era
Scheila para perdoar traição.
A ex-dançarina do É o Tchan respondeu à provocação. Entre outras coisas, disse: "Eu escolhi a minha família".
Xiiiii...

Latino é vaiado em show
Não se comenta em outra coisa nas rodinhas do povo que gosta de falar de famosos em São Luís, no Maranhão.
Latino fez show no fim de semana e foi
vaiado por lá, tadinho.
O povo ficou nervoso, pois ele entrou
atrasado para cantar (de madrugada) e ainda estava com poucas condições de se apresentar... Ele se apresentou por somente meia hora.
O cantor está passando por um momento difícil em sua vida pessoal com ordem de prisão e tudo por não pagamento de pensão alimentícia. E anda tenso.
Se ele não pagar até o final desta semana a outra parte do acordo
que fez com a mãe de um de seus filhos (uma menina de quase três
anos), poderá ser preso.

Sertanejo é antipático e despreza sósia
No último fim de semana, um sertanejo que está cada dia mais
blasé foi visto fazendo cara de poucos amigos para o seu sósia e cover. O cara vive atrás do cantor pedindo um pouco de atenção, mas
ultimamente mal tem conseguido um simples "oi".
O curioso é que atualmente o genérico canta mais que o original...
Quem viu o sertanejo nos bastidores desse show contou que ele
não está feliz. Tem um ar visivelmente perturbado. Só sorria quando
ligavam as câmeras...
Que coisa, né?

Silvio Santos faz pouco caso de Paula
Fernandes e deixa a cantora magoada
Paula Fernandes mais uma vez não foi reconhecida por Silvio
Santos e ficou chateada, segundo pessoas próximas a ela.
Em seu programa no último domingo (13), o apresentador novamente disse que não se lembrava de a cantora ter ido ao programa
dele (ela já foi duas vezes...).
Para piorar, Silvio disse isso na hora em que apareceu o comercial
da marca dele de cosméticos em que Paulinha é... garota-propaganda.
Ai, gente... A menina trabalha para a marca do cara e ele nem sabe
direito quem ela é...
Tadinhaaaaaaa.
Pensando bem, do jeito que essa moça tem o rei na barriga, é bom
que alguém como Silvio a coloque em seu lugar, né?

Empresário de funkeira dá golpe bizarro
Genteeeeee, o blog descobriu que o empresário de uma famosa
funkeira está dando calote por aí.
Na hora de pagar prestadores de serviços, ele deposita o envelope
vazio no caixa eletrônico. Isso mesmo que você leu. Vazio. Sem um
único real.
O pessoal está se revoltando e não querendo mais trabalhar para
a moça.Bafão, né?
Aguardem cenas dos próximos capítulos...
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Gusttavo Lima tem sangue de barata?
Algo curioso aconteceu no mundinho pantanoso dos famosos neste início de semana.
Gusttavo Lima postou numa rede social (e
depois apagou) uma foto romântica misteriosa
com uma moça.
Muitos seguidores estão achando que se trata
de Andressa Suita, sua ex-noiva.
Estranho, pois entre o povo que convive com
o ex-casal o comentário é que a modelo está irritada e louca para
soltar podres do sertanejo.
Será que fizeram algo para convencer a moça a se calar?
Ou será que Nivaldinho tem sangue de barata? O tempo dirá...

Modelo ameaça contar podres de Gusttavo
Lima; cantor manda tirar o carro dela
O bicho está pegando entre Andressa Suita e Gusttavo Lima, o
Nivaldo, que eram noivos até outro dia e se separaram.
A moça anda soltando os cachorros nos bastidores, falando horrores do menino. Ai, gente...
Há quem diga que ela está disposta a jogar tudo no ventilador,
pois tem gente próxima ao cantor espalhando umas coisinhas e tentando deixá-la como a vilã da história. Como esse blog havia contado, ninguém era santo ali... (chumbo trocado não dói, né?), então
não adianta um ficar culpando o outro. Agora, para piorar, segundo
o jornal O Dia, Nivaldinho pediu de volta o carrão importado que
ficava com a moça. Xiii... Essa história vai render...

Filha rejeitada defende Joelma de
acusações e faz desabafo
Natalia Sarraff, a filha que dizia não
ter atenção de Joelma, está cada vez
mais próxima da mãe depois da separação dela de Chimbinha.
Tem gente dizendo que a vocalista
do Calypso está fazendo marketing
dessa briga toda com o ex-marido (a
procura por shows até aumentou com a
lavagem de roupa suja em público) e a
moça resolveu desabafar em seu Facebook, dizendo que a mãe tem
seus motivos para ter trazido tudo à tona:
Depois da separação de Chimbinha, Joelma está se reaproximando da filha, com quem quase não convivia. As duas têm se falado
direto.
Natalia disse recentemente ao blog que Chimbinha que era o culpado por elas não se darem bem. Xiii...
Joelma nunca aceitou a carreira de cantora da menina e isso ajudava mais ainda a separar as duas. Ela não é filha de Chimbinha.
Natalia já deu várias declarações sobre o fato de não ter a mãe ao
lado e agora tem dito por aí que as máscaras vão cair.
Ai, gente...

Adriano estaria saindo com Mulher Abacaxi
Adriano Imperador anda se encontrando com a Mulher Abacaxi...
Pelo menos é o que a moça tem espalhado por aí.
Imperador tem feito de tudo para
evitar flagras. Do jeito que essas moças gostam de um holofote, ele que se
cuide.
Mulher Abacaxi teve seus 15 minutos de fama, recentemente, ao
dizer que queria tomar de Sula Miranda o título de Rainha dos Caminhoneiros.

Vaza novo áudio de suposta traição de
Chimbinha com capa da Playboy
Mais um capítulo da novela Joelma x
Chimbinha:
Agora está circulando um áudio como se
fosse Chimbinha contando para uma mulher
que teve um affair com a ex-mulher do ex-governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos. A mocinha foi capa da Playboy.
Durante a conversa, o músico diz, entre
outras coisas, que Joelma sabia, que contou tudo para ela, mas que a menina não foi
amante dele, somente um affair passageiro.
Ah, bom... Menos mal, né?
Os advogados de Chimbinha estão de olho
na pessoa que está deixando vazar esses áudios e ela será processada
por gravação clandestina e ilegal.
Xiii...
Essa é a foto da moça que está circulando na internet:
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Eleitores fazem pressão contra supersalários de vereadores
Devair G. Oliveira

V

árias cidades do Paraná
e de outros estados, com
base na crise econômica
pressionam as câmaras para que
os salários sejam reduzidos. Muitas cidades o povo pressionou e os
salários foram reduzidos.
Em Manhuaçu, um jovem
Robson Lacerda tenta mobilizar
os manhuaçuenses para uma
realidade que ninguém pode
negar, que é um salário fora da
realidade brasileira. Robson já
esteve em duas reuniões mandando o seu recado, nesta última
reunião Robson compareceu a
câmara munido de dois cartazes.
Caso ocorrido no Paraná, onde
população obrigou vereadores a
cortar seus vencimentos, se reflete em cidades mineiras, com eleitores se mobilizando para coibir
abusos nos contracheques. Às
vésperas de ano eleitoral, vereadores do interior de Minas estão
sendo obrigados a reduzir seus
salários e também o dos prefeitos
e secretários. Tudo começou por
causa de uma revolta em Santo
Antônio da Platina, cidade do
interior do Paraná com 43 mil
habitantes, onde os parlamentares tentaram, em junho, aumentar
seus vencimentos, mas acabaram
tendo que recuar, e ainda cortar
o valor do contracheque, depois
que a população se mobilizou
contra o reajuste. A história e
alguns vídeos do movimento de
Platina correram redes sociais e
inspiraram outras cidades.

O mapa da
mobilização
Confira os efeitos da pressão
exercida pela população
Além Paraíba: A Câmara
Municipal aprovou projeto de lei
reduzindo o salário dos secretários de R$ 6 mil para R$ 3.941,
mas nada de mexer no deles,
apesar da pressão que vem sendo
feita pelos moradores para que
os vencimentos dos parlamentares também sejam cortados.
Perdões: Moradores da cidade pressionaram, e os salários
acabaram cortados em até 30%.
A remuneração dos vereadores
vai cair de R$ 6,2 mil para R$
4,9 mil; a do prefeito, de R$ 15
mil para R$ 13,9 mil; do vice-prefeito, de R$ 6,7 mil para R$
4,4 mil; e a dos secretários, de
R$ 8 mil para R$ 5,2 mil.

Os valores passam a valer a
partir de 2017.
Capelinha:Tramita desde
o dia 14 um projeto de lei que
prevê a redução dos subsídios
dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. O texto
determina que, a partir da próxima legislatura, os vencimentos
sejam indexados ao reajuste do
salário mínimo. Caso seja aprovado, os vereadores vão ganhar
dois salários mínimos.
Cássia: Projeto de lei já em
tramitação pretende estabelecer
o teto de um salário mínimo e
meio para os vereadores, valor
que corresponde a R$ 1.182, cinco salários para o vice-prefeito
(R$ 3.940) e 10 salários para o
prefeito (R$ 7.880).
Carmo do Cajuru: Projeto
de lei já em tramitação prevê
a redução dos salários dos 11
parlamentares, do prefeito e do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Projeto Rua do Respeito – Termo de Cooperação de Técnica TJMG/
MPMG/SERVAS. O Ministério Público de Minas Gerais firmou o Termo de
Cooperação Técnica nº 016/2015, com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o SERVAS, cuja finalidade é a cooperação técnica entre os partícipes
com o intuito de desenvolver ações articuladas voltadas para o alcance
dos objetivos do projeto “Rua de Direitos” em especial, realizar ações de
mobilização, articulação e integração de esforços entre a sociedade civil,
iniciativa privada, instituições e órgãos públicos para a promoção dos direitos
civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais das pessoas em
situação de rua em consonância com o Decreto Federal nº 7053/2009 e Lei
Estadual nº 20846/2013. Um dos eixos do TCT em questão é o Institucional
que tem por objeto a efetivação do acesso à Justiça e a outros serviços e
aos prédios do MPMG e TJMG.
Uma das estratégias para atingir tal desiderato é a proposta de realização
de audiências públicas, a partir do mês de outubro, em diversas cidades de
Minas Gerais. Com grata satisfação informamos que Manhuaçu e região
fará a primeira audiência pública regional em prol da defesa da população
de rua.
Audiência Pública: Dia 8 de outubro às 14 horas, na Câmara Municipal
de Manhuaçu. Destacamos que em cada cidade há pelo menos um juiz de
referência indicado pelo TJMG,
Walteir José da Silva Juiz de Direito
Carlos Samuel Borges Cunha 5ª Promotoria de Justiça
Geannini Maelli Mota Miranda 2ª Promotoria de Justiça.
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vice-prefeito. Atualmente, os
vereadores recebem R$ 4,2 mil.
A proposta é reduzir para R$
2,1 mil. O prefeito, cujo salário
atual é de R$ 11,5 mil, passaria
a receber R$ 10 mil, enquanto o
vice, que atualmente ganha R$
5,7 mil, teria o mesmo vencimento dos vereadores.
Araxá: Desde julho, tramita
na Câmara Municipal projeto de
lei reduzindo o salário dos parlamentares de R$ 8.930,20 para
R$ 8.103,12 e o congelamento
desses valores até 2020. Outra
proposta quer reduzir os salários
para R$ 3,5 mil e descontar um
quarto do vencimento para quem
faltar às sessões da Câmara.
Espera Feliz: Já tramita na
Câmara Municipal da cidade
projeto de lei propondo a redução do salário dos 11 vereadores
em 65%.
Igarapé: Manifesto na internet recolhe assinaturas para
pressionar Câmara a reduzir pela
metade os vencimentos do prefeito, do vice e dos secretários e
dos vereadores, que recebem R$
6,2 mil, para um salário mínimo.
Uberlândia: Manifesto recolhe assinaturas para a redução
do salário dos 27 vereadores,
pela diminuição do número de
parlamentares para 21 e para o
estabelecimento de um limite
para a recandidatura. O manifes-

to já obteve 1.302 assinaturas.
Meta é chegar a 6 mil.
Ituiutaba: Movimento Amigos de Ituiutaba recolhe há duas
semanas, nos principais pontos
da cidade, assinaturas para um
projeto de lei de iniciativa popular que propõe que o salário dos
vereadores seja o mesmo que o
piso nacional dos professores
(R$ 1.917,78). Os parlamentares
ganham hoje R$ 7,3 mil.
Janaúba: Internautas pressionam, via redes sociais, para
que os salários dos vereadores
sejam reduzidos de R$ 7 mil
para R$ 1,5 mil, mas não há
projeto em tramitação, só
pressão. Tanto que a Câmara
Municipal divulgou nota oficial negando que esteja discutindo o salário dos vereadores
e explicando que qualquer
alteração só pode se feita por
meio de projeto de autoria da
Mesa Diretora.
Brumadinho: A Câmara
Municipal rejeitou em duas
comissões o projeto de lei que
propunha a redução dos vencimentos dos 13 vereadores de
R$ 7,4 mil para R$ 6,3 mil, mas
aprovou o corte do salário dos
agentes comunitários de saúde
de R$ 981,50 para R$ 819,64.
A decisão provocou revolta na
população, que organizou um
protesto. O Executivo retirou

de pauta a proposta de corte e
enviou outra de aumento.
Montes Claros: Uma campanha coleta assinaturas para
o envio à Câmara de projeto
de lei de iniciativa popular pedindo a redução do salário dos
vereadores, que recebem R$ 15
mil mensais. O movimento tenta
conseguir o apoio de 15 mil
eleitores para enviar proposta
para a Câmara.
Manhuaçu: Campanha arrecada assinaturas para pressionar
a Câmara a aprovar a redução
dos salários dos vereadores. A
proposta sugere que os parlamentares ganhem o mesmo que
um professor da rede municipal.
Cataguases: Vereadores
apresentaram projetos para
reduzir cargos comissionados
e prometem para os próximos
dias outra proposta para fixar
em um salário mínimo seus
vencimentos.
Itajubá: Em 9 de setembro,
será feita uma audiência pública na Câmara Municipal para
discutir a redução do número
de vereadores da cidade. A
proposta vem sendo encabeçada
pelo movimento Transparência
Itajubá. Também há uma forte
pressão da população para que
sejam cortados os salários dos
vereadores.
Poços de Caldas: Uma
campanha coleta nas ruas assinaturas para a redução dos
salários dos vereadores pela
metade. A lista de assinaturas
já tem 3 mil nomes. A meta é
chegar a 6 mil.
Nanuque: Manifesto colhe
assinaturas para a redução via
projeto de lei de iniciativa popular. Proposta é que o salário
seja fixado em dois mínimos.
Diamantina: No início do
mês, os vereadores tentaram
aprovar o pagamento de 13º
salário, mas a população tomou
conta da Câmara e não deixou
que a proposta fosse aprovada.
Agora, os eleitores coletam
assinaturas para reduzir os
vencimentos de R$ 6,3 mil para
R$ 1.576 e vetar o pagamento
de qualquer acréscimo, gratificação ou abono para qualquer
vereador.

