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EDITORIAL

Desgastes encolhem
siglas de partidos

Os dirigentes nacionais do PT trabalham com um cenário de defecções
nas bancadas do Senado e da Câmara jamais vista na história do partido.
Talvez esta coluna seja a primeira a falar em uma possível previsão de
encolhimento de algumas siglas e crescimentos de outras, principalmente
os novos partidos ideologicamente definidos de centro e de direita como
o PMBr, Partido Militar Brasileiro que deverá ser aprovado a tempo de
disputar as eleições de 2016. O criado Rede já com uma bancada de
5 deputados, só não recebeu mais deputados devido sua indefinição a
Rede de Marina Silva, ainda não definiu sua linha ideológica. Apesar de
estarmos a um ano das eleições, começa a definir certas tendências que
provavelmente acontecerão nas próximas eleições de 2016.
Em política tudo é possível, inclusive mudança repentina como as nuvens no céu, mas diante dos problemas brasileiros e dos comportamentos
dos parlamentares não é difícil prever algumas mudanças. Durante uma
campanha política, através de pesquisas é muito simples prever algumas
tendências. Agora o que estamos tentando é avaliar o atual momento e
tentar prever o que acontecerá daqui a um ano nas eleições de 2016.
Nossa avaliação baseia-se na crise política, econômica, nos envolvidos
na Lava Jato e nas notícias divulgadas até hoje.
Em primeiro lugar somos de opinião que os maiores perdedores nas
eleições de 2016, serão por ordem o PT, PMDB, PP os três partidos diretamente acusados nos processos da Lava Jato, o PSDB por ser o maior
partido de oposição e por ter se perdido em alguns momentos importantes
onde deveria tomar posição, mas seus líderes ficaram indecisos e não
demonstraram coesão, isso confunde um pouco a cabeça dos eleitores.
Outro fato que pesa também são as acusações anteriores não apuradas,
mas mesmo assim o PSDB poderá se renovar com novas ideias e novos
líderes, tem a vantagem de ser o maior partido de oposição, contar com
uma boa bancada, com tempo de rádio e TV, o financeiro também ajuda.
Com a sanção da nova lei a presidente Dilma frustrou alguns deputados
que estavam preparados para mudar de legenda, com a nova lei o prazo de
filiação passou a ser de 6 meses e a janela para troca de legenda sem perder
o mandato será de sete meses antes das eleições, o cidadão já filiado tenha
30 dias para poder mudar de legenda por livre e espontânea vontade. O
que iria ocorrer agora foi adiado para maio
a junho do ano que vem, onde teremos
Fale com a redação
uma nova formação dos partidos que irão
contato@jm1.com.br disputar o pleito de 2016. Alguns partidos
(33)3331-8409
irão encolher, outros poderão fundir com
outros e fortalecerem suas bancadas.
Com a decisão do STF, os novos partidos que receberem parlamentares, como o da ex-ministra Marina Silva, Rede Sustentabilidade, deverá
receber mais verbas e tempo de TV nas eleições do ano que vem, já que
ao menos cinco deputados federais, oriundos de outras siglas, já decidiram
migrar para a nova legenda.
Qualquer outra sigla que receber deputados também aumenta seus
recursos nas eleições seguintes à migração. Uma sigla bem conhecida
no país inteiro é o PMBr – Partido Militar Brasileiro que falta pouquinho
para ser aprovado e irá contar com uma bancada razoável, deverá ultrapassar de 10 parlamentares, que igualmente o Rede contará com tempo
de rádio TV e Fundo Partidário, com isso os seus organizadores contam
com uma boa performance do PMBr, é um partido que está agradando
todos os brasileiros, são inúmeros brasileiros que chegaram à conclusão
que não adianta reclamar, tomaram partido regaçaram as mangas e estão
construindo um partido que está nascendo da força do povo para o povo.
Pelas regras em vigor, se eleito, o candidato deve permanecer na agremiação até o final do mandato, salvo os casos previstos em lei (fusão
partidária, justa causa). Caso contrário, perde o mandato, pois, segundo
a Justiça Eleitoral (Resolução TSE 22.610/07), o mandato pertence ao
partido. Castro propôs que, sete meses antes das eleições, o cidadão já
filiado tenha 30 dias para poder mudar de legenda por livre e espontânea
vontade.
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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”.
Vereadores só nas horas vagas
Pelo que ganham, os vereadores poderiam trabalhar no mínimo
8 horas por dia em favor do povo, mas não é isso o que acontece, a
maioria está trabalhando em suas funções particulares.
São direitos dos eleitores, mas como poucos reclamam, eles não
mudam as atitudes. “Farinha pouco meu pirão primeiro”. Em quanto
o brasileiro não mudar sua maneira de pensar e agir, nós não vamos
melhorar nosso município. Os problemas de Manhuaçu avolumam
e quem poderia fazer alguma coisa se omite, os vereadores fazem
muito pouco ou quase nada no tocante a fiscalização das muitas irregularidades que existem no município. Alguns vereadores continuam
fazendo o que eles acham mais certos que é o assistencialismo, “hoje
tenho dois carros transportando doentes, um foi para Muriaé levar
uma vizinha e um outro está em Belo Horizonte foi buscar a mãe
de um amigo que teve alta do hospital”. Disse um vereador todo
orgulhoso. A falta de ação dos vereadores faz com que os médicos
não cumprem horário, falta medicamentos nos postos de saúde, as
merendas escolares não são de boa qualidade, o transporte escolar
é deficitário e muitas outras irregularidades que poderiam melhorar
se houvesse por parte dos vereadores maior empenho em suas atribuições. As funções principais que é fiscalizar e elaborar leis, fica
de lado, é fácil encontrar vereadores com vários anos de mandato
sem projetos aprovados.

O encolhimento das siglas
Muitos eleitores já estão apostando nos efeitos
das urnas das eleições
de 2016. Segundo o que
dizem por aí o PT será o
partido que mais sofrerá
com o veredito das urnas,
acompanhado do PP.
Dizem que em política
tudo pode acontecer, há
mudanças tão rápidas
como as nuvens no céu, mas também não é difícil diante dos comportamentos dos políticos e do povo prever algumas mudanças.
Político ladrão o povo nem quer ouvir falar e com o andar das
investigações da Lava Jato não é difícil prever que as siglas do PT,
PMDB e PP, sairão perdendo bastante. Há pessoas que apostam
na vez dos pequenos partidos. Os mais beneficiados deverão ser o
Rede e o PMBr Partido Militar Brasileiro que deverá ser aprovado
a tempo de concorrer às eleições. Em tese o PSDB seria o partido
que iria engordar suas fileiras com tudo que tem acontecido no país,
mas não está na boca do povo, perdeu oportunidade e não tomou
certas decisões que o povo esperava.

Deu no Alerta Total
Recado do sargento: Sargento Vidal, da PM-DF, faz um apelo
em defesa das instituições militares que estão sendo constantemente
achincalhadas por partidos de esquerda, e também faz uma convocação aos militares para manifestação que terá início dia 15 de novembro
de 2015, em Brasília.

Fuzileiros em ação

Dilma desagrada nanicos com a Lei da
Mordaça
Para ter direito de participar dos debates na TV, os partidos precisam ter no mínimo 9 deputados federais, o PSOL e os outros partidos
nanicos que fazem dos debates eleitorais sua principal vitrine para
o eleitorado também saíram mortalmente prejudicados com a minirreforma eleitoral sancionada por Dilma. Isso porque a presidenta
manteve a chamada “Lei da Mordaça” aprovada pelo Congresso, que
impede os partidos pequenos de participarem dos debates televisivos.
“A Presidente Dilma sancionou a lei reacionária votada pela
Câmara dos Deputados cujo objetivo é excluir o PSOL dos debates
de TV durante as campanhas eleitorais. Assim, Dilma entra para a
história como um governo que atacou os direitos políticos da esquerda
socialista. Mostra assim que seu governo responde aos interesses da
burguesia, mais especificamente aos interesses da Rede Globo e da
fração mais corrupta do PMDB organizada em torno de Eduardo
Cunha”, afirmou a ex-candidata à presidência da República pelo
PSOL, Luciana Genro, em sua conta no Facebook.
Ainda segundo ela, o partido irá lutar judicialmente para derrubar
a nova legislação. “A lei da mordaça não calará o PSOL. Estaremos
nas ruas, nas redes e lutaremos também para estar nas rádios e TVs.
Além disso, a lei define que para ter direito de participar nos debates
o partido precisa ter mais de 09 deputados. A liderança do PSOL na
Câmara já avisou: o PSOL tem mais do que 09. São 5 federais e 10
deputados estaduais (RJ, AP,RS,PA,CE e SP). São 15 deputados!
Vamos brigar na justiça, nas ruas, nas redes”, acrescentou.

Aécio quer menos cargos em comissão na
esfera pública
Está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
proposta de Emenda à Constituição (PEC) de Aécio Neves
(PSDB-MG) que restringe o número de cargos em comissão na
administração pública e estabelece que o preenchimento dos
cargos terá que ocorrer por processo seletivo público. Somente o
governo federal tem hoje cerca de 23 mil cargos de comissão, boa
parte ocupado por pessoas que não fizeram concurso público. Nos
estados, são mais de 100 mil. Pela PEC 110/2015, que integra a
Agenda Brasil, os cargos em comissão não poderão superar um
décimo dos cargos efetivos de cada órgão e pelo menos a metade
deles caberá a ocupantes de cargo efetivo, ressalvados o assessoramento direto aos detentores de mandato eletivo, aos ministros
de Estado e aos secretários de estado, do DF e de municípios. O
novo percentual deverá ser atingido gradualmente: no primeiro
ano, atingirá, no máximo, 30% do total de efetivos. No segundo
ano, 20%, e no terceiro, 10%. — A proposta vem ao encontro
da [vontade da] sociedade brasileira, de buscar mais eficiência e
menos influência político-partidária no serviço público — justifica
Aécio. Em relatório favorável, Alvaro Dias (PSDB-PR) afirma
que a PEC recupera “um mínimo de decência constitucional e
administrativa”.

O que foi, uma ‘lipo’ ou um factóide
Os cortes pífios não animaram nem mesmo os aliados: afinal, em
vez da cirurgia necessária, Dilma fez apenas uma “lipoaspiração”.
Dilma prometeu cortar 3 mil dos 23 mil cargos comissionados,
na maioria ocupados por militantes do PT. Não citou prazos, nem
critérios.
O corte de 10% dos salários dos ministros é só factoide para ganhar
manchetes. Representa uma economia de menos de R$ 1 milhão/ano.

O desperdício é muito grande

O MST deu o maior azar por tentar fechar a Rodovia Amaral Peixoto, no Rio de Janeiro, sexta-feira passada (02/10) pela manhã, bem
na hora que o Corpo de Fuzileiros Navais iria fazer um treinamento
em um local cortado pela estrada.
Burramente, os bandidos do MST tentaram barrar a passagem
do comboio.
Resultado: 40 minutos de combate, com tiros de verdade, e algumas prisões, ficando 35 sem-terra feridos e todos os fuzileiros ilesos.

“O povo de Vila Nova e de São Pedro do Avaí, batem constantemente na mesma tecla, cadê o pessoal do SAAE para resolver o problema do desperdício de água. As águas escoam pelas ruas, enquanto
em nossas casas as caixas estão vazias”. Paulo de São Pedro do Avaí.

Foi aprovado a Rede Sustentabilidade
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou dia (22) a concessão
de registro para a Rede Sustentabilidade, partido idealizado pela ex-ministra e ex-senadora Marina Silva.
Com a decisão, a legenda fica apta a receber filiados e lançar candidatos para as eleições de 2016. É o 34º partido do país. Segundo
seus organizadores, o Rede não é um partido, é uma rede, e difere dos
demais partidos atuais, não há comissão provisória e seus dirigentes
deve ser escolhido pelo voto, nada de nomeações de cima para baixo.
Em menos de dez dias, Rede conta com bancada de cinco deputados federais
Em menos de dez dias desde a sua criação oficial, com a aprovação do registro pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o partido
tem uma atuante representação, composta por um senador e cinco
deputados federais, todos conhecidos nacionalmente pela sua forte
atuação no Legislativo.
Além de Eliziane, a bancada da Rede conta ainda com os deputados

Miro Teixeira (RJ) – o primeiro político ocupante de um cargo eletivo
do país a oficializar a sua entrada no partido -, Alessandro Molon
(RJ), Aliel Machado (PR) e João Derly (RS). No Senado, a Rede é
representada pelo senador Randolfe Rodrigues (AP).
Além desse valioso grupo, a Rede ganha mais reforços nos estados
e na capital federal, com a chegada de outros três deputados, dos quais
dois são distritais no DF: Chico Leite e Cláudio Abrantes. Além deles,
o deputado estadual Luiz Castro (AM) também compõe o quadro de
parlamentares do partido. A legenda também tem mais seis vereadores, distribuídos em algumas capitais e importantes cidades do país.
Compõem essa lista Jefferson Moura (Rio de Janeiro), Heloisa Helena
(Maceió– AL), Evaldo Stanislau (Santos-SP), Lelo Pagani (Botucatu-SP),Jorge Bernardi (Curitiba – PR) e Flávio Vicente (Maringá-PR).
E a lista dos 17 políticos que exercem funções públicas se completa com dois ocupantes de cargos no Executivo. São eles o prefeito
de Serra (ES), Audifax Barcelos, e o vice-prefeito de Macaé (RJ),
Danilo Funke Leme.

Partido da Mulher Brasileira (PMB)
A criação do Partido da Mulher Brasileira (PMB) foi aprovada pelo
Plenário do Tribunal Superior Eleitoral por unanimidade. A permissão
para registro do estatuto e do órgão nacional foi apreciada na sessão
administrativa do dia (29/9).
O Brasil conta com mais uma alternativa partidária. Ele é o 35º
registrado no País, pois cumpriu os requisitos necessários para sua
criação, dentre eles a obtenção de 501 mil assinaturas de apoio, número superior ao exigido. A criação desse partido é um grande passo
para garantir uma maior presença feminina na política brasileira.
Parabéns a todas as mulheres.
Embora o partido represente as mulheres, não se diz sectário. À
pergunta “o que é falar de gênero? ”, formulada num panfleto de divulgação da legenda, o PMB responde: “É falar das relações humanas
do gênero humano — homens e mulheres”.
Nos próximos dias, a fundadora e presidente da nacional do PMB,
Suêd Haidar Nogueira, deve ser recebida na Assembleia Legislativa
de Mato Grosso. “Agora é um novo caminho que vamos trilhar, dentro
do Partido da Mulher Brasileira, para que possamos ter os nossos
direitos garantidos, afirmados, dentro de tudo aquilo que sempre
buscamos”, difiniu Suêd Haidar.

Criado o Partido Novo com o nº 30
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou no dia
(15) a concessão de registro para o Partido Novo, fundado em 2011
com apoio de empresários no Rio de Janeiro. Com a decisão, a nova
legenda poderá concorrer nas eleições municipais de 2016 com o
número 30. O partido apresentou 492.414 assinaturas de apoio.
Trata-se do 33º partido político oficialmente registrado no país.
Em apresentações e eventos, os idealizadores do Novo defendem
ideias liberais, com uma ação menor do Estado na economia e na
vida das pessoas.
A ideia de criar a legenda surgiu em 2011 entre empresários,
médicos, advogados e outros profissionais do setor privado, principalmente, motivados por participar da política institucional sem
vínculos com "políticos tradicionais", segundo dirigentes. As regras
do partido só admitem aqueles que têm ficha limpa e impedem que
qualquer um com cargo no Legislativo ou no Executivo exerça cargo
de direção na legenda.

Novos representantes tomam posse
O Dr. Márcio Silva Correa
- Assessor Jurídico e Geisa
Heringer da Costa – Escriturária, realizaram reunião
com os novos convidados a
ocupar um cargo de conselheiro no Conselho Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor.
OS NOVOS CONVIDADOS: José Carlos Gomes, representante do SAAE, Maria Inês Roldão – Funcionária
Pública,José Alves Nogueira – Vice-Presidente da ACIAM, Dr.
Roberto Gomes representante da Defensoria Pública de Manhuaçu, Flávio Lacerda representante do Conselho da Criança e
Adolescente, Ronald Aguiar representante da Vigilância Sanitária,
Sebastião Fernandes - Contador, João Batista Hott – Secretário
da Administração.
CONSELHEIROS:
José Carlos Gomes,
Maria Inês Roldão, Dr.
Roberto Gomes, Flávio
Lacerda, Ronald Aguiar,
Sebastião Fernandes,
Roosevelt Povoa, Luizaura Januária de Oliveira, Tayane Pacheco Reis,
Wellington Ribeiro
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"adequadas"

Aécio Neves diz que viagens que fez ao RJ em avião oficial foram 'adequadas'

BOLSA FAMÍLIA JÁ CUSTOU R$20,8 BILHÕES
É cada vez mais adequada ao Bolsa Família a definição de
“maior programa de compra de votos do mundo”, conferida
pelo deputado Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE). Somente
em 2015, já custou mais de R$ 20,8 bilhões e deve superar recorde histórico dos R$ 27,1 bilhões gastos no ano
eleitoral de 2014. O governo não mantém programas de
“porta de saída” do Bolsa Família, e mantém cativos os
beneficiados.
A QUALQUER CUSTO
Para manter o “programa de compra de votos”, o governo
não hesitou em cometer o crime da “pedalada fiscal”, diante de falta de dinheiro.
FORTUNA POR MÊS
O Bolsa Família custa ao País, em média, R$ 2,3 bilhões ao mês. A Bahia é
o Estado que mais recebe: R$ 2,7 bilhões só este ano.
QUASE UM ‘ROMBO’
O rombo de quase R$ 31 bilhões, que o governo previu no
Orçamento de 2016, corresponde praticamente ao custo
anual do Bolsa Família.
VIAJANDO LEVY
O ministro Joaquim Levy não para em casa: é, de longe,
o ministro que mais recebeu ressarcimento de diárias na
Esplanada: R$ 60,4 mil.
REFORMA DE DILMA NÃO SUPERA CRISE
Assim como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que
achou pífia a “reforma administrativa” de Dilma, também
os líderes dos partidos que formam o “blocão” na Câmara
(PP, PTB, PSC, PHS e PEN, além do PMDB) estão insatisfeitos. Alguns estão até revoltados com o papel de Leonardo Picciani, líder do PMDB e do “blocão”, nas negociações
com o governo para indicar nomes do novo ministério de
Dilma.
TIRO N’ÁGUA
Para Eduardo Cunha, a reforma é muito ruim para o governo porque não altera posições: quem é contra a Dilma,
continuará contra.
PRATOS LIMPOS
Os líderes dos partidos do “blocão” vão se reunir na terça
(6) para definir o futuro do grupo, e se Picciani continuará
a liderá-lo.
SUBSTITUTO
Parlamentares do blocão acham
que líder do PSC, André Moura (SE), pode substituir Picciani. Moura é ligado a Eduardo
Cunha (PMDB-RJ).
É BOM SABER
Com a intimação para Lula depor na polícia, teve jurista
confundindo Informante com Testemunha. Informante não
presta juramento. Testemunha comete crime se mentir,
mesmo sendo ex-presidente. Ao final, tanto Informante
quanto Testemunha podem virar investigado.
LULA, O PATRIOTA
Alegando que a atuação de Lula em favor da Odebrecht
“foi lícita, ética e patriótica”, o Instituto Lula fez o leitor Gil
Ferreira lembrar o pensador inglês Samuel Johnson: “Patriotismo é o último refúgio dos canalhas”.
NA FILA, DE PIRES NA MÃO
O governo de Pernambuco é mais um a estourar o limite
de gastos com pessoal fixado na Lei de Responsabilidade
Fiscal. A oposição acha que o Estado saiu rápido da abastança para uma situação de pré-colapso.

EDUARDO MALUF
O principal gabinete da Câmara dos Deputados parecia
calmo, nesta sexta, depois de Eduardo Cunha divulgar nota
afirmando que o tema das contas na Suíça não é com ele.
Ele já é comparado a Paulo Maluf.
CORTOU POUCO
Com 31 ministérios, a presidente Dilma Rousseff conseguiu
ter menos pastas que Lula. Foram 34 no Lula I e 37 no Lula
II. Ainda assim é mais que FHC: 24 no primeiro mandato e
26 no segundo.
O CORINGA
O ministro Aldo Rebelo acabou confirmando a reputação de
“coringa”. Desde o governo Lula, ele encarou os ministérios
das Relações Institucionais, do Esporte, da Ciência e Tecnologia e agora da Defesa.
ESCAFEDEU
Em protesto contra a farra das horas extras na Câmara,
servidores colaram cartazes nos locais de registro de ponto
eletrônico: “Cadê minha hora-extra que estava aqui?”
USA O QUE TEM
Em 2014, Dilma usou a abertura da Assembleia-Geral da
ONU, em Nova York, como palanque: listou as “conquistas”
do seu governo e só faltou pedir votos. Desta vez se defendeu de acusações de corrupção.
PERGUNTA NO PARANÁ
Quem tem mais motivos para sumir dos holofotes: a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) ou o maridão, ex-ministro
Paulo Bernardo?
REFORMA DESAGRADA
A “reforma ministerial da crise”, anunciada ontem (2) por
Dilma, mais atrapalhou que ajudou: aliados consideraram a
partilha dos ministérios “injusta” e pode custar a Dilma mais
adesões ao impeachment. Partidos como o PSD, que ocupa a pasta de Cidades, PP (Integração), PTB (Desenvolvimento) e PR (Transportes) não se conformam: o PCdoB,
com 11 deputados, ganhou mais que merecia, o Ministério
da Defesa.
COMANDANTE ALDO
Aldo Rebelo mantém relações amistosas com o meio militar, apesar de filiado ao partido que protagonizou, na ditatura, a guerrilha do Araguaia.
FOI APENAS UMA ‘LIPO’
Os cortes pífios não animaram nem mesmo os aliados: afinal, em vez da cirurgia necessária, Dilma fez apenas uma
“lipoaspiração”.
VAI CORTAR MESMO?
Dilma prometeu cortar 3 mil dos 23 mil cargos comissionados, na maioria ocupados por militantes do PT. Não citou
prazos, nem critérios.
APENAS UM FACTÓIDE
O corte de 10% dos salários dos ministros é só factoide
para ganhar manchetes. Representa uma economia de
menos de R$ 1 milhão/ano.
CÂMARA: SÓ 3 LÍDERES TIVERAM
VOTOS PARA SE ELEGER
Dos quinze líderes partidários ou de
blocos parlamentares na Câmara
dos Deputados, só Leonardo Picciani (PMDB-RJ), Celso Russomanno
(PRB-SP) e Chico Alencar (PSOL-RJ) tiveram votos suficientes para garantirem os próprios mandatos. Os demais
doze líderes só estão na Câmara graças aos votos de legenda, inclusive de coligações partidárias. São os votos
que “sobram” dos campeões de urna.

A Esperança

Há dias que temos a impressão de que chegamos no fim do caminho. Olhamos para frente e não vislumbramos mais saída. Não há uma
luz no fim do túnel, e não há também nenhuma possibilidade de volta.
Parece que todos os nossos projetos, nossos objetivos, foram levados para bem distante, e estamos sem possibilidade de alcançá-los.
Parece mesmo que o outono da existência fez com que secassem
as nossas esperanças e o vento forte do inverno varresse das nossas
mãos todos os sonhos acalentados.
A morte vem e arrebata os afetos da nossa alma deixando-nos o
coração dilacerado.
Sentimo-nos perdidos. Não sabemos que rumo tomar. Ficamos
atônitos.
Sentimo-nos como uma árvore ressecada, sem folhas, sem brilho,
sem motivo para viver. É a desesperança.
De repente, como acontece com a natureza, a primavera muda
toda a paisagem. As árvores secas enchem-se de brotos verdes, e
logo estão cobertas de folhas e flores.
O tom acinzentado cede lugar às cores verdes de tonalidades mil.
É a esperança.
Os entes caros, que nos antecederam na viagem de retorno à Pátria Espiritual, um dia estarão novamente junto aos nossos corações
saudosos, num abraço de carinho e afeição.
Tudo em a natureza volta a sorrir. A relva verde fica bordada de
flores de variados matizes, as borboletas bailam no ar, os pássaros
brindam-nos com suas sinfonias harmoniosas. Tudo é vida.
Assim, quando a chama da esperança reacende em nosso íntimo,
nossos sonhos desfeitos são substituídos por outros anseios. Nossos
objetivos se modificam e o entusiasmo nos invade a alma.
Jesus, o Sublime Galileu, falou-nos da esperança no Sermão da
Montanha, com o suave canto das bem-aventuranças.
Exemplificou-a nos Seus ditos e feitos. Enfim, toda Sua mensagem é de esperança.
Se formos visitados por qualquer dissabor e o desespero nos tomar de assalto, busquemos o nosso Amigo Maior, Jesus, através da
oração.
Predispondo-nos pela prece, a ajuda chegará certamente, como
suave bálsamo a penetrar nas fibras mais íntimas do nosso ser, dando-nos alento e tranqüilidade.
Se a desesperança acercar-se de nós, lembremos o Amigo Celeste
a nos dizer: Meu fardo é leve, meu jugo é suave.
Se Seu jugo é suave, por que não O aceitamos?
Se Seu fardo é leve por que não O conduzimos?
Consideremos que o rigor do inverno pode ser o resultado da nossa falta de cuidado, submetendo-nos ao jugo da mentira, da ambição
desmedida, do pessimismo,das queixas sem fim...
Ou talvez a desesperança resulte da nossa própria insensatez, carregando o pesado fardo dos prazeres inferiores, do orgulho, do egoísmo, da ganância, dos vícios de toda ordem, e de outros tantos fardos
inúteis que nos sobrecarregam os ombros destroçando-nos as forças.
Dessa forma, em qualquer circunstância, deixemos que a esperança nos invada a alma, confiantes em Deus, que sempre nos dá
oportunidades novas para refazermos caminhos, buscando a nossa
redenção.
A esperança deve ser uma constante em nossas vidas.
Esperança de melhores dias;
esperança de realizações superiores;
esperança de paz.
***
Narra-se que um monge que vivia da mendicância, sem abrigo,
recolheu-se numa gruta para o repouso noturno em bela paisagem
banhada de luar.
Adormeceu, veio um bandido e lhe furtou a capa de que se utilizava como agasalho.
O frio da madrugada despertou-o e, dando-se conta do infortúnio,
porém fascinado pela claridade da lua, aproximou-se da entrada da
gruta e, emocionando-se com o que viu, exclamou:
Que bom que o ladrão não me furtou a lua!
E sorrindo, pôs-se a meditar.
Desesperar, nunca!
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Seminário de gestão pública e reforma política

A

contece neste momento
um seminário abordando
todos os temas ligados a
gestão pública, novas leis, crise
política e gestão pública. O evento
começou as 14 horas e deverá terminar as 19 horas, local – Salão de
Convenções do Manhuaçu Center
Hotel, situado na Rua Amaral
Franco, Centro, Manhuaçu.
Este é o 1° evento do gênero
na região que congrega mais de
30 municípios, com previsão de
mais dois antes das eleições de
2016. O objetivo é fomentar o
cenário de discussão no atual
cenário de descrédito em relação
aos políticos, com foco na melhoria da performance de gestão
de governo, analisando o rito de
prestação de contas junto aos
entes públicos e na campanha
eleitoral 2016.
Foram convidadas 300 pessoas, sem custo para os participantes.
Programação: O primeiro
palestrante foi o Procurador da
República, Lucas Gualtieri que
fez um balanço sobre a atual
conjuntura brasileira, falando
sobre o processo que desenrolam
na Lava Jato sobre a corrupção,

Foram convidadas 300 pessoas, sem custo para os participantes.

detalhou a posição brasileira no
rangue da corrupção mundial,
tabela divulgada dia 27 de abril
de 2015 pela ONG Transparência Internacional, com sede em

Berlim, Alemanha. O país, que
em 2012 ocupava a 69ª posição
na tabela que inclui 177 países,
agora está em 72º lugar — bem
atrás de vizinhos como Uruguai,

na 19ª posição, ou o Chile, na
22ª.
O ranking é feito pela ONG
por meio de pesquisas com
entidades da sociedade civil,

Mestre Nilton Aquino
Andrade

Dr. Mauro Bomfim – Reforma
política e as Eleições de 2016

agências de risco, empresários
e investidores. Pergunta-se qual
a percepção que se tem sobre a
transparência do poder público.
Depois, a tabela é elaborada
através de uma pontuação que
vai de 100 (menos corrupto) a
zero (mais corrupto).
O Brasil obteve 42 pontos, o
mesmo que Bósnia-Hezergóvina, São Tomé e Príncipe, Sérvia
e África do Sul, países que, no
ranking, ficam atrás de outros
como Botsuana (30ª posição),
Costa Rica (49ª), Ruanda (49ª)
ou Turquia (53ª).
“O país não está nem no topo
e nem no fim da tabela, está lá
pelo meio, mas mesmo assim
tirou menos de 50, ou seja, foi
reprovado”, diz Alejandro Salas,
diretor de Américas da Transparência Internacional, para quem
o Brasil não está fazendo o seu
dever de casa para combater o
problema da corrupção.
O Procurador abordou também a campanha do MPF “10
medidas contra a corrupção”,
que está sendo veiculado Brasil
a fora chamando atenção dos
brasileiros para o mal que faz
ocasionado pelo crime de corrupção..
Segunda palestra foi elaborada pelo Mestre Nilton Aquino
Andrade – O desafio dos gestores municipais face às novas
modalidades de prestações de
contas, uma discussão sobre o
processo de controle e audito-

ria da gestão de cada governo.
Segundo Aquino, os desafios
dos gestores públicos continuam
complexos e necessita atenção
em face às novas modalidades
de prestação de contas, ainda falou sobre o orçamento da União
com déficit para 2016 e chamou
atenção dos gestores para a
importância do controle fiscal.
Palestra com Dr. Mauro
Bomfim – Reforma política
e as Eleições de 2016, as novidades já divulgadas para as
eleições de 2016, conjugada
com o atual cenário político. O
especialista em Direito Eleitoral, advogado Mauro Bomfim,
tratou de explicar as mudanças
no calendário e nas leis que irão
reger as normas para o pleito de
2016. “Podemos citar inúmeras
mudanças. Dentre elas, ao invés
de 90 dias serão apenas 45 dias
de campanha. O candidato deve
se filiar a um partido seis meses,
e não um ano como era antes.
A meu ver, prejudica os candidatos, mas devemos trabalhar
com esta nova visão”. Explica
Bomfim.
Os organizadores: professor
Mestre Daniel Gerhard Batista,
diretor técnico da Real Assessoria Contábil, empresa com 52
anos de experiência no mercado
(www.realcon.com.br), e do Professor Dr. Luiz Gonzaga Amorim
da Luiz Amorim & Advogados
Associados, empresa especializada no direito público.

Procurador da República, Lucas Gualtieri

Público presente
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19ª Feira da Paz e Festa do Produtor
Rural de Luisburgo é sucesso
A

Show Gospel Wellington e Wanderson

Rainha do Café e Presidenta do STR, Silvana Damasceno

partir de um trabalho
organizado e planejado,
a Prefeitura de Luisburgo
conseguiu superar os obstáculos
impostos pela crise financeira
em que passa a maioria das
cidades brasileiras, e, realizou
com sucesso a 19ª Feira da Paz e
Festa do Produtor Rural. Em uma
programação que durou cinco
noites, o evento recebeu grande
público e trouxe especiais atrações, agradando pessoas de todas
as idades e de diferentes gostos.
Realizada pela Adm. 2013/2016,
a festa ocorreu no Parque de
Exposições, que, recentemente
recebeu melhorias como calçamento, nova iluminação e academia ao ar livre – importantes
obras de urbanização executadas
pela gestão do Prefeito José
Carlos Pereira e do Vice-prefeito
Geraldo Rhodes-. A Câmara de
Vereadores apoiou a realização
do evento.
A programação se iniciou na
noite de Quarta-feira, 23, com
a IX Geocultura – feira cultural
organizada pela EE Joaquim
Knupp - que inclui, a cada ano,
adolescentes e jovens de outras
escolas. Estes, apresentaram
criativas peças teatrais e de
dança, em animado clima de
gincana. O tema deste ano foi
‘Dança – inclusão social’, e
as escolas participantes foram
EE Ludovino Alves Filgueiras
(Ponte do Silva/ Manhuaçu) e
EE São Vicente de Paulo (B.
Alfa Sul/ Manhuaçu), além do
corpo de jurados – formado por
representantes da EE Amélia

Gomes (Pontões/ São João do
Manhuaçu)-. Os Prefeitos de
Luisburgo, José Carlos Pereira, e de Caputira, Wanderson
Teixeira, prestigiaram o evento.
Na Quinta-feira, 24, houve shows de música gospel
com Nani Azevedo e a dupla
Wellington e Wanderson.
As noites de Sexta-feira, 25,
e Sábado, 26, contabilizaram
recorde de público e diversas
atrações da música sertaneja,
com shows das duplas Relber e
Allan e Keila e Xandy (Sexta-feira) e João Lucas e Diogo e
Alex e Rafael (Sábado).
Ainda na noite de Sábado, o
público prestigiou o III Desfile
Rainha do Café, realizado pelo
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais. O concurso é organizado
consecutivamente desde 2013,
quando a atual Administração
iniciou seus trabalhos no município, concedendo total apoio
para a realização deste desfile. A
jovem Júlia Cristina Moreira de
Abreu é a nova Rainha do Café.
No Domingo, mais um momento religioso na programação, com o inédito show da
dupla sertaneja Católica, Álvaro
e Daniel. Foi a primeira vez que
eles se apresentaram em Minas
Gerais. Naturais de Curitiba
(Paraná), Álvaro e Daniel atuam
também como apresentadores
de programa de TV, na rede
Evangelizar, e tocam nos shows do cantor Padre Reginaldo
Manzotti.
(Ass. de Comunicação –
Adm. 2013/2016)

Show Sertanejo Keila e Xandy

Show Sertanejo Relber e Allan

Público presente no Geocultura

Recorde de público

Show com a dupla Sertaneja Alex e Rafael

Apresentação no Geocultura - sucesso
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GOVERNO DE MANHUAÇU INAUGURA TREVO INTELIGENTE
O
prefeito Nailton Heringer, ao lado de sua
equipe, entregou ao povo
de Manhuaçu na manhã desta
quinta-feira, 01, o Trevo do
Cafeicultor, que passou por adequações e melhorias. O objetivo
da obra, totalmente realizada
com recursos do município, foi
o de dar fluidez ao trânsito e
reduzir os frequentes acidentes
no local. Desde que o sistema
de rotatória passou a funcionar,
nenhum acidente com vítima
fatal foi registrado.
Segundo dados levantados
pelo Pelotão do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, do ano
de 2006 até 2015, foram 45
ocorrências registradas no Trevo
do Cafeicultor, entre colisões,
atropelamentos e outros. Após
ser ativado o novo trevo, apenas
uma colisão leve e sem vítimas
foi registrada. Para o Tenente do
Pelotão, Flávio Mota, a inter-

venção foi de extrema importância. “Foi uma iniciativa positiva
para Manhuaçu e para quem
passa no local. Porque nossa
estatística mostra que o índice
de acidentes aqui era grande.
Então vemos com muito bons
olhos essa iniciativa, que vem
prevenir outros acidentes” - diz.
“Isso provém da vontade do
prefeito e da sua equipe em fazer
o bem para a população. Porque
isso era uma vergonha, uma
obra reivindicada há vinte anos
e nenhum gestor antes fez. Não
sei quanto custou, mas acredito
que tenha sido barato, se levarmos em conta o tanto de vidas
que não vamos mais perder em
acidentes aqui, isso não tem
preço” – enalteceu o munícipe
Carlos Póvoa, que prestigiou a
inauguração. “Ficamos felizes
de ver uma obra tão bem feita
e necessária, e reivindicada
há tanto tempo. Só temos a

parabenizar o prefeito e sua
equipe” – fez coro o presidente
da Câmara Legislativa, vereador
Jorge Augusto Pereira.
“O que era um problema nós
transformamos numa solução,
em uma benção” – comenta o

feitas no dia e local de
realização do evento até o
início dos trabalhos.
O PROJETO: O projeto “Rua do respeito” é
resultado do Termo de Cooperação Técnica (TCT)
assinado entre o MPMG,
o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG) e
o Serviço Voluntário de
Assistência Social (Servas) em maio deste ano.
Considerado um avanço
importante para promover
o acesso a direitos que vão
para além da assistência
social, o projeto está de
acordo com o Decreto
Federal 7.053/2009 e a
Lei Estadual 20.846/2013.
Desde que o plano de trabalho foi concluído, a comissão executiva do “Rua
do Respeito” já se reuniu

com diversas instituições,
como pastorais, universidades, movimentos sociais,
Guarda Municipal de Belo
Horizonte, Polícia Militar
de Minas Gerais, secretarias de governo do estado
e órgãos da Justiça.
Outras informações so-

Local foi readaptado para o formato de rotatória

prefeito Nailton Heringer ao
lembrar dos esforços feitos para
que as obras fossem viabilizadas. O Executivo manhuaçuense
lutou, desde o início da gestão,
para que ela fosse possível.
Somente os trâmites junto ao

MINISTÉRIO PÚBLICO DEBATE SITUAÇÃO
DE MORADORES DE RUA EM MANHUAÇU

O

Governo de Manhuaçu apoia o
projeto "Rua do
Respeito", do Ministério
Público de Minas Gerais. Trata-se de uma
Audiência Pública sobre
os direitos fundamentais
das pessoas em situação
de rua, que acontece no
próximo dia 8, às 14h, no
plenário da Câmara Municipal, com o objetivo de
promover a inclusão social
e o resgate dos direitos civis, políticos, econômicos,
sociais, culturais e ambientais dessa população
vulnerável.
Pontos relacionados à
moradia, trabalho, renda,
assistência social e saúde
serão debatidos na ocasião. As inscrições para
manifestação poderão ser

bre o projeto podem ser
obtidas pelo link https://
www.mpmg.mp.br/acesso-a-informacao/audiencias-publicas/.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu com informações do
MPMG

Diversas representatividades compareceram à cerimônia

setor do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura
de Trânsito, responsável pelo
trecho, levaram cerca de oito
meses. Os recursos foram totalmente advindos dos cofres
municipais, nada do Estado ou
da União.
“Nossa proposta é essa, sempre com muita transparência e
tranquilidade, sabendo das nossas dificuldades, e também do
nosso potencial. Muitos diziam
que não era obrigação do município, por se tratar de uma rodovia federal. Mas o trevo fica em
Manhuaçu, as vidas que estavam
sendo ceifadas também eram
de Manhuaçu. Os atendimentos
médicos a essas vítimas também
são mantidos com recursos da
Saúde de Manhuaçu. Ou seja,
temos sim responsabilidade” –
defende Heringer.

Foi um parceiro do Poder
Executivo nesta luta o Rotary
Clube, instituição que há anos
tem buscado somar forças ao
município para a viabilização
da rotatória, o que se tornou
real com a boa vontade da atual
gestão. Prestigiou a cerimônia
de inauguração, o governador
do Rotary Distrito 4580, Cristóvão Mesquita. O presidente
do Rotary Manhuaçu, André
Amaral, enalteceu a obra. “Hoje
Manhuaçu está sendo presenteada. Após muita luta estamos
inaugurando esse trevo. E parece que não, mas a cidade é
referência, as muitas pessoas
que passam por aqui para chegar
ao litoral vão notar que mudou.
Só temos a agradecer ao nosso
prefeito” – comemora.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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CANTINHO
DE FÉ

Citações
Citações
Sábias
Sábias

O AMOR FRATERNAL
DE CADA DIA

O amor é a única
loucura de um sábio e a
única sabedoria de um
tolo.
O fraco desce ao nível,
o ignorante se vinga e o
sábio ignora.
Não basta conquistar
a sabedoria, é preciso
usá-la. (Cícero)

“Seja constante o amor fraternal.”
(Hebreus 13.1)

Cantor Gospel Nani Azevedo, Prefeito José
Carlos e primeira dama Isabel

Comece onde você
está, use o que você
tem e faça o que você
pode.

O jovem Pedro Henrique Fialho, recebeu mais
um importante Sacramento da Igreja Católica,
a crisma, juntamente com sua madrinha Maria
Luciléia (Léia). Que Deus o abençoe.

O dinheiro compra o
livro, mas não compra
a sabedoria.
A sabedoria é a única
riqueza que os tiranos
não podem expropriar.
Um coração alegre faz
tanto bem quanto os
remédios.
A verdade alivia mais
do que machuca. E
estará sempre acima
de qualquer falsidade
como o óleo
sobre a água.
Miguel de Cervantes
Todo pai deveria
lembrar que um dia
seu filho seguirá seu
exemplo ao invés de
seu conselho.
Charles Kettering
Não se apaixone por
mim, garota, porque eu
vou magoar você.
Elvis Presley
Não 'viaje' às suas culpas. Faça uma viagem
ao shopping, até o município mais próximo
ou a um país no exterior, mas não para onde
você tiver enterrado as
suas culpas.
George Carlin
Se um homem sorri o tempo todo, ele
provavelmente está
vendendo algo que não
funciona.
George Carlin
Livre-se de todos os
números não-essenciais. Isto inclui idade,
peso e altura. Deixe os
médicos se preocupar
com eles. É para isso
que você os paga.
George Carlin

Sertanejo João Lucas e Diogo e
Prefeito de Luisburgo José Carlos

Show Católico com os cantores Álvaro e Daniel

Bolo de morango com chantilly
Ingredientes:
2 3/4 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 1/2 xícaras (chá) de açúcar
1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
3/4 de xícara (chá) de óleo
10 ovos
4 xícaras (chá) de leite
2 colheres (chá) de essência de baunilha
1/2 xícara (chá) de amido de milho
3 xícaras (chá) de morango picado
2 1/2 xícaras (chá) de chantilly pronto
Modo de Preparo:
Numa tigela, peneire a farinha com 1/3 de
xícara (chá) do açúcar e o bicarbonato. Em
outra tigela, misture o óleo com 4 gemas até
ficar homogêneo. Junte 1 xícara (chá) de leite,
1 colher (chá) de essência de baunilha e misture
bem. Acrescente a mistura de farinha aos poucos, misturando sempre, até que a massa fique
lisa. Aqueça o forno em temperatura média.
Bata 6 claras até espumarem. Junte 1 2/3 de
xícara (chá) de açúcar e continue batendo, até
obter picos firmes. Adicione as claras à massa

aos poucos, mexendo sempre. Divida a
massa em duas fôrmas com 23 cm de
diâmetro, untadas e
enfarinhadas, e leve
ao forno por 25 minutos ou até que, ao
espetar um palito de
madeira, ele saia seco
e limpo. Retire do
forno e deixe amornar. Desenforme.
Prepare o recheio: Misture 6 gemas com o amido e 1/2 xícara (chá) de açúcar até ficar homogêneo. Numa panela, leve 3 xícaras (chá) de leite ao
fogo até começar a ferver. Junte um pouco do leite
fervente às gemas e misture bem. Leve ao fogo,
mexendo até engrossar. Retire do fogo e junte a
baunilha restante. Misture e deixe esfriar coberto
com filme plástico. Quando estiver frio, misture
com 2 xícaras (chá) de morango picado. Corte os
bolos ao meio e, em um prato, monte camadas de
bolo e do recheio. Corte alguns morangos ao meio
e reserve. Cubra o bolo com o chantilly e decore
com os morangos reservados.

Ser uma pessoa constante, que consistentemente mantém atitudes e demonstra uma vida equilibrada, não é fácil. A maioria de nós tem sérios
problemas com isso. Temos muito bons propósitos e iniciamos boas jornadas. Mas manter esses
bons propósitos exige mais que a capacidade de
pensar neles. Por isso é um grande desafio para
nós que as Escrituras em Hebreus nos propõem:
tornar o amor fraternal algo constante em nossa
vida. Mas apesar de toda dificuldade é exatamente o que devemos fazer. E com a ajuda de Deus
poderemos fazer. Mas precisaremos também
fortalecer o propósito de viver assim. Essa é uma
atitude que honra a Jesus Cristo.
O amor fraterno é uma atitude que está envolvida em sentimentos de apreciação, respeito,
interesse e valorização do outro. É um antídoto
contra o egoísmo e a presunção, pois abre espaço
em nossa vida para o próximo. É frequente este
amor entre familiares, mas deve ser uma realidade
entre nós e qualquer pessoa. E talvez o “constante” do texto possa também ser aplicado com esse
sentido: manifestar-se com constância, para com
todos. Pela ausência de amor fraterno é que nosso mundo multiplica a injustiça e a dor. Poucos
têm acesso a uma existência digna e os que têm
correm o risco de tornarem-se insensíveis aos que
passam carência de afeto, pão e teto.
Cada cristão tem o dever de tornar o amor fraternal algo constante, algo natural em sua vida
diária e, agindo assim, tornar-se uma resposta às
carências desse mundo. Comprometidos com o
amor fraterno devemos por fim às divisões entre
nós, aos julgamentos e fofocas. Devemos ser mais
generosos com o outro em nossos desentendimentos. Devemos comprometer um pouco mais
do que temos para o bem do outro, participando
mais da necessidade dos necessitados. O amor
fraternal deve ser uma marca constante em nossas
atitudes e assim faremos frente à irritabilidade,
egoísmo e competitividade desleal ao nosso redor.
Dentre as mudanças importantes de sua história,
inclua a de tornar constante o amor fraterno em
sua vida. Assim sua existência se tornará uma
dádiva e produzira gratidão. Amor fraternal: faça
dele seu alvo.
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Veja os conselheiros tutelares eleitos na região
O
Brasil escolheu seus novos conselheiros tutelares neste domingo 04/10.
Pela primeira vez, os Conselhos
Tutelares de todo o país tiveram
eleições unificadas. Os eleitores
compareceram espontaneamente. Na região, não houve notícias
de imprevistos ou problemas.
Entre as principais atribuições
de um conselheiro tutelar estão
zelar pela garantia e defesa dos
direitos da criança e adolescente, retirar meninos e meninas de
situações de negligência, além
de monitorar e cobrar políticas
públicas direcionadas à população infanto-juvenil. O cargo é
remunerado e os conselheiros
eleitos neste domingo assumem
em janeiro de 2016. Veja os resultados deste domingo em algumas cidades da região. (Envie o
resultado da sua cidade para nós:
contato@portalcaparao.com.br)

LAJINHA

MANHUAÇU

1° Marlene do Nicritinho
2° Rosiane do Zezé
3° Francisca Natália
4° Cláudio Do Correio
5° Vera Azine

1º - Marcia Maria 192 votos
2º Jerônimo Rosa da Silva 191
3º Fernanda Black 166
4º Mayara Santiago 164
5º Silvana Andrade 131

SANTA MARGARIDA

MARTINS SOARES

1 - Geisiele
2 - Adriana
3 - Lucimar
4 - leda
5- Jerônimo

1 – Elaine – 681 votos
2 – Edivânia – 511
3 – Maurília – 474
4 – Fernanda – 473
5 – Nívea – 458

SIMONÉSIA

MUTUM
1 - Giovana 331
2 - Luciene 306
3 - Maria da Luz 298
4 - Elias 289
5 - Nádia 267

1 - Ana Maria Gonçalves Ferreira 399 votos
2 - Lúcio Clemente 386
3 - Magda Ferreira Norberto 377
4 - Daniel Cândido 370
5 - Isabel Langames 326

POLÍCIA

Bandidos roubam em propriedade rural
MANHUAÇU (MG) - Três
bandidos roubaram numa
propriedade rural da região
do Monte Alverne, zona rural
de Manhuaçu, por volta de 14
horas de sábado, 03/10.
O agricultor relatou que
um indivíduo desconhecido
chegou em sua casa e lhe pediu água. A vítima foi buscar
o copo e, quando retornou
à porta, foi surpreendido
pelo rapaz acompanhado de

mais dois indivíduos que se
encontravam encapuzados e
com roupas escuras, cobrindo todo corpo e carregando
uma espingarda calibre 12
e um revólver. Eles anunciaram o assalto e reviraram
toda a casa. O fazendeiro foi
amordaçado e amarrado com
presilhas de plástico.
Os bandidos fugiram num
Gol, cor vermelha, levando
uma TV LED de 32 polega-

Manhuaçu/MG. Ataíde José Fully Júnior, 35 anos,
é a terceira vítima de homicídio neste ano em Manhuaçu.
Ele foi morto em um bar
na Rua Antônio de Pádua,
no Bairro São Vicente, por
volta de 23 horas, do sábado,
03/10. Testemunhas disseram à PM que o acusado do
crime, Célio Bernardo (foto),
36 anos, morador do Bairro
Santana, chegou ao bar muito
exaltado e teria pedido duas
cervejas. Em seguida, teria
falado palavras agressivas
aos presentes, desafiando os
frequentadores. Nesse momento, a vítima se levantou
e retrucou as ofensas.

Em seguida, o autor e
a vítima começaram uma
briga. Ataíde foi esfaqueado
na região do coração. Apesar
do socorro, ele não resistiu e
morreu na UPA (Unidade de
Pronto Atendimento).
Célio Bernardo foi preso
em flagrante ainda em casa.
Depois levado à UPA por
conta de um corte na face.
Segundo ele, a faca foi jogada fora na região do Asilo
São Vicente de Paulo.
Outra vítima da ameaça foi
encontrada e ajudou na localização do acusado, que foi
conduzido para a delegacia
de polícia.
Manhuaçu News

das, uma coleção com cem
moedas e cédulas antigas;
uma aliança e um cordão
de ouro; quatro garruchas;
dois revólveres; uma plaina
elétrica; uma serra circular;
um celular; duzentos reais
e as chaves dos veículos da
fazenda.
A Polícia Militar realizou
rastreamento, mas não encontrou os bandidos.
Carlos Henrique Cruz

Homem é morto a facadas
num bar no bairro São Vicente

DURANDÉ

Total de votantes 1.045 cidadãos
1 - Michelle Alves,
2 - Valéria Porto
3 - Clarice Gonzaga Arantes
4 - Griciane Souza
5 – Kilza
MATIPÓ
1 - Diogo Ricardo
2 - Suellen Torres
3 - Maria de Fatima Vieira
Senna
4 – Luciene Cunha (Lulu)
5 – Matildes Mendes Mageste
SÃO JOÃO
DO MANHUAÇU
1 – Elia – 265 votos
2 – Leidiane – 191 votos
3 – Romilda – 188 votos

4 – José Silvano – 144 votos
5 – Cleonice – 116 votos
IPANEMA

1 - Ovídia Rodrigues Soares
- 507 votos
2 - Miralda de Fátima Nunes
H. de Paula - 191 votos
3 - Denise Antonia da Silva
Soares - 165 votos
4 - Raul Guilherme da Silva
Braga - 131 votos
5 - Maria José Rodrigues da
Costa - 125 votos

REDUTO
1 – Bartolomeu
2 - Neida
3 - Nayara
4 - Ediane

5 - Regina Carioca

SANTANA DO
MANHUAÇU

1º Mundinha 185 votos
2º Aparecida 175 votos
3º Sandro Ferreira 169 votos
4º Carla Morettson 152 votos
5º Edneia 125 Votos
POCRANE
1º Lúcia Gonçalves Lanes
777 votos
2º Simone Oliveira Neiva
752 votos
3º Graziela Linhares Pereira
654 votos
4º Marta Maria 609 votos
5º Rosângela do Nascimento e
Silva 609 Votos
Carlos Henrique Cruz

POLÍCIA

Homem é assassinado
com uma facada no
pescoço em Inhapim
Inhapim/MG. O homicídio foi registrado na noite
de sábado (03/10), na rua
Amélia Godinho Barreto,
no Bairro Santo Antônio, em
Inhapim. Rômulo Calixto da
Silva, de 27 anos, foi atingido
por uma facada no pescoço,
chegou a ser socorrido, mas
não resistiu aos ferimentos
quando estava a caminho do
hospital de Inhapim.
Durante rastreamento a Polícia Militar prendeu Cleber
Gomes da Silva, de 20 anos,
acusado da facada. O jovem
apresentava um ferimento
na coxa esquerda e alegou
aos policiais que se encontrava na festa da primavera,
quando foi chamado pela
vítima e teve início uma discussão, pois a vítima estaria
lhe cobrando vinte reais de
uma dívida proveniente da
compra de maconha.
Ainda segundo a versão
de Cleber aos policiais e
registrada em entrevista, no
desentendimento a vítima,

Acusado do homicídio foi
preso pela PM

Rômulo Calixto foi atingido
no pescoço

que estaria com uma faca,
desferiu um golpe na perna
de Cleber, que revidou com
um soco e, na sequência,
pegou a arma e desferiu um
golpe no pescoço da vítima.
A faca utilizada no crime
não foi encontrada. A versão
apresentada pelo suspeito
será averiguada, tendo em
vista que uma testemunha

apresentou uma outra versão,
nesta ela diz que não houve
agressão física por parte da
vítima e foi atacada após ser
indaga sobre uma suposta
ameaça e ter respondido que
apenas estava cobrando uma
dívida. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia
Civil de Caratinga.
TV Super Canal
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - É possível passar por tensões
devido às finanças e por ocasião de discussões a partir de
ideias antagônicas. Por sinal, suas ações podem refletir
diretamente nos dividendos. Dessa forma, sempre é bom
procurar aquela última gota de energia para executar bons trabalhos, tarefas
etc. Você pode ser o próprio diferencial.
SAÚDE: com o trânsito de Marte em aspecto tenso com Mercúrio e Netuno,
a energia pode não ser das melhores, mesmo que sua mente esteja convicta
da necessidade, por exemplo, de se exercitar. Poupar energia é uma saída. Se
tiver sentimentos de melancolia ou tristeza, eles serão passageiros.

Chegando do salão
Minha mulher chegou do salão de beleza
toda feliz olhou pra mim e perguntou:
- Não vai falar nada?
Então eu falei:
- Estava fechado de novo?
Estou contando essa história daqui do
hospital.

TOURO – DE 21/4 A 20/5 - Suas atenções devem estar voltadas para
as rotinas, sejam elas no trabalho ou na vida pessoal, em especial, àquelas
dedicadas às metas a serem alcançadas em curto prazo. Algumas oscilações
de humor e enganos sobre o caráter de pessoas são possíveis.
SAÚDE: muito cuidado com sua condição física, sobretudo em relação à
vitalidade. O Sol está em oposição a Netuno e isso pode ocasionar propensão
ao cansaço e baixa energética. Evite alimentos gordurosos e automedicação
para evitar intoxicações.

Sementes de maçã
Um homem vende sementes de maçãs na
rua. Um policial chega e pergunta o que ele
está fazendo.
- Estou vendendo sementes de maçã que
fazem você ficar mais inteligente se comê-las.
- Sério? E elas realmente funcionam?
- Bem, o senhor pode comprar e ver por
conta própria.
- Tudo bem, me dê 5 sementes.
- Está aqui, são 10 reais.
O policial deu o dinheiro ao homem, comeu
as sementes e 2 minutos depois disse:
- Espere aí, 10 reais por 5 sementes? Eu
poderia comprar mais de 10 maçãs com esse
valor e conseguir de 20 a 30 sementes.
- Viu? Já está fazendo efeito.
- Nossa, é verdade! Então me dá mais 5...

De onde viemos?

GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - Há maior estímulo para desenvolver tarefas
diárias, inclusive com apoio de parceiros. Todo cuidado quando for lidar com
questões financeiras; confira e reconfirme dados e acertos pré-estabelecidos.
Espere alegrias e desprendimentos.
SAÚDE: a mente é a maior responsável pela qualidade de vida e pela
condição de sua saúde, neste período. Sua energia é forte e se reprimi-la
trará problemas à saúde. Outro detalhe, evite discussões banais e represar
emoções ruins no coração.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - É possível se pensar em novos panoramas
no ambiente de trabalho e até restabelecer parcerias para reforçar a segurança de todos. Mas é preciso ter disciplina e determinação para conquistar
a segurança material que deseja. Procure manter cautela e serenidade com
dificuldades de ordem familiar.
SAÚDE: as tarefas podem ser muitas e você se sente mentalmente explorada. É preciso, no entanto, procurar recarregar as forças com melhor distribuição de tarefas para se evitar tanta ansiedade a partir de o sentimento de
insegurança. Cuidado com os excessos na alimentação e ingestão de líquidos.

sete erros

LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - Por mais que não pareça, há maior calma em suas
emoções e vontade de acertar em ações recém estipuladas. Sua participação
nos coletivos tem maior possibilidade de cativar as pessoas e determinar o
futuro, simplesmente pela forma como se comunica.
SAÚDE: se acontecer de realizar exames laboratoriais e também diagnósticos médicos neste período, sempre é bom requerer uma segunda opinião,
antes de qualquer decisão. Outra situação é que os excessos com bebidas
alcóolicas podem prejudicar a condição física.

O filho pergunta para o pai:
- Papai, de onde nós viemos?
- Meu filho, somos descendentes de Adão
e Eva.
- Mas a mamãe falou que temos um ancestral primata em comum com os macacos...
- Filho, uma coisa é minha família, outra
coisa é a família da sua mãe!

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 - É possível receber novas incumbências e com
isso, mais responsabilidades. Algo que não é novidade para quem vem de um
processo de autoafirmação em vários âmbitos da vida. Cuidado com os discursos e com as transações financeiras para não ter de remediar posteriormente.
SAÚDE: alterações inesperadas na saúde podem transformar as rotinas.
Observe bem as questões circulatórias e consequentemente o coração. Algumas mudanças na vida podem interferir na saúde. Todo cuidado é pouco
quando se está ao volante. Se dirigir, não beba!

O Psiquiatra e o louco
O psiquiatra incentiva o paciente:
— Pode me contar tudo desde o princípio.
— Pois bem, doutor: No princípio eu criei
o céu e a terra...

LIBRA – DE 23/9 A 22/10- Há um novo sentimento em relação à vida e isso
pode ser bastante positivo se resolver agir como manda o figurino de seu signo,
ou seja, com elegância, diplomacia e educação para resguardar interesses e
manter, ao fim, tudo sob controle.
SAÚDE: com Netuno transitando em Peixes, uma segunda opinião de
profissional da área da saúde sempre pode ajudar. Dificuldades no cotidiano
com perdas de papeis e objetos podem estressar, mas procure se poupar e
equilibrar o tempo entre familiares.

No asilo
Dois velhinhos conversam num asilo:
— Macedo, eu tenho 93 anos, e estou cheio
de dores e problemas. Você deve ter mais ou
menos a minha idade. Como é que você se
sente?
— Como um recém-nascido.
— Como um recém-nascido?!
— É. Sem cabelo, sem dentes, e acho que
acabei de urinar nas calças.

ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - É bom se prevenir com possíveis enganos, sobretudo de ordem financeira. Não é que necessariamente você tenha
culpa, mas às vezes, essas coisas podem acontecer e trazer preocupações
e especulações no ambiente de trabalho. Cuidado com a impetuosidade e
precipitação na hora de decidir.
SAÚDE: há uma energia de cansaço no ar que interfere na capacidade de
agir das escorpianas. Cuidado com o excesso de medicação e com a ingestão
de alimentos fora da ordem regular. As alergias e pequenas micoses podem
interferir também.

Três velhinhas
Três velhinhas estão tomando chá na casa
de uma delas. Diz a primeira:
— Chiiii! Estou tão ruim, que hoje de
manhã, quando me vi de camisola, fiquei em
dúvida se estava acordando ou se era hora de
me deitar.
A segunda:
— Pois eu, na hora do café, fiquei confusa
se já tinha comido ou se ainda ia começar a
comer.
E a terceira, dona da casa:
— Deus me livre de ficar assim! Vou até
bater na madeira...
E deu três batidas na mesa da sala. Em
seguida, levantou-se e pediu licença às outras:
— Me desculpem, mas tem alguém batendo
na porta.

Ajuda
Um psicanalista no consultório de outro:
— Doutor, venho ao colega para me aconselhar em um caso impossível.
— Qual?
— Estou atendendo um argentino com
complexo de inferioridade!

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 - Há um bom reforço da ambição para
seus projetos. Vontade não falta para começar a sair do campo das ideias e
fazer e acontecer. Os relacionamentos sociais, as amizades e o fato de saber
cativar as pessoas têm um peso enorme, inclusive para aumentar as finanças.
SAÚDE: se estiver precisando entrar nos eixos dos exercícios físicos, evidentemente orientado por um profissional do ramo, o momento está propício.
Essa rotina será gradual e nada de excessos. Otimismo e vontade para superar
momentos de melancolia e solidão.

CURIOSIDADES
PATRIARCA - Patriarcas era uma
espécie de “líder familiar” que possuía autoridade sobre os membros do
seu grupo. Os grandes patriarcas foram Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés. O primeiro patriarca foi Abraão,
um homem natural da cidade caldeia
de Ur que se instalou na Palestina.
PIRANHAS - Oriunda do idioma tupi, a palavra piranha significa
“peixe com dentes”. As piranhas são
normalmente encontradas nas regiões norte e central do Brasil, principalmente na Amazônia e Pantanal.
Piranhas são peixes de água doce da
família Characidae. Os peixes dessa
família são normalmente pequenos e

representam cerca de 300 espécies.
Existem 36 espécies de piranhas.
CONSUMIDORES - Você sabia
que a República Tcheca é o país que
mais consome cerveja? E que a Irlanda é o maior consumidor de chá? E
Luxemburgo o maior consumidor de
vinho?
OTIMISTAS - De acordo com estudos da clínica Mayo, dos Estados
Unidos, as pessoas otimistas têm vida
mais longa. Os psicólogos da clínica
analisaram a personalidade de 839
pessoas durante 35 anos e descobriram que as mais negativistas apresentavam um risco 19% maior de morte
prematura.

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 - É possível se deparar com mudanças
inesperadas que te desafiam a ser você mesma, com toda a essência capricorniana. É mais ou menos ter atitude e assumir o que tem de assumir. Quem
tem medo de mudar pode sentir um pouco, mas é um trânsito curto de tempo.
SAÚDE: pela própria lógica da situação acima, é importante ter sob controle
a saúde, sobretudo se acontecerem indisposições estomacais. Sempre é bom
procurar relaxar, realizar caminhadas, andar de bicicleta e estar de bem com
a vida. Difícil? Depende de sua disposição e conscientização.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - É preciso enfrentar a realidade com racionalidade, principalmente se tiver, por exemplo, de cancelar uma viagem ou
algum curso de aperfeiçoamento. Os contatos internacionais e interestaduais
estão a toda, até mesmo porque sua curiosidade e vontade de crescer valem
o investimento.
SAÚDE: é bom estar preparada para situações de ordem emocional que
podem aflorar a partir desta semana. Ciúmes, sentimento de posse, sentimento
de insegurança podem refletir na saúde, isto é, em especial na lombar e ossos
de forma geral. Cuidado com a correlação entre medicamentos.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 - Continua o sentimento da semana passada de
colocar ordem em tudo em sua vida. Aceitar as mudanças de forma equilibrada
e com a sensibilidade típica das piscianas pode ser um bom caminho para
se atingir a maturidade. Acontece que agora você quer fazer e acontecer, e o
melhor, está com o poder para fazer isso.
SAÚDE: situações relacionadas à saúde da pele e a baixa resistência podem
necessitar de cuidados. Ao mesmo tempo, sempre é bom ficar alerta com o
retorno de antigos vícios prejudiciais à mente e à saúde do corpo.
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Vídeo mostra Marcelo Bimbi humilhando
mulher bêbada
Nem bem começou o reality show A Fazenda, da Rede Record, e um dos participantes já está gerando polêmica na internet,
devido a um vídeo que está circulando. Nas
imagens, o modelo e ator Marcelo Bimbi
aparece "brincando" com uma mulher que
está aparentemente bêbada, e que acha que
está sendo "cantada" por ele. Porém, o rapaz
que está fazendo as imagens, que parece ser
amigo de Bimbi, o incentiva a "zoar" a moça,
chegando até a pedir que ela "lamba" o peito
do ator.
Marcelo Bimbi tem 30 anos, é solteiro e
pai de um filho. Ele já foi jogador de futebol
e, no momento, trabalha como modelo e estuda teatro. Dentro do reality show A Fazenda,
na primeira semana ele já conseguiu ser o "fazendeiro", ou seja, está
com o poder de dar ordens para os "peões".
Não se sabe onde e nem quando foi gravado esse vídeo, que está
gerando discussão, principalmente devido à forma com que Bimbi
"brinca" com a mulher. Diversos comentários no YouTube estão criticando a atitude do modelo, considerada machista e de mau gosto

Justin Bieber é flagrado fumando
maconha em palco
Mais uma polêmica para a
"coleção" do cantor pop canadense Justin Bieber. Desta vez, o
ídolo teen foi flagrado em vídeo
supostamente fumando maconha
no palco em que se apresentava
junto com o rapper americano
Rae Sremmurd, na Nova Zelândia. O astro pop está em turnê
pela Oceania, e já havia gerado polêmica ao listar as "regras" para as
fãs que quiserem tirar foto com ele, em gravação feita na Austrália.
A maconha já foi um motivo que levou o jovem artista canadense
à prisão nos Estados Unidos, em 2014. Ele foi detido em Miami,
Flórida, pelo porte e uso de droga.
Além de aparecer fumando o que pode ser um cigarro de maconha, Justin Bieber também foi flagrado bebendo conhaque no palco
do show na Nova Zelândia, segundo o site TMZ. No segundo vídeo,
é possível ver o cantor carregando a garrafa.

Irmão de Cristiano Araújo lança carreira
solo na Wood's BH
Irmão do falecido cantor sertanejo
Cristiano Araújo, o músico Felipe Araújo lança, na Wood's BH, sua carreira
solo. Ele integrava uma dupla e, agora,
inicia um novo trabalho cuja canção
mais conhecida é Com Você, que foi
lançada no YouTube e já alcançou meio
milhão de curtidas.
A apresentação de Felipe Araújo ocorreu durante a Festa Rosa,
organizada pela Wood's em prol da campanha Outubro Rosa - que
visa conscientizar a população sobre a prevenção e o tratamento do
câncer de mama. A noite teve, ainda, a presença da dupla Victor &
Guilherme.

Namorada de Jim Carrey comete suicídio
Cathriona White, a namorada irlandesa do ator Jim
Carrey, 53, cometeu suicídio.
Segundo o site ‘TMZ’, o corpo da maquiadora de 30 anos
foi encontrado na noite desta
segunda-feira (28), em Los
Angeles. A polícia atendeu a
um chamado de dois amigos
que a acharam morta quando

foram verificar se ela estava bem.
Além do corpo, uma nota de suicídio que cita Jim Carrey e o fim
do relacionamento no último dia 24 de setembro também foi encontrada no local. No mesmo dia 24, Cathriona White informou os seguidores que deixaria o Twitter. “Me deletando do Twiter. Espero ter
sido uma luz para todos os mais próximos e queridos”, escreveu ela.
Ainda segundo o TMZ, os policiais que encontraram o corpo acreditam que Cathriona White tenha tomado uma overdose de drogas
propositalmente. Cathriona White e Jim Carrey se conheceram em
2012, namoraram por alguns meses e terminaram o relacionamento.

Em maio deste ano os dois se reencontraram e reataram a relação.
No início da tarde, Jim Carrey divulgou uma nota oficial falando
sobre a morte de Cathriona White. “Ela era uma verdadeiramente generosa e delicada flor irlandesa, muito sensível para este solo,
alguém a quem amar e ser amado era tudo o que brilhava. Meu coração está com sua família e amigos e com todos que a amavam
e se preocupavam com ela. Fomos todos atigindos por um raio”,
escreveu o ator.

Luan Santana reata namoro
com Jade Magalhães
Luan Santana, 24, deixou o time
de solteiros para trás e novamente
está namorando com Jade Magalhães, 21. Na noite de quarta-feira
(30), o cantor sertanejo foi visto de
mãos dadas com a loira durante a
gravação do DVD da dupla Jorge
& Mateus, que aconteceu em uma
casa noturna de São Paulo.
A assessoria de imprensa do músico confirmou ao site “Ego” que
ele reatou o romance com a jovem. “Sim, voltaram”, afirmou o representante do famoso. Luan e Jade ficaram juntos por 1 ano e terminaram o relacionamento em março de 2013. Na época, eles alegaram que a distância e a agenda cheia do cantor impediam a relação.
No evento, Luan e Jade foram clicados bem à vontade e sem se
incomodarem com os flashes dos fotógrafos. Eles curtiram juntinhos
a noite e a apresentação dos sertanejos que são amigos de longa data
de Luan Santana.

Dono do patrocinador master do Flu festeja
saída de R10: 'Bebe muito'
A saída do Ronaldinho Gaúcho do Fluminense, após ter rescindido o contrato
na noite da última segunda-feira, foi considerada espetacular para Neville Proa,
dono da Viton 44, o patrocinador master
do clube das Laranjeiras. Segundo o empresário, a presença do agora ex-camisa
10 tricolor não era positiva para a equipe.
- Saída? Eu não vi nem entrar. O cara
está com 35 anos. Bebe muito. É um farrista. A contratação do Ronaldinho Gaúcho foi péssima. É um jogador de nome,
mas acabou o nome dele - afirmou o executivo, descartando também
uma proposta feita por Assis, irmão de Ronaldinho, para o jogador
ser garoto-propaganda da Viton 44.
- Vieram aqui vendendo a imagem dele, que ele ia falar alguma
coisa (sobre os produtos da empresa), para eu pagar. Nem deixei
eles falarem em dinheiro. Não quero saber de vocês aqui. Podem
dar meia volta e ir embora - revelou, em entrevista ao site Máquina
do Esporte.
Fluminense e Viton 44 fecharam um acordo no fim do ano passado, com validade até o fim de 2016, quando termina o mandato de
Peter Siemsen. No contrato inicial, entretanto, existe uma cláusula
que prevê a possibilidade de rompimento, a partir deste mês de outubro, mas ambas as partes precisam estar de acordo.
- Por mim, eu quero sair (após o fim do Campeonato Brasileiro).
Mas se me obrigarem, vou ter que cumprir o contrato - encerrou.

Matt Damon esclarece comentário polêmico
sobre atores gays no programa da Ellen
Uma declaração polêmica do ator Matt
Damon ganhou espaço nos noticiários internacionais ontem (28) por dar a entender que
ele acharia que atores gays deveriam ficar no
armário.
Em entrevista ao The Guardian, Damon
comentou sobre a dificuldade de ser abertamente gay em Hollywood ao se lembrar da
experiência ruim que teve no início da carreira ao lado do amigo Ben Affleck. “Quando Ben e eu surgimos, haviam rumores de que éramos gays porque
eram dois caras que haviam escrito um roteiro juntos”, disse. Foi aí
então que ele soltou a frase polêmica:
“Em termos de atuação, eu acho que quanto menos as pessoas
sabem sobre você, melhor ator você é, ponto. E a sexualidade é uma
grande parte disso. Quer você seja hétero ou gay, as pessoas não
devem saber nada sobre a sua sexualidade, porque isso é um dos
mistérios que você deve ser capaz de interpretar”.
Como a gente já adiantou lá em cima, a frase deu a entender para
muitas pessoas que ele teria dito que atores gays deveriam permanecer no armário. O ator, entretanto, afirma que sua fala estaria fora
de contexto.
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Anitta viaja na surdina para a Espanha e
encontra Neymar
Anitta foi para a Espanha escondido sem fazer alarde, sem postar
fotos nem vídeos em redes sociais. Estranho, né?
MC Larissa conseguiu despistar todo mundo, menos esse blog
que descobriu que ela viajou para ter reunião em Madrid com a
gravadora Warner e começar a fazer carreira internacional. A ex-funkeira começou a seguir cantores espanhóis no Instagram.
Mas, curiosamente, a cantora deu uma passadinha na casa de
Neymar, em Barcelona...
Uma pessoa próxima deu com a língua nos dentes e deixou escapar que Anitta fez a muambeira e mandou entregar um monte de
coisas que encomendou do Japão no endereço do jogador.
Além disso, a moça está feliz da vida com um novo relacionamento. Neymar que não se empolgue, não...

Stênio Garcia e a mulher riem da polêmica
da nudez e ainda anunciam peça juntos
Stênio Garcia e Marilene Saade falaram com jornalistas na porta de delegacia onde foram depor após uma foto
dos dois pelados se olhando no espelho
vazou na internet.
Alegres e brincalhões, demonstraram que passou rapidamente todo
aquele drama que foi feito no dia anterior, inclusive com a mulher do ator
chorando, ameaçando deixar o Brasil e dizendo que se sentiu estuprada...
Ela chegou a dizer que estava ali feliz ao lado do marido, que a
corrigiu e disse: "Feliz, não, né, amor?".
Os dois fizeram como Carolina Dieckmann (que também teve
fotos íntimas expostas na web) e levantaram a bandeira do não vazamento desse tipo de imagem.
O casal aproveitou a oportunidade de ver a imprensa reunida para
anunciar que vai fazer uma peça de teatro junto. E ficarão... nus...,
segundo Stênio. Ele disse ainda que fizeram as fotos para "se verificarem", por conta da tal peça.
Marilene rapidamente tentou camuflar a declaração do maridão
e falou que não ficarão pelados no palco, não. Ela falou que vão
fazer uma peça de luta e que estão cuidando do corpo e mudaram a
alimentação.
Tirando ou não a roupa no palco, tudo isso acabou servindo como
propaganda do espetáculo teatral, né?

Chimbinha ignora ameaças, diz que voltará
ao Calypso, e ainda alfineta Joelma
Chimbinha voltará ao Calypso no próximo sábado (dia 3) em Teresina, no Piauí..
Já era para ele ter voltado desde o dia 19 de setembro. Depois
disso, faltou a mais dois shows.
O músico estava sendo ameaçado por fãs enfurecidos que diziam
que iam xingá-lo e jogar coisas nele no palco. Além de defenderem
Joelma pelo fato de ela ter sido traída pelo marido, estão revoltados,
pois Chimbica disse em um áudio que eles são perigosos.
Mauro Neto, assessor do guitarrista, disse ao blog que ele ainda
não tinha voltado ao Calypso devido a compromissos pessoais. "No
último fim de semana, ele preferiu dar atenção especial à filha Yasmim", afirmou. Vamos ver qual será a reação de Joelma ao ter de
dividir palco com o ex. Ela tinha conseguido na Justiça que Chimbinha não se aproximasse e ficasse a pelo menos cem metros de
distância. Mas ele recorreu e reverteu a decisão.
O texto enviado à imprensa sobre a volta do músico tem uma indireta com alfinetada para Joelma: "Chimbinha matará saudade não só
de seus fãs, mas também de sua maior e mais constante companheira
na vida: a guitarra. Esta sim, fiel e indomável". Fiel??? Xiiii...

Tatá Werneck arma barraco em público e
faz namorado passar vergonha
Após o último show do Rock in Rio, no domingo (27), Tatá Werneck teve um verdadeiro chilique e o namorado foi obrigado a puxá-la pelo braço de tanta vergonha, coitado.
A ex-humorista da MTV simplesmente foi tirar satisfações aos
berros com um repórter de um jornal do Rio que deu a notícia, outro
dia, de uma briga dela com o namorado em um camarote do festival
de rock.
Em vez de falar de forma educada, ela se exaltou e começou a
chamar o jornalista de babaca para baixo na frente de todo mundo.
Quem estava lá comentou que Valdirene ficou de cara feia o tempo todo e que o tal namorado é um santo de aguentá-la. Haja paciência...
E pensar que ela era tão legal na época da MTV...

12

acesse: www.jm1.com.br

6 de outubro / 2015

