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EDITORIAL

O

O mal exemplo de
cima para baixo

s brasileiros estão confusos e incrédulos. Para onde se olha, a preocupação
e a tristeza atinge todos os brasileiros, por causa da corrupção, muitos
perderam seus empregos, hospitais deficientes e ainda mais, enfrentamos
os constantes abusos dos nossos políticos, veja o SENADO BRASILEIRO. É
lógico que para muitos brasileiros politizado sabem que só há este abuso, porque
o povo é passivo, é aquele negócio um político faz alguma coisa para levar vantagem e o povo nada fala, aí outro percebe e assim vai, começou de cima para
baixo e hoje virou norma e atingiu todos os estados e municípios, tem pequenos
municípios que os recursos são poucos, mas mesmo assim a fatia maior vai para
o prefeito, vice, secretários e os vereadores, é aquele negócio “Farinha pouca
meu pirão primeiro”. É de cair o queixo o quadro funcional do Senado: são 2.840
servidores efetivos e 3.364 comissionados, que são nomeados sem concurso.
Média de 77 funcionários para cada um dos 81 senadores. Essa estrutura é tão
dispensável, que até já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça a regra
que limita o número de comissionados a 10% ao número de efetivos. Atualmente,
equivale a 118% do total.
Sinceramente temos que respirar fundo para não perder o equilíbrio e começar
a escrever palavrões, hoje eu penso que as autoridades competentes devem se
reunir e estudar uma saída justa para o país, o povo está perdendo o respeito
com as autoridades com a presidenta, ex-presidente Lula, presidente do Senado
e presidente da Câmara. Como resolver o problema se as autoridades não dão o
exemplo, os subordinados são punidos quando não suportam e dão suas opiniões,
como foi a do Comandante Militar do Sul que foi exonerado após criticar governo
Dilma e homenagear militar da ditadura.
O Ministério da Defesa exonerou do Comando Militar do Sul o general
Antônio Mourão. O motivo são as críticas que o general fez ao governo Dilma
Rousseff. Além disso, uma homenagem póstuma a um chefe da repressão na
ditadura, coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ocorreu em um quartel sob
sua jurisdição. Mourão é um dos mais respeitados comandantes militares do
Exército, e foi transferido para a Secretaria de Finanças, um cargo burocrático
em Brasília. A mudança foi incluída num pacote amplo de remanejamento de
postos militares, mas foi a única motivada por evento político. Os militares estão
cansados e pergunto, como fazer se todos os militares das Forças Armadas, policias militares e Polícia Civil começarem a criticar. Tem certas coisas que não dá
para engolir, quando você assiste noticiários em todos os meios de comunicação,
até porque o povo é muito desconfiado dos meios de comunicação que recebem
altíssimas verbas do governo e que nuca denunciaram, mas com o aparecimento
da internet a imprensa acompanha para não
Fale com a redação
ficar fora da mídia.
contato@jm1.com.br
Nós estamos em dilema complicado, a
Lava Jato é uma realidade, tanto a presidente
(33)3331-8409
Dilma e seu partido o PT nas eleições de
2014 faltaram com a verdade e não tomaram
iniciativas que poderiam ter amenizado os prejuízos. Presidente do Senado,
acusado, presidente da Câmara acusado, ex-ministro condenado e preso, os
maiores dirigentes do PT presos, as acusações de todas as semanas nas revistas
mais famosas brasileiras trazem acusações seríssimas contra ex-presidente Lula
e seus familiares.
Podem os brasileiros conviverem com todos estes desmandos? Vejam: enquanto
muitos brasileiros se viram com salário mínimo, os salários dos comissionados no
Senado podem superar os R$ 22 mil, isso é uma afronta ao povo e uma vergonha
para os legisladores.
Além dos salários, os comissionados recebem também R$ 835 a título de
auxílio-alimentação, que custa mais de R$ 2,8 milhões por mês. E ainda tem as
aposentadorias marotas, entre os 3.692 aposentados do Senado, há oito casos de
“boquinhas” sem concurso que foram perenizadas e rendem até R$ 19 mil por
mês. Nós é que pagamos, o Senado gasta R$ 274 milhões todos os meses só com
pagamento de salários e benefícios a servidores, concursados e apadrinhados.
Ex-ministro do governo Lula, que os adversários comparam a Joseph Goebbels, maquiavélico homem da propaganda nazista de Adolf Hitler, Franklin
Martins tomou chá de sumiço há cerca de um ano. Não deu as caras nem para
defender os amigos enrolados na Operação Lava Jato. É que ele está longe
de tudo e de todos, no exílio dourado de Portugal, onde preenche o tempo
escrevendo um livro de memórias. Só que neste livro ele ignora as gatunagens
como a do “petrolão”, enumera as maravilhas da “era Lula”. Com certeza vai
virar ficção.
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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 poder se emana do povo e
por ele deve ser exercido

Terá havido no mundo uma sociedade justa na
qual todos os homens fossem iguais?
A resposta obviamente é não. Temos como
exemplo os dias atuais. Colocamos nosso país
nas mãos de pessoas que se utilizam do poder
para enriquecer de forma ilícita.
O gigante está acordando, mas muito lentamente.
De um lado temos o corajoso juiz Sérgio Moro
para fazer com que a justiça seja feita, um verdadeiro exemplo para os dias atuais.
Governador de São Paulo geraldo Alckmin que
ensiste em fechar as portas de mais de duas mil
escolas em todo o estado.
O gigante só vai acordar quando nós, a população, abrirmos bem nossos olhos para a nossa
dura realidade.
Manhuaçu, 31 de outubro de 2015
Cátia

Atenção com as nossas crianças

Hoje é comum as crianças imitarem tudo o que vêem na
televisão. Como pais, porém, devemos estar atentos àquilo
que está sendo imitado para que nossos filhos aprendam a distinguir o certo do errado e não imitem tudo automaticamente.
Entretanto, como atualmente os pais trabalham o dia inteiro,
fica muito difícil acompanhar de perto os "modelos" que as
crianças estão seguindo a partir da programação 'infantil"
apresentada pela televisão no período diurno.
Na última semana, devido a uma forte gripe, fui dispensada
do trabalho por dois dias e pude observar duas coisas: o forte
conteúdo erótico e a enorme violência veiculada nos filmes
e desenhos animados.
1. As televisões não precisam ter preocupações educacionais quando estão em busca de audiência, mesmo quando se
trata do público infantil?
2. Como poderíamos controlar o conteúdo da programação
infantil das televisões sem que isso configurasse uma restrição à liberdade de expressão?
Atenciosamente,
Silvia Corrêia

03 de novembro / 2015

acesse: www.jm1.com.br

3

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
respeitar autoridades. É exigir que
as liberdades sejam respeitadas
e que direitos sejam cumpridos.
Cala-se o povo, entram em cena
os engolidores da nossa cidade,
sugadores do esforço de muitos
trabalhadores e empreendedores
anônimos. Até quando assistiremos impassíveis a esta situação?
Não basta simplesmente culparmos a cultura histórica dos dois
grupos políticos e nos sentirmos
encurralados diante de uma realidade que parece não ter fim, ora
a favor ora contra aos nossos interesses pessoais. Necessário é
buscarmos soluções juntos por que bem sabemos que existem bons
exemplos em ambos os grupos, o que não podemos e sucumbir aos
maus, que querem manter-se no poder a qualquer custo para manter
suas regalias financiadas pelo dinheiro público. Talvez a única saída
para mudar nossa realidade seja de fato a união de ideias afim de
buscar o fortalecimento do nosso município. Mais nada será possível
se continuarmos alheios a tudo. E hora de manifestarmos nossas
opiniões e colaborarmos para que haja mudança de fato. Lembre-se! Pessoas são mais importantes do que coisas. Como disse Martin
Luther King: "O que me preocupa não é o grito dos violentos, nem
dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais
me preocupa é o silêncio dos bons."

“Todo o poder emana do povo e em seu
nome é exercido”
Antigamente, muito antigamente, o título deste artigo constava
da Constituição Brasileira1. Éramos felizes a não sabíamos. A tal
“Constituição Cidadã” [sic]2 tirou-nos o país que tínhamos e nos
transformou em escravos dos nossos “representantes”! [sic]
O poder ainda emana do povo, todavia, esse poder é exercido
pelos seus “representantes” [sic] conforme consta da atual Constituição Brasileira. O preceito acima foi alterado (será que foi o Jobim?)
e agora “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”3. Ou seja, o poder não é mais exercido em nome do povo.
Desde 1988, com a fabulosa “Constituição Cidadã” [sic] o poder
deixou de ser exercido em nome do povo, passando a ser exercido
pelos tais “representantes” [sic], todavia, ficou faltando aquilo que
de mais fundamental existe na representação, que é a prestação de
contas, aquilo que no idioma inglês significa “accountability”. Em
qualquer caso, é dever, obrigação, do representante prestar contas
ao representado, daquilo que faz em nome deste.
Fernando B. Pinheiro*

Paletó e gravata
Triste realidade brasileira, em que há uma
inversão de valores,
alguns insistem na repetição das mentiras
para que o errado seja
aceito como certo, isso
já está incomodando os
brasileiros chegando a
pontos insustentáveis.
A Polícia Federal e Ministério Público investigam, a justiça julga e coloca na cadeia pessoas que desviaram suas
condutas e cometeram crimes.
Quando o MST invade fazendas produtivas e depredam patrimônio público, essa turma do PT não diz nada. No Brasil infelizmente
querem tratar tudo como política, o político comete crime, é investigado e punido, só que em muitos casos como vemos no partido
da presidenta o PT, dizem que são perseguições e quem protestou
a favor da moralização brasileira, das coisas certas foram xingadas
pelo Senador Sibá Machado de vagabundos, “Eu vou juntar gente
e vou botar vocês pra correr daqui de frente do Congresso. Bando
de vagabundos. Vocês são vagabundos. Vamos pro pau com vocês
agora”, gritou Sibá Machado. Temos que ter senadores e deputados
do bem, que defendem a legalidade e errou tem que pagar. Essa
gente não são do bem, querem o poder para roubar e proteger seus
iguais. Estes são os piores bandidos, por desfrutarem do poder. O
PT nunca falou nada quando o MST invade fazendas e depredam o
patrimônio público, infelizmente a lei no Brasil não estão valendo
para os bons.

O Brasil pede socorro a seus filhos
O país nunca passou por situação tão desagradável como nos
governos de Lula e Dilma, a cada dia as notícias nos deixam aborrecidos e triste por ver as pessoas que deveriam proteger os brasileiros
são as que mais prejudicam, cidadania não é só pagar impostos ou

Deus Usa Quem Ele Quer,
Onde E Como Quer

próxima. Levaram ao hospital e e o bebê está passando bem.
Quando o ser humano se afasta por completo de Deus e faz isto.
O Senhor usa quem ele quer e quando quer, como o texto acima
explica. Glória a Deus.
Circula no Facebook e demais redes sociais, a fotografia de um
cão com uma neném recém-nascido na boca. De acordo com a
legenda da imagem, o cão teria achado a criança abandonada no
lixo, e a levado para a residência maís próxima. Ainda se pode ver
o cordão umbilical da criança.
«A mãe jogou o bebê após o nascimento E o cachorro imediatamente o pegou e o levou até a casa mais próxima. Levaram
ao hospital e está passando bem.Quando o ser humano se afasta
por completo de Deus e faz isto. O Senhor usa quem ele quer e
quando quer. Até os animais para proteger os Inocentes. Glória a
Deus eterno.»
Onde foi tirada a foto do cachorro que resgata recém nascido
jogado no lixo?
A busca pela imagem no Google só retorna sites de língua árabes cada um dizendo se tratar de um local diferente, no Egito, em
Omã e Persia.
Diversas páginas no Facebook e Blogs na internet também deram
origem diversas ao acontecimento. Jaraguá(Bauru-SP), La Plata
Argentina, Algumas pessoas atribuem a cena, a um caso ocorrido
em Jarapatuba (SE).
Infelizmente, cachorros encontrarem fetos jogados no lixo é mais
comum que se imagina. Uma busca no Google retorna inúmeros
casos no mundo todo. Vai ser muito difícil saber a origem dessa
imagem, pois a cada momento uma página ou site da internet está
publicando uma história diferente, em um local diferente.
Embora seja quase impossível saber onde o cachorro encontrou o
bebê recém nascido no lixo, fica a triste realidade a nível mundial:
Algumas mães, se é que se pode chamar de mãe, são capazes de
jogar seus filhos no lixo. Muitos morrem, outros tem melhor sorte.
Um crime desumano, hediondo que precisa ser parado.
FONTE: ESTIMULA NET

Partido Militar Brasileiro

As vezes não entendemos o poder de Deus, simplesmente pela
maneira que olhamos, mas vamos tentar explicar claramente pela
Palavra de Deus. A vida é um dom de Deus.
Deus, (a Santíssima Trindade) foi o Criador de todas as coisas
que há no céu e na terra, tudo enfim, Paulo fala sobre isso em
(Colossenses 1:16) “Porque nele foram criadas todas as coisas que
há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam
dominações, sejam principados, sejam potestades; tudo foi criado
por ele e para ele”. E em (João 1:3) diz o seguinte: “Todas as coisas
foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez”. Sendo
Ele Criador de todas as coisas, todas as coisas lhe estão sujeitas e
submissas à Sua vontade, isso em consonância com a Sua Palavra.
Na Bíblia encontramos Deus usando não só pessoas, como os
profetas, apóstolos e outros, mas também encontramos usando
animais, aves, peixes, e até pessoas estranhas que viviam no meio
de Seu povo como veremos a seguir:
Usou corvos para sustentar o Profeta Elias, (1 Reis 17:4) “E há
de ser que beberás do ribeiro; e eu tenho ordenado aos corvos que
ali te sustentem”.
Usou uma jumenta para repreender um falso profeta Balaão, (Números 22:28 e 30) “Então, o SENHOR abriu a boca da jumenta, a qual
disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas três vezes? (...)
E a jumenta disse a Balaão: Porventura, não sou a tua jumenta, em
que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu
alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não”.
Usou um peixe para salvar Jonas o profeta que Lhe desobedecera,
(Jonas 1:17) “Deparou, pois, o SENHOR um grande peixe, para que
tragasse a Jonas; e esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas
do peixe”. Examine ainda o que diz em (Jonas 2:10) “Falou, pois,
o SENHOR ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra”.
Usou uma viúva para sustentar o Profeta Elias, (1 Reis 17:9)
“Levanta-te, e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali; eis que
eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente”.
Usou um etíope para salvar o Profeta Jeremias tirando-o do
calabouço, (Jeremias 38:7, 9 e 10) “Ouviu, pois, Ebede-Meleque,
o etíope, um eunuco que, então, estava na casa do rei, que tinham
metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à
Porta de Benjamim.(...) Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens
em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço; decerto, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não
há mais pão na cidade. Então, deu ordem o rei a Ebede-Meleque, o
etíope, dizendo: Toma contigo daqui trinta homens e tira Jeremias,
o profeta, do calabouço, antes que morra”.
O impressionante é que Deus continua falando ao povo de várias
maneiras, e muitos ainda duvidam.
O que você pensa deste fato divulgado esta semana, a mãe jogou
o bebê após o nascimento
e um cachorro imediatamente o pegou e o levou até a casa mais

A solução para endireitar o nosso país. Um
partido formado pela união
de civis e militares 100%
democrático.
Ajude a formar o PMBr,
qualquer eleitor pode assinar uma ficha de apoio,
é o que fazem todos os
partidos para ser aprovados, faltam poucas assinaturas para já no ano
que vem concorrermos aos cargos de prefeitos e vereadores em todo
o Brasil. Homens de bens de todo o país resolveram entrar na política,
para ajudar o país. Militares das Forças Armadas, civis, Bombeiros e
Policia Militar de todo o Brasil estão empenhados em dar sua contribuição para termos um Brasil melhor. Quer organizar o partido aí na
sua cidade, pesquise http://www.partidomilitar.com.br/ ou fale conosco
(33)3331-8409. A política é a ferramenta correta de transformação de
uma sociedade, assine uma ficha de apoio

Fogo cruzado
Paulinho da Força (SD-SP) promete apresentar “notas frias” que o
deputado Chico Alencar (Psol-RJ) teria usado para obter ressarcimento
da Câmara. “A situação dele é bastante delicada”, diz o deputado.

Criatura e criador
A oposição aposta no desgaste da relação Dilma-Lula. “Ninguém
aguenta o impacto da pressão sobre um filho”, diz Bruno Araújo
(PSDB-PE), em referência à investigação contra Luiz Claudio Lula.

Pensando bem...
...após o sobrinho, nora e filhos se enrolarem em casos de corrupção,
diz o humorista Zé Simão, o Lula já pode ser processado por formação
de família.
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A virtude do vaso escolhido

“Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para
mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante
dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe
mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome” (At
9.15-16).
Virtude do vaso escolhido: TEM QUE SER CHAMADO E SEPARADO POR DEUS.
Em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 8 a 10, encontramos o relato do chamado de Deus na vida de Samuel. Ele
foi um milagre de Deus na terra, pois sua mãe antes de
concebê-lo não podia dar a luz; ela era estéril. Ana foi à
Casa do Senhor e fez um voto a Deus, dizendo: “Senhor
dos Exércitos! ... à tua serva deres um filho varão, ao
Senhor o darei todos os dias da sua vida...” (1 Sm 1.11).
Ana cumpriu o seu voto, e entregou o menino Samuel ao
sacerdote Eli.
As características do vaso escolhido:
A primeira característica de um vaso escolhido e separado por Deus é: OBEDIÊNCIA (Rm 13.1-2; Hb 13.17).
A obediência é algo muito difícil hoje em dia, pois são
poucos os que querem se submeter a ordenanças ministeriais. Os homens tornaram-se amantes de si mesmos,
mas o vaso que é escolhido e separado por Deus é OBEDIENTE.
Jesus Cristo foi o maior exemplo de obediência (Fl
2.6-10). Quantos falsos obreiros têm surgido por este
mundo fazendo apologia a obediência, mas eles mesmos
a negam com as suas obras. Não dão satisfação aos seus
líderes, não têm prestação de copntas com as suas igrejas. São verdadeiros “andarilhos”.
Quantas pessoas automaticamente se promovem a
missionários, ou seja, “mercenários”, abandonando as
suas igrejas e perambulando por aí, enganando os crentes e igrejas que não os conhecem, fazendo barganha e
mercadejando a Palavra de Deus. São obreiros fraudulentos, insubordinados, não são chamados e nem separados por Deus, pois o vaso escolhido de Deus espera o
tempo certo em sua vida para ser útil ao bem comum da
igreja, sobretudo no seu ministério.
Lugares onde as igrejas não têm renda, onde as dificuldades são grandes, onde muitos não querem ir, em
terras indígenas que não têm nada a oferecer... Aí devemos estar!
Só tenho tido despesas no reino material, mas no reino
espiritual: lucro! Almas sendo libertas, para a glória do
Senhor Jesus!
A segunda característica de um vaso escolhido e separado por Deus é: CORAGEM.
Samuel não conhecia ainda ao Senhor quando Deus o
chamou por quatro vezes. Ele pensava que era o sacerdote Eli que estava lhe chamando, mas era o Senhor. Eli
entendeu que era Deus que chamava o jovem, e disse
a Samuel: “Vai-te deitar, e há de ser que se te chamar,
dirás: Fala Senhor, porque o teu servo ouve” (1 Sm 3.9).
Quando Deus se revela a Samuel, Ele relata o que ia fazer na casa de Eli. A princípio, Samuel temeu relatar a
visão a Eli, mas teve que ter coragem para falar aquilo
que Deus lhe disse.
O vaso escolhido e separado por Deus tem que ser
CORAJOSO. Quando Deus disse a Ananias: Vai, porque
ele (Paulo) é para mim um instrumento escolhido. Deus
também disse que mostraria a Paulo o quanto deveria
padecer pelo amor do seu nome (At 9.15-16).
Será que você teria coragem, se Deus lhe dissesse: “Filho, enviar-te-ei para uma terra estranha; lá tu sofrerás
muito para pregar a minha Palavra”. Qual seria a sua resposta ao chamado de Deus?
Quando Deus me enviou para o Paraguai, fiquei muito
assustado, pois sabia que Ele queria não simplesmente
uma viagem às fronteiras daquele país, mas queria que
eu conhecesse todo o seu interior. E isso foi feito. Até
em aldeias de índios, e assentamentos que lutavam pela
posse de terras, fiquei.
Não quero aqui escrever que sou eu melhor do que
alguém; longe de mim... Escrevo em estar disposto e
determinado para ficar nas mãos de Deus, pois nem condições eu tinha, mas, a vontade e o amor em servir é
que me levaram a conquistar essas características. Foram
colocadas em mim, para que eu pudesse ir e dar frutos.
Assim foi feito, porque Deus assim o quis fazer... TEM
QUE SER FIEL A CHAMADA E À UNÇÃO... Se Deus
escolheu você é porque Ele lhe chamou e separou; então,
também lhe ungiu. Deus lhe ajudará a se manter firme
em suas promessas.
André Luiz Aparecido Canhos dos Santos
(e.mail: projeto1restaurandovidas@gmail.com) é
Pr. Missionário, Teólogo e Escritor.

A

A LEI VALE PARA TODOS

s novas denúncias
envolvendo
alguns
de seus amigos mais
próximos e até mesmo membros de sua família fazem com
que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha de se
explicar aos brasileiros e, talvez, à Justiça. A mais recente
investigação do Ministério
Público e da Polícia Federal
envolve a suposta compra de
uma medida provisória editada em 2009, durante o segundo governo de Lula, para
beneficiar montadoras de veículos. O caso é um desdobramento da Operação Zelotes,
que apura um esquema de
desvios e fraudes no Conselho
Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), ligado à Receita Federal, e retrata a que
ponto chegou o desmantelo
da corrupção nos tempos do
lulopetismo.
Deflagrada no início da semana, a nova etapa da operação teve como um dos alvos
o escritório de um dos filhos
de Lula. Sua empresa de marketing esportivo é suspeita de
ter recebido repasses de um
grupo de lobistas que atuaram pela aprovação da medida provisória que prorrogou
incentivos fiscais à indústria
automobilística. Segundo as
investigações, teria havido o
pagamento de R$ 2,4 milhões
à empresa do filho do ex-presidente em 2011, justamente o
ano em que a MP entrou em
vigor.
No mesmo inquérito, a Polícia Federal intimou Gilberto

D

Carvalho, ex-chefe da Secretaria Geral da Presidência no
governo Lula e um dos auxiliares mais próximos do chefão do PT, a prestar depoimento sobre o suposto esquema de
compra de MPs. Ele foi citado
por vários personagens envolvidos no escândalo e seu nome
aparece na agenda de um dos
lobistas presos. Também foi
detido um ex-conselheiro do
Carf, José Ricardo da Silva,
suspeito de ter ligações com
Erenice Guerra, que sucedeu
Dilma Rousseff na chefia da
Casa Civil e acabou deixando
o cargo após denúncias de corrupção.
Além das suspeitas que recaem sobre seu filho, Lula se
vê às voltas com o conteúdo
explosivo da delação do lobista Fernando Baiano na Operação Lava Jato, que investiga
o petrolão. De acordo um dos
operadores da propina do esquema de corrupção que varreu a Petrobras, houve o pagamento de R$ 2 milhões para
o pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente,
uma espécie de comissão pelo
lobby feito junto a Lula em
uma negociação para um contrato com a Petrobras. Ainda
segundo Baiano, Bumlai o teria pressionado alegando que
esse montante se destinava a
quitar uma dívida imobiliária
de uma das noras de Lula.
Basta acompanhar o noticiário para notar o quanto o
ex-presidente, sua família e alguns de seus auxiliares e amigos mais próximos parecem

enredados em uma teia de
conexões ainda muito mal explicadas. Apesar da resistência
de setores do governo e do PT,
além do descontentamento do
próprio Lula – que trabalha
abertamente para destituir o
ministro da Justiça, sob o argumento de que ele “perdeu o
controle” da Polícia Federal –,
as investigações vão prosseguir e podem complicar ainda
mais a situação do líder petista.
Como se não bastasse ter
sido o chefe de uma gestão
que protagonizou o mensalão e deu início ao petrolão,
perpetuado durante o governo Dilma, Lula deve explicações às autoridades e não
poderá alegar, mais uma vez,
que não sabia de nada do que
acontecia à sua volta. Apesar
do descalabro petista em 13
anos de governo, o Brasil tem
instituições fortes, autônomas,

Desespero Petista

eputado Sibá Machado, usa
a tribuna da Câmara para incentivar e convocar o MST a
violência contra manifestantes pro-impeachment de Dilma. "Vamos pro
pau".
Aécio também pediu ao presidente
do Senado que garanta a segurança
de quaisquer manifestantes nas dependências da Câmara e do Senado
ou na área em frente ao Congresso
Nacional.
Depois da visita da policia federal
no escritório do filho do chefe maior
do PT, "lulinha", hoje um grande milionário, foram apreendidos uma batelada de documentos.
Claro que o chefe não ficou muito
satisfeito pois se considera o dono do
Brasil e acima de qualquer suspeita,
mesmo sendo acusado por vários delatores da operação Lava a Jato.
Não ia deixar passar ileso, imediatamente determinou ao deputado
Sibá Machado para subir a tribuna
com um único objetivo: Incitar a
violência contra os manifestantes
acampados nos jardins da Câmara do
Deputados, movimento pacífico pro-impeachment de Dilma.
Não resta mais nada para a saída

dos petistas do poder, 93 por cento da
população brasileira querem a saída
de Dilma.
Além da crise política, econômica
e moral orquestrada pelo governo
petista, envio de toneladas de alimentos de nosso estoque regulador
para CUBA, corrupção na Petrobrás,
compra superfaturada de Passadena,
refinaria sucateada nos Estados Unidos, Lula agora quer provocar a baderna convocando seu exército bolivariano e particular o MST para criar
confronto com os manifestantes.
O presidente nacional do PSDB,
senador Aécio Neves, condenou, nesta quarta-feira (28/10), a declaração
de incitação à violência feita pelo líder do PT na Câmara dos Deputados,
Sibá Machado, contra manifestantes
que estão acampados em frente ao
Congresso Nacional em apoio ao pedido de impeachment da presidente
Dilma Rousseff.
Em discurso, na Câmara, ontem,
o deputado Sibá Machado chamou
os manifestantes de vagabundos e
disse que os colocaria “para correr”.
“Eu vou juntar gente e vou botar
vocês pra correr daqui de frente do
Congresso. Vocês são vagabundos.

atuantes, e ninguém é inimputável, intocável ou está acima
das leis. Nem mesmo um ex-presidente, seus amigos ou
familiares.
É certo que o PT não inventou a corrupção, mas a institucionalizou como nunca antes
neste país ao tomar de assalto
o Estado brasileiro. Nos tempos de Lula, os malfeitos e as
malfeitorias foram elevados à
máxima potência, alcançando
níveis inimagináveis, como
se não houvesse limite para a
atuação de uma “sofisticada
organização criminosa” – nas
palavras do ministro Celso de
Mello, decano do Supremo
Tribunal Federal, durante o
julgamento do mensalão. Pois
agora, finalmente, parece ter
chegado a hora de acertar as
contas com a lei.
Roberto Freire é deputado
federal por São Paulo e presidente nacional do PPS

Vamos pro pau com vocês agora”,
afirmou Sibá Machado.
O protesto de Aécio Neves contra
a incitação à violência foi feito após
o confronto ocorrido hoje entre um
grupo de pessoas e os manifestantes
pró-impeachment. Segundo relatos,
houve feridos.
"Uso essa tribuna para condenar
de forma absolutamente veemente
a incitação a violência promovida
ontem pelo líder do PT na Câmara
dos Deputados, que ocupou a tribuna
não para buscar o entendimento para
realocarmos aquelas pessoas que lá
estão ou darmos paridade a outros
que queiram se manifestar de forma
contrária, mas ameaçando com aquilo que se consumou hoje, uma praça
de guerra em frente ao Congresso
Nacional", afirmou Aécio Neves.
Aécio também pediu ao presidente
do Senado que garanta a segurança
de quaisquer manifestantes nas dependências da Câmara e do Senado
ou na área em frente ao Congresso
Nacional.
“São manifestações democráticas,
legítimas, e obviamente deve ser preservada a integridade física de todos
os manifestantes”, afirmou Aécio.
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PREFEITO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ É CONDENADO
POR FRAUDE COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR

Pablo Emílio Campos, em conluio com um comerciante da cidade, pagou por produtos alimentícios que
nunca foram entregues nas escolas, além de simular a aquisição de quantidades absurdas de alguns itens
Manhuaçu. O Ministério Público Federal
(MPF) obteve a condenação do prefeito de Patrocínio do Muriaé/MG,
Pablo Emílio Campos
Correa, juntamente com o
empresário Oldacir Luiz
Valdier e sua firma individual, por improbidade
administrativa.
O prefeito foi acusado
de adquirir na empresa
Oldacir Luiz Valdier ME
gêneros alimentícios a
preços
superfaturados
para o preparo de merenda escolar, além de pagar
pela compra de produtos
que nunca foram entregues nas escolas municipais, como 68 kg de alcatra, 95.5 kg de contra filé,
33 kg de mamão Papaya,
31 sacolas de pão para
cachorro quente e 51 caixas de 114g de caldo de
galinha (produto que, por
sinal, tem uso proibido na
merenda escolar).
Outra vertente das irregularidades estava no
faturamento de produtos
em quantidades absurdamente superiores às que
eram efetivamente entregues.
Somente no mês de
março de 2013, foram
pagos, entre outros, 100
quilos de farinha de man-

dioca, 60 kg de sal, 150
kg de feijão, 100 kg de
batata e 105 kg de fubá.
Mas a verdade é que as
quantidades efetivamente entregues à Secretaria
Municipal de Educação
pela empresa ré foram
2kg de mandioca, 6 kg
de sal, 26 kg de feijão,
23.5 kg de batata e 1 kg
de fubá.
As fraudes foram praticadas com recursos do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), através
do Programa Nacional
de Alimentação Escolar
(PNAE).
Para o juízo federal, as
provas demonstraram a
“existência de uma rotina
administrativa organizada pelo Réu Pablo Emílio Campos, na qualidade
de prefeito de Patrocínio
de Muriaé, voltada ao
cometimento de atos de
improbidade administrativa, com a participação
do Réu Oldacir Luiz Valdier”.
Para isso, foi criado um
sistema em que a conferência das mercadorias
entregues nas escolas não
era realizada com base
na respectiva nota fiscal,
mas sim em uma planilha
de controle de merenda

fornecida pela Prefeitura
Municipal, o que, segundo a sentença, “revela a
intenção deliberada do
gestor em criar mecanismos que dificultassem o
controle da aquisição das
mercadorias pelas servidoras responsáveis pelo
recebimento”.
Oldacir Luiz, por sua
vez, “beneficiou-se diretamente da fraude, pois,
inexistindo dúvidas quanto à autenticidade das
notas [fiscais], impõe-se
a conclusão de que se beneficiou do pagamento de
produtos não entregues e/
ou entregues em menor
quantidade”.
O magistrado federal
destacou, ainda, que "os
agentes públicos, e aqueles que em sua atividade
diária estabelecem relações negociais e administrativas com a Administração Pública, têm a
obrigação se conduzirem
com diligência. A inobservância das regras e
princípios jurídicos na
prática dos atos do gestor
da coisa pública, independentemente do valor
nominal do patrimônio
agredido ou dilapidado,
enseja na sociedade prejuízo de proporções consideráveis, criando a pre-

sunção de que qualquer
cidadão também poderia
se apropriar da coisa comum, porque contribuinte."
Assim, concluiu que
“os atos praticados,
além de causarem dano
ao eráio (art. 10, I, Lei
8.429/92), importaram,
também em violação aos
princípios da administração pública (art. 11, I, da
mesma lei)”.
O prefeito Pablo Emílio Campos Correa e o
empresário Oldacir Luiz
Valdier foram condena-

dos a ressarcir ao município a quantia de R$
9.100,00, atualizada e
corrigida monetariamente. Eles ainda deverão
pagar, cada um, multa de
R$ 18.200,00. O empresário fica, ainda, proibido
de contratar com o Poder
Público e de receber incentivos fiscais e creditícios pelo prazo de cinco
anos.
Afastamento - Durante
o trâmite da ação, o prefeito chegou a ser afastado do cargo em virtude
de uma liminar concedida

pelo juízo federal de Muriaé a pedido do Ministério Público Federal. O
afastamento deveu-se ao
fato de Pablo Emílio tentar obstruir as apurações,
coagindo testemunhas e
falsificando
documentos, além de se negar a
atender as requisições do
MPF. Na mesma ocasião,
foi determinada busca e
apreensão dos documentos e a indisponibilidade de bens do prefeito e
da empresa beneficiária
da fraudes, Oldacir Luiz
Valdier ME.
Os réus recorreram da
liminar, que foi mantida
pelo Tribunal Regional
Federal da 1ª Região. Pablo Emílio ficou 180 dias
afastado da Prefeitura e
teve de responder a uma
CPI instaurada pela Câmara de Vereadores.
Patrocínio do Muriaé,
situado na Zona da Mata
Mineira, a 408 km de
Belo Horizonte, possui
população de cerca de
5.298 habitantes. A rede
municipal é composta por
três escolas e atende 464
alunos.
Assessoria de
Comunicação Social
Ministério Público Federal em Minas Gerais

6

03 de novembro / 2015

acesse: www.jm1.com.br

"BRASIL ESTÁ EM LIQUIDAÇÃO, MUITO BARATO"

Segundo o empresário Abilio Diniz, o país "está muito barato para investidores de fora". No evento, Abilio defendeu o dólar na faixa de R$ 3,50.

FALTA APURAR PAPEL DO CITI
NA COMPRA DE PASADENA
As investigações da força-tarefa da Operação Lava Jato e
da CPI da Petrobras não se debruçaram sobre um personagem importante na compra superfaturada, pelo Brasil,
da refinaria de Pasadena, localizada no Texas, nos Estados Unidos. Trata-se do Citibank, banco dos EUA que
recomendou o negócio. Avaliada por US$ 42,5 milhões,
a refinaria escandalosamente superfaturada custou US$
1,33 bilhão ao Brasil.
NEGOCIATA
A negociata de Pasadena foi na época em que o Citi e Daniel Dantas, o banqueiro, uniram-se para tentar controlar
uma empresa de telefonia.
ANTIGOS PARCEIROS
O banqueiro Daniel Dantas era parceiro do banco americano Citibank e dos fundos de pensão de estatais para
comprar a TeleNorte Leste.
CITI SABIA
O Citigroup, controlador do Citibank, foi contratado pela
Petrobras para vender a refinaria de Pasadena em 2013.
PREJUÍZO GARANTIDO

ESCONDE-ESCONDE
O governo parou de divulgar a conta dos “cartões corporativos”, usados até para pagar motel de ministros. Até agosto: R$ 35 milhões. Agora o governo esconde até o total de
gastos, 90% dos quais são sigilosos.
ESTÁ COMBINADO
Aliados de Dilma preferem que Eduardo Cunha seja afastado do cargo pela via judicial. Enquanto o presidente da
Câmara evita abraçar o impeachment, Dilma evita abraçar
o papel de articular a saída dele.
LENHA NA FOGUEIRA
“A oposição vai pressioná-lo (Eduardo Cunha) para que decida sobre o impeachment até 15 de novembro”, afirma o
deputado Paulinho da Força (SD-SP), aliado de Cunha e
defensor ferrenho do impeachment.
BOI NA LINHA
O ministro Gilberto Kassab (Cidade) pediu a Jerônimo
Goergen (PP-RS) para recuar em relação ao projeto que
previa obrigatoriedade de extintor em carro. A Câmara já
aprovou a urgência da proposta.
FIGURA REPETIDA

A Petrobras confirmou ofertas, através do Citibank em
2013, entre US$ 200 e US$ 250 milhões pela refinaria.
Mas “não aceitou o prejuízo”.

Dois personagens petistas de escândalos anteriores continuam atuando na roubalheira aos fundos de pensão, segundo o deputado Efraim Filho (DEM-PB): João Vaccari
Neto e o mensaleiro José Dirceu.

CÂMARA MANTÉM BOQUINHA PARA APANIGUADOS

PENSANDO BEM...

A crise financeira não afetou os apadrinhados de deputados federais. Em ano de arrocho fiscal, a Câmara não
abre mão de um batalhão de funcionários comissionados,
nomeados sem concurso. No total, são 1.636 “cargos de
natureza especial” (CNE), com salários que chegam a R$
17 mil, distribuídos entre as lideranças, secretarias e a presidência da casa. Cada deputado tem direito a 25 secretários parlamentares.

O governo precisa fazer outra reforma política, pois perdeu
na primeira votação do pacote fiscal. O Congresso adiou a
votação da DRU.

BOQUINHA GULOSA
A Câmara paga a 10.347 secretários parlamentares, não
concursados. Todos são indicados e muitos nem aparecem para trabalhar.
BOQUINHA GULOSA 2
Os partidos com maiores números de comissionados são:
PT, PMDB e PSDB. Juntos, as três lideranças têm mais de
duzentos.
NEM VÃO FAZER FALTA
São 3.342 concursados na Câmara, além de 3.096 terceirizados. Estima-se que um terço desse contingente se
aposentará até 2.020.
BRASIL SEM GOVERNO
Mais que irritação, provocou certo
pânico no Palácio do Planalto a entrevista do ministro Marco Aurélio,
à revista IstoÉ, reconhecendo que
“não há governo” no Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal
lidera a campanha “Banho de Ética”, do Instituto Uniceub
de Cidadania.
FARRA DO BNDES
O presidente da CPI do BNDES, Marcos Rotta (PMDB-AM), está preocupado com os empréstimos internacionais
do banco. “Precisamos encontrar mecanismos para barrar
o tráfico de influência”.
VAI CAIR ACOMPANHADO
Deputados da oposição e governo estão em pânico com
os sinais do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de
que não tem a “menor intenção” de “cair sozinho” no escândalo desvendado pela Lava Jato.

SENADO TEM MAIS ‘BOQUINHAS’
QUE FUNCIONÁRIOS
É de cair o queixo o quadro funcional do Senado: são 2.840
servidores efetivos e 3.364 comissionados, que são nomeados sem concurso. Média de 77 funcionários para cada
um dos 81 senadores. Essa estrutura é tão dispensável,
que até já foi aprovada na Comissão de Constituição e
Justiça a regra que limita o número de comissionados a
10% ao número de efetivos. Atualmente, equivale a 118%
do total.
SALÁRIOS MÁXIMOS
Enquanto muitos brasileiros se viram com salário mínimo,
os salários dos comissionados no Senado podem superar
os R$ 22 mil.
BEM NUTRIDOS
Além dos salários, os comissionados recebem também R$
835 a título de auxílio-alimentação, que custa mais de R$
2,8 milhões por mês.
APOSENTADORIAS MAROTAS
Entre os 3.692 aposentados do Senado, há oito casos de
“boquinhas” sem concurso que foram perenizadas e rendem até R$ 19 mil por mês.
A CONTA É NOSSA
O Senado gasta R$ 274 milhões todos os meses só com
pagamento de salários e benefícios a servidores, concursados e apadrinhados.
EX-MINISTRO ESCREVE LIVRO
EM SEU EXÍLIO DOURADO
Ex-ministro do governo Lula, que os adversários comparam a Joseph Goebbels, maquiavélico homem da propaganda nazista de Adolf Hitler, Franklin Martins tomou chá
de sumiço há cerca de um ano. Não deu as caras nem para
defender os amigos enrolados na Operação Lava Jato. É
que ele está longe de tudo e de todos, no exílio dourado
de Portugal, onde preenche o tempo escrevendo um livro
de memórias.

Fraternidade sempre

Algumas pessoas se questionam por que os espíritas
se dedicam à Assistência e Promoção Social, já que sabem que as pessoas que nascem na pobreza, em tese,
estão resgatando débitos do passado.
A resposta nos parece simples.
Como cristãos, todos devemos atender aos ensinamentos do Cristo de fazer aos outros o que gostaríamos
que os outros nos fizessem.
Se é verdade que as pessoas devem resgatar seus débitos junto às Leis Divinas, também o é que devemos
ajudar-nos mutuamente.
Jesus afirmou que são os doentes que necessitam de
médicos e não os sãos.
Assim, quem mais necessita de apoio e fraternidade
são aqueles que mais sofrem.
Jesus ensinou que somos todos irmãos. Analisando
sob esse ponto de vista, quem de nós, mesmo sabendo
que um irmão infringiu as leis, não busca todos os meios
de ajudá-lo?
Ademais, quem garante que, pela lei da reencarnação,
o sofredor de hoje não é um familiar ou um afeto do
ontem?
O Evangelho de Jesus ensina que devemos amar uns
aos outros, como Ele mesmo nos amou. Não disse que
era para amarmos somente os que são felizes e de nada
necessitam.
Jesus ensina ainda, que tudo o que fizermos aos necessitados, é a Ele mesmo que estamos fazendo.
Portanto, dar água a quem tem sede, alimento a quem
tem fome, agasalho a quem tirita de frio, é obrigação de
todo cristão verdadeiro.
Visitar quem está no cárcere, quem sofre num leito de
hospital, nos asilos, manicômios, orfanatos e outros tantos locais de sofrimento, é nosso dever de fraternidade.
Se pensássemos de maneira diversa, ninguém de nós
visitaria um presídio, por exemplo. Pois, em tese, todos
os que estão detidos são devedores das leis e estão cumprindo pena.
Como Deus não quer a morte do pecador, mas o seu
soerguimento, que sejamos nós a ajudá-lo a se levantar e
prosseguir adiante, em nome do Cristo, a quem dizemos
seguir.
Jesus sempre exemplificou o amor, mesmo que alguns
dos Seus seguidores não entendessem o fato de Ele estar com gente de má vida e entre os enfermos de toda
ordem.
Assim, se é verdade que a cada um será dado segundo
as suas obras, todos estamos recebendo o que merecemos, mas em nenhum lugar está escrito que não devemos nos ajudar uns aos outros.
É esse, portanto, o motivo pelo qual devemos envidar
esforços para tornar menos áspera a caminhada daqueles que sofrem mais que nós.
***
"Desprezar a fraternidade de uns para com os outros, mantendo a flama do conhecimento superior, será
o mesmo que encarcerar a lâmpada acesa numa torre
admirável relegando à sombra os que padecem, desesperados, ou que se imobilizam, inermes, em derredor".
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CBH MANHUAÇU TEM NOVA DIRETORIA

N

a manhã desta terça-feira, 27, uma
reunião extraordinária, na cidade de Ipanema, elegeu, por aclamação, a nova diretoria do
CBH Manhuaçu – Comitê de Bacia Hidrográfica
Águas do Rio Manhuaçu,
para o biênio 2016/2017.
A disputa em chapa única
elegeu Senisi Rocha como
novo presidente e Genilson Silva vice-presidente.
Isaura Paixão, que ocupou
o cargo de presidente por
dois mandatos, assume a
secretária executiva e Flávia Raposo é a nova secretária adjunta. Após a eleição, foi concedida a posse
e uma nova reunião extraordinária aprovou o PAP
– Plano de Aplicação Plurianual para 2016/2020.
A Bacia do Rio Manhuaçu banha 32 municípios,
porém apenas 27 integram
o Comitê por suas sedes
serem cortadas pelo Rio.
A cada dois anos é eleita
uma nova diretoria, já o
comitê tem eleição a cada
quatro anos e é formado
por 32 integrantes titulares e 32 suplentes, segmentados em poder público estadual, setor público
municipal, sociedade civil
e usuários.
Para Senisi Rocha, que
representa a sociedade
civil, por meio do Lions
Clube Manhuaçu Flor de
Manacá, que atuava junto
a entidade como vice-presidente a meta é manter os

projetos que vem sendo
desenvolvidos e a personalidade adquirida pelo
CBH ao longo de seus dez
anos de existência, e que
o comitê seja ainda mais
atuante, participativo e
democrático em suas decisões, porém o cenário
aponta para um grande
desafio. “Eu acredito que
nosso maior desafio será
dar respostas a sociedade
sobre a questão da escassez de água, recurso tão
importante para nossa sobrevivência” – relata Rocha.
Para a antecessora, Isaura Paixão, “o trabalho a
ser realizado pelo novo
presidente, companheiro
de gestão, será de continuidade aos inúmeros projetos implantados em toda
Bacia e a nova diretoria
vai continuar somando
forças para ampliar a atuação dentro dos municípios
integrantes do Comitê.
Isaura destaca alguns projetos importantes iniciados. “Enquanto presidente, fiz um grande trabalho
de mobilização e dei mais
transparência ao Comitê. Também implantamos
o Plano de Saneamento
Básico nos municípios da
Bacia. O trabalho em parceria com o Instituo Terra
com dois projetos, o de
fossas e de nascentes e o
uso racional de água, entre
outros”.
APÓS POSSE PAP É
APROVADO: Após a pos-

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 079/2015
PREGÃO Nº. 024/2015
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG,
torna a público a abertura do Processo Licitatório nº.
079/2015, na modalidade Pregão nº. 024/2015, na forma
Presencial, tipo menor preço por item, regido pela Lei
Federal nº10. 520, de 17/07/2002, Lei Federal nº8. 666 de
21/06/1993 e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O MUNICÍPIO
DE SANTANA DO MANHUAÇU/MG. Apresentação para o
Credenciamento dos Licitantes: 17/11/2015 até às 14:00
horas. Abertura da Sessão Oficial do Pregão: 17/11/2015
às 14:00 horas. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro,
CEP: 36940-000, Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13:00 às 17:00
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 29 de
Outubro de 2015. Joseane Caroline de Abreu- Pregoeira.

se da nova diretoria do
CBH, uma outra reunião
extraordinária abordou o
PAP, que foi submetido
a assembleia do comitê,
sendo aprovado para o
quadriênio 2016/2020. O
novo presidente comenta:
“O PAP é um instrumento fundamental de gestão do comitê, não só do
Manhuaçu, mas também
do Doce ao qual estamos
ligados, e o PAP é o instrumento ligado principalmente ao setor econômico
e financeiro. Os recursos
da cobrança da água é que
possibilitam a execução
de projetos, muitas iniciativas do Comitê. Hoje,
depois de uma ampla discussão em grupo de trabalho nos últimos meses,
apresentamos em assembleia e foi aprovado, com
isso já temos a intenção de
alocação de recursos para
os próximos quatro anos”.
O PAP é um instrumento de orientação para os

estudos, projetos e ações
que serão executados com
recursos da cobrança pelo
uso da água em toda a Bacia Hidrográfica do Rio
Doce, da qual o CBH Manhuaçu integra. Entre os
objetivos do Plano estão
a implementação de me-

tas dos contrato de gestão,
do Pacto das Águas e os
programas prioritários do
PIRH – Plano Integrado de
Recursos Hídricos – e do
PARH – Plano de Ação de
Recursos Hídricos, assim
como aumentar a disponibilidade de água e reduzir

os níveis de poluição hídrica na bacia, apoiar medidas
de proteção e ou preservação de nascentes e práticas
de conservação da água e
do solo, além de fomentar
ações de prevenção e defesa a acidentes e eventos
hidrológicos críticos.
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POLÍCIA
Corpo de homem desaparecido
é encontrado em represa

RAUL SOARES (MG) - O
corpo de José Maria Carvalho,
de 30 anos, foi encontrado na
tardedesta quarta-feira (28/10)
nas águas da represa do Emboque Bicuíba, situada em Raul
Soares. A vítima, que morava no
distrito de Vermelho Velho, no
Córrego Cachoeira Alta, estava
desaparecida desde a última
segunda-feira, quando houve
o primeiro registro policial de
desaparecimento sobre o caso.
“Nós começamos a fazer
os trabalhos de levantamento,
apurações e na data de hoje recebemos uma ligação informando
que havia um corpo boiando
nesta represa e, mediante as características, calça jeans e cinto
branco, já relacionamos o caso
ao registro do desaparecimento
da vítima”, relatou tenente
Alonso.
O irmão da vítima foi até o
local e fez o reconhecimento
do corpo. Em entrevista, Elenício Carvalho, contou que no
domingo o irmão saiu com dois
amigos, vizinhos. Na versão
dos amigos, José havia sido
sequestrado por ocupantes de
um veículo Astra e colocado no

porta-malas deste veículo. “No
domingo de manhã este vizinho
o chamou para sair, foram para
a piscina, beberam. Ele falou
que no Vermelho Velho os caras abordaram eles, armados e
encapuzados, e colocaram meu
irmão dentro do carro. Mas este
vizinho mesmo comentou que
ele estava na represa”, salientou.
Segundo a Polícia Militar, na
primeira versão apresentada, os
amigos chegaram a seguir os
supostos sequestradores, mas
o combustível acabou durante
o percurso. A versão está sendo
checada e há divergências. Conforme apurado, vítima e amigos
teriam sido vistos em um posto
de combustível abastecendo o
veículo. De acordo com Tenente
Alonso a versão do suposto
sequestro foi apresentada por
um dos amigos que possui distúrbio mental. A princípio, são
duas hipóteses: afogamento ou
homicídio.
Após o encontro do corpo
os amigos que estavam com a
vítima no domingo não foram
encontrados em suas residências pelos policiais militares e
são peças importantes para o

caminhar da investigação. Os
policiais foram informados por
familiares que eles se deslocaram até municípios vizinhos
e estão sendo procurados para
mais esclarecimentos.
A perícia técnica da Polícia Civil acompanhou o caso.
Aparentemente, o corpo não
apresentava sinais de violência,
porém, somente uma avaliação mais específica poderá
apresentar detalhes da causa
morte. Ainda de acordo com
o delegado responsável pelo
caso, Rodrigo Otoni, a polícia
tem um suspeito, que não terá
o seu nome revelado para não
atrapalhar nas investigações.
As linhas de investigação
estão sendo traçadas. José Maria já tinha de passagens pela
polícia. “A vítima tinha passagens por vários crimes como
estupro, roubo, ameaça e tem
informações que chegaram para
à polícia de que este cidadão
estaria envolvido com o furto
de gado na região. São várias
situações a serem apuradas para
se concluir se tem relação com
o fato ocorrido hoje”, concluiu
Tenente Alonso.

Casal morre em acidente com Gol

Um casal morreu num acidente no km 61 da MG-329,
em Raul Soares, por volta de
2 horas da madrugada deste
domingo, 01/11.
José Marcone Furfuro de
Souza, 49 anos, e sua esposa
Marcia de Souza Alves Furfuro, 49 anos, seguiam num
veículo Gol, placa GWL 0213.
O motorista perdeu o controle
da direção e capotou.
Segundo a Polícia Militar
Rodoviária, aparentemente, ao
realizar uma curva à direita e
depois à esquerda, ele perdeu o
controle direcional do veiculo
invadindo a contramão de
direção. Ao sair da pista, capotou várias vezes, derrubando
uma placa de sinalização e
parando ao chocar-se contra
um barranco.
O Corpo de Bombeiros fez
os trabalhos de retirada dos
corpos e identificação. Foram
encaminhados para uma funerária em Raul Soares.
Carlos Henrique Cruz

POLÍCIA
Taxista de Martins Soares é
encontrado morto dentro de córrego
M A RT I N S S O A R E S
(MG) - O corpo do taxista
Sebastião das Graças Ferreira, 57 anos, foi encontrado na
tarde de sexta-feira, 30/10,
numa manilha de um córrego
na zona rural de Martins Soares. Ele estava desaparecido
desde sábado, 24/10.
De acordo com o Cabo
Carlos Alberto, da Polícia
Militar de Martins Soares,
em entrevista ao Portal Caparaó, por volta de 18 horas,
o corpo de Sebastião foi encontrado preso numa manilha num pequeno córrego na
região do Córrego Canadá,
bem próximo ao local onde
o suspeito do crime morava.
A perícia foi acionada e fez
os levantamentos no local.
Foi localizado também um
relógio de pulso caído nas
proximidades.
O táxi foi encontrado na
quarta-feira, em Urucânia,
na região de Ponte Nova, sem
os adesivos. Estava com um
casal, que também morava
em Martins Soares. O Portal
Caparaó apurou que o carro
foi apreendido e o rapaz alegou que havia comprado o
Fiat Uno. A história suspeita
contada está sendo apurada.
De acordo com o militar,
as investigações tomam novo

rumo agora. “Os taxistas se
mobilizaram e estavam ajudando nessas buscas, bem
como a comunidade de Martins Soares que ficou muito
apreensiva com a história do
desaparecimento, que agora
é tratado como homicídio. A
localização do corpo vai permitir outros levantamentos”,
afirmou.
Somente a necropsia poderá indicar a causa da morte
do taxista.
As investigações seguem
à cargo da delegacia de Manhumirim, que tem um suspeito do crime.
UMA SEMANA: A história do desaparecimento
teve um desfecho triste. Foi

uma semana de angústia sem
notícias do taxista. A esposa
procurou a Polícia Militar
e contou que Sebastião das
Graças Ferreira não fazia
contato desde sexta-feira,
23/10. Conforme reportagem do Portal Caparaó, no
início desta semana, o que a
família estranhou é que ele
sempre avisava de viagens
mais longas e quais são os
passageiros.
Segundo informações passadas por taxistas do município Sebastião das Graças,
teria sido visto pela última
vez, em seu ponto de trabalho
no sábado, 24/10, na parte da
manhã.
Jailton Pereira

Manhuaçu/MG. Um
homem de 38 anos foi preso
pela Polícia Civil, na manhã
desta quarta-feira, 28/10,
após denúncia de uma das
enteadas. Os levantamentos
da equipe policial mostraram
que as três crianças, duas
meninas e um menino - que
é filho do homem - sofriam
maus tratos e abusos.
Segundo as Delegada
Titular da Delegacia de
Crimes contra a Mulher,
Dra. Lujan Pinheiro, durante as investigações foi
apurado que o suspeito
possuía diversas passagens
pela polícia. “O padrasto
das duas meninas, além

de se envolver com o uso
de drogas, possui passagens pela polícia inclusive
por tentativa de homicídio
contra a mãe das crianças,
a companheira dele”, disse.
De acordo com a denúncia da criança à polícia, o
padrasto as obrigava a serviços pesados e, por algumas
vezes, abusou da irmã, de 9
anos. “Isto é uma denúncia
grave, pois quem deveria
educar e cuidar da criança é
justamente quem as agride. É
muito importante a denúncia
de vizinhos, e principalmente
de familiares. Caso a pessoa
da família tenha conhecimento do fato e denuncia à

polícia, pode ser indiciada
por convivência, ou seja, conhecem o fato e não tomam
providencias”, destaca.
Prisão: Usuário de drogas,
o homem de 38 anos estava
internado no hospital em
Manhuaçu, após passar mal
por abstinência da droga.
A delegada Lujan Pinheiro
solicitou à Justiça de Manhuaçu a prisão preventiva
do suspeito, visto que ele
estava na iminência de receber alta e poderia fugir, pois,
já sabia que a polícia estava
apurando o caso.
O padrasto foi preso e está
recolhido no presídio de
Manhuaçu.

Enteada denuncia o padrasto de 38
anos por abuso sexual e maus tratos
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Quem segura um lobo
pelas orelhas, nem consegue mantê-lo, nem
pode soltá-lo.
O lobo estava doente, então queria virar
monge; mas, quando se
restabeleceu, continuou
lobo, como era antes.
Se alguém mandar um
burro a Paris, não voltará de lá um cavalo.
Se você cortar os pés
dos burros que te derem coices com certeza
ficará sem tropa para
trabalhar.
A luz veio ao mundo,
e os homens amaram
mais as trevas do que a
luz, porque eram más
as suas obras. (João
3.19)
Deus não cria ninguém pobre, visto que
dá a todos a mesma
quantidade de horas em
seu dia.
As espécies que sobrevivem não são as mais
fortes, nem as mais
inteligentes, mas sim
aquelas que se adaptam
melhor às mudanças.
(Charles Darwin)
Evoluir é reconhecer
nossos erros. Não para
concertá-los, mas para
não repetí-los. (Amanda Chakur)
Sou responsável pelo
que eu falo, não pelo
que você entende.
Sou exigente com a
beleza. Ela tem que
vir de dentro. (Moreno
Pessoa)
Não deixe pra amanhã
o que você pode deixar
pra lá.
A diferença entre o
inteligente e o sábio,
é que o sábio pensa
a longo prazo. (Rui
Barbosa)
Não se fazem mais antigamentes como antes.
Quanto maior o conhecimento menor o ego,
quanto maior o ego
menor o conhecimento.
(Albert Einstein)

S

Os 8 Alimentos que Ajudam a
Desintoxicar Seu Intestino

e você quiser que o seu sistema digestivo
funcione corretamente, você deve saber quais
são as comida que ajudam a desintoxicar o seu
corpo Naturalmente, ou seja, aquelas que promovem a limpeza do intestino.
Eliminar toxinas e resíduos que se acumulam
no intestino e no cólon é uma tarefa altamente recomendado, especialmente
se você é uma pessoa que
vive em constante estresse,
fadiga, constipação ou falta
de concentração e ainda tem
dificuldade para dormir. leia
mais e descubra quais são
os Alimentos que ajudam a
Desintoxicar Seu Intestino
Naturalmente.
O ganho de peso e indigestão são doenças comuns
quando os intestinos não estão funcionando corretamente. Portanto, recomendamos esse 10 alimentos
que ajudam a desintoxicar o intestino naturalmente.
Alimentos Ricos em Água: Alguns alimentos
podem ajuda nesse processo de Desintoxicação,
tais como a Melancia, Melão, Alface e Pepino. Ao
longo do dia, o hábito é fundamental na eliminação
de toxinas por meio do suor, das fezes e da urina.
Alimentos Ricos em Fibras: A farinha de trigo,
macarrão e o Arroz Integral, Ajudam a varrem as
toxinas para fora do organismo.
Brócolis: Os Brócolis são uma boa fontes de
antioxidantes, que evitam a formação dos radicais
livres e diminuem os efeitos do envelhecimento e
o aparecimento de doenças degenerativas, como
o câncer.
Chá de hibisco e Chá verde: O Chá Hibisco e o
Chá Verde aceleram o processo de desintoxicação
e o metabolismo,De quebra, ainda potencializa a

queima da gordura.
Frutas Cítricas: As melhores Frutas são a
Acerola, Kiwi, Limão, Caju e Laranja, por meio de
um composto chamado limonoide, faz com que o
fígado libere mais toxinas do organismo.
Frutas e Legumes Frescos: O Ideal é Pelo menos 50% do prato de uma refeição deve ter opções
frescas e cruas. Dessa forma, você garante a ingestão
de uma boa quantidade de
itens desintoxicantes, como
fibras e água.
Gengibre: O Gengibre
estimula a digestão, alivia
a constipação intestinal
e acelera o metabolismo.
Além disso o Gengibre é
um alimento rico em fibras,
que por sua vez melhora a
disgestão.
Hortelã: A hortelã é uma erva rica em varias
vitaminas, tais como as Vitamina A, Vitamina B
e Vitamina C. Além dos minerais Como o cálcio,
fósforo, ferro e potássio, que exercem ação tônica
e estimulante sobre o aparelho digestivo e podem
ser utilizada em forma de chá.
Especialistas em nutrição também recomendam
comer vegetais, cerejas, Beterraba e Linhaça. É
importante que todos esses alimentos são consumidos em sua forma mais pura e de estômago vazio.
Você também estiver realizando uma limpeza
de cólon é ideal que beba água purificada, pois ela
ajuda a melhorar a remoção e promove o processo
de limpeza. e Lembre-se que nós somos o que
comemos e isso é tão importante comer alimentos
que limpam o intestino para poder reduzir o risco
de problemas de saúde e restaurar os movimentos
intestinais saudáveis.

Bolo de banana sem
farinha, açúcar e leite
Ingredientes:
4 bananas maduras
½ xícara de óleo ou azeite
4 ovos
2 xícaras de flocos de aveia
1 xícara de uvas-passas
2 colheres (sopa) de fermento em pó canela
a gosto
Modo de Preparo:
Bata no liquidificador as bananas, os ovos e o
óleo até virar uma mistura homogênea. Adicione
as uvas-passas e bata mais um pouco. Em seguida
adicione a aveia, a canela e o fermento. Coloque

a massa em uma forma untada com manteiga
e farinha de aveia e leve ao forno para assar a
180ºC por 35 minutos.

jsfonseca@pibrj.org.br

Quando o mar não
está para peixe

Jesus deu aos discípulos, certo dia, a ordem de pegarem o
barco e irem para a parte mais funda do lago de Genezaré (também chamado Mar da Galileia) e ali lançar as redes de pesca.
Pedro, pescador experiente, pele queimada de tanto sol
naquela profissão, objetou: “Mestre, trabalhamos a noite
toda e nada pescamos” (Lucas 5.5).
E agora? Quem estará mais perto da verdade: Pedro, que
tem a experiência, ou Jesus, que tem a autoridade? Lembremos que o homem Jesus tinha por profissão ser carpinteiro
(Marcos 6.3), e não pescador. Por isso, aparentemente a
lógica estaria do lado de Pedro. Ele sabia tudo de haliêutica,
que é a arte da pesca. Ele fora criado ali, nas belas praias
desse lago. Mesmo com todo o seu profissionalismo, porém,
Pedro admite o seu fracasso e confessa: “...trabalhamos a
noite toda e nada pescamos”. Que frustração emocional! Que
prejuízo financeiro! Uma noite inteira tentando capturar os
peixes, que aparentemente sumiram daquelas águas! Quantas
noites você também já desperdiçou, tentando resolver um
problema, sem vislumbrar solução?
Pedro, no entanto, é humilde e admite que pode tentar
de novo. Diz ele: “...mas, por causa da tua palavra, lançarei
as redes”. O mar pode às vezes entrar em greve e não estar
para peixe. Mas se Jesus ordena o lançar a rede, a melhor
coisa a fazer é obedecer. Afinal, como João escreveu sobre
Jesus, “Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas
foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi
feito existiria” (João 1.2-3). Aquele que mandou o vento se
recolher, mandou a morte devolver à vida algumas vítimas e
tem todo poder no céu e na terra, pode também dar solução
às nossas noites infrutíferas.
Contra todas as expectativas, os discípulos obedeceram:
“Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes,
tantos que as redes começaram a se romper” (Lucas 5.6).
Dar atenção à palavra de Cristo é o melhor remédio para as
nossas dificuldades.
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

Idoso feliz
Uma mulher vê um senhor idoso na varanda de casa, numa cadeira de balanço, e vai
falar com ele:
- Não pude deixar de notar o quanto o senhor parece alegre. Qual o seu segredo para
uma vida longa e feliz?
- Fumo três maços de cigarros por dia –
disse ele.
- Também bebo uma caixa de uísque por
semana, só me alimento de fast-food e nunca
faço exercícios!
- Incrível! Qual sua idade?
- Vinte e dois.

O noivo
Durante o pedido de noivado, o futuro sogro pergunta ao noivo da filha:
- Você é capaz de sustentar uma família?
Surpreso, o noivo responde:
- Bem, meus planos eram sustentar só a sua
filha. Quanto ao restante de vocês, vão ter de
aprender a se virar!

Reunião
Dois assessores do governador conversam:
- O governador convocou uma reunião
para hoje, às 16h30.
- Por que é que ele só marca isso para tarde
de sexta-feira?
- É porque, a essa hora, todo mundo concorda logo com o que ele diz.

sete erros

Exército
O jovem não queria servir no Exército e,
ao ser convocado, cortou o dedo indicador,
pois assim não poderia atirar. Depois de examiná-lo, o médico determinou sua dispensa
dizendo ao enfermeiro:
- Anote em sua ficha: dispensado por ter
pés chatos.

Não falta mais nada
*Uma professora dava aula a seus alunos
sobre as diferenças entre os ricos e os pobres.
Julia levanta o dedo:
– Senhora, meu pai tem tudo: TV, telescópio, DVD, Mercedes…
– Tudo bem, diz a professora, mas será que
tem uma lancha?
Júlia reflete e diz:
– Bem, não…
A professora disse:
– Viu, não podemos ter tudo.
– Professora — disse Artur — meu pai tem
tudo: TV, telescópio, DVD, Mercedes, Lancha,…
– Sim, responde a professora, mas será que
tem um avião particular?
Depois de refletir, Artur responde:
– Bem, não..
– Está vendo que não se pode ter tudo na
vida. Disse a professora.
Joãozinho levanta o dedo e diz:
-Professora, meu pai, agora tem tudo. Tudo
mesmo.
– Será? diz a professora.
-Certeza, pois sábado passado, quando minha irmã apresentou seu novo namorado, um
cara todo tatuado, de bonézinho virado, com
um cigarro de maconha na orelha, cueca aparecendo, camisa do Marcelo D2…. o papai
disse: PQP! ERA SÓ O QUE ME FALTAVA!

Pesquisa IBGE
Uma pesquisadora do IBGE bate à porta de
um sitiozinho perdido no interior de Minas.
- Essa terra dá mandioca?
- Não, senhora. - responde o roceiro.
- Dá batata? - Também não, senhora!
- Dá feijão? - Nunca deu!
- Arroz? - De jeito nenhum!
- Milho? - Nem brincando!
- Quer dizer que por aqui não adianta plantar nada?
- Ah!...
Se plantar é diferente...

CURIOSIDADES
ANOS PLANETÁRIOS - Os planetas
levam meses e até anos para dar uma
volta completa em torno do Sol (que representa um ano naquele lugar). Medindo
em dias/meses/anos terrestres, essa é a
duração dos anos marcianos, jupiterianos, mercurianos etc:
Mercúrio, 88 dias; Vênus, 225 dias;
Terra, 365 dias; Marte, 1 ano e 322 dias;
Júpiter, 11 anos e 315 dias; Saturno, 29
anos e 167 dias; Urano, 87 anos e 7 dias;
Netuno, 164 anos e 280 dias; Plutão, 247
anos e 249 dias (por curiosidade citamos
também o ex-planeta Plutão (atualmente
é um planeta anão).
Como pode-se perceber a duração varia muito entre os planetas. Isso ocorre

devido a distância do Sol. Apesar de os
anos poderem demorar bastante tempo,
há planetas que o dia é rapidíssimo — e
vice-versa.
ANO BISSEXTO - O ano bissexto ocorre a cada quatro anos e tem o mês de
fevereiro um dia de acréscimo (o dia 29).
Isso é bastante sabido, mas sabe o por
quê disso? Um dia não tem exatamente
24 horas, esse é um número fracionado.
Um dia tem na verdade 23 horas mais
uma fração de hora. Devido a este arredondamento cada ano dura 365,25 dias
(365 dias mais 6 horas). Em quatro anos
essas frações de dias (6 horas) tornam-se
um dia inteiro, e ele é adicionado ao ano
bissexto para manter a data correta.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 Com o Sol em Escorpião,
Marte e Vênus em Virgem, é preciso manter a paciência
para contornar pequenos entraves no cotidiano. Melhor é
que sua criticidade está mais apurada, mas nunca é tarde
para lembrar que a impulsividade pode ser prejudicial. Mantenha o foco na
realidade e no que pode fazer.
SAÚDE: sua energia está boa, mas procure conduzi-la para as coisas
boas da vida. É importante ressaltar que os excessos de exercícios físicos
ou os radicalismos alimentares, em qualquer direção, também podem não
fazer muito bem.
TOURO – DE 21/4 A 20/5 Se for preciso entrar em entendimento e para
isso ter de superar as diferenças, o momento é este. Os relacionamentos
têm importância a partir de agora e lembre-se da necessidade de ter amigos,
parceiros e sócios para lhe ajudar nas metas. Ninguém cresce só.
SAÚDE: com o Sol em Escorpião e o regente de Libra em Virgem, é preciso
tomar cuidado com os excessos, sejam os alimentares, físicos, medicamentosos. De forma geral, a saúde está boa, mas saiba: se estiver em tratamento,
os resultados podem ser mais lentos neste mês, em especial.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 Bom período para superar obstáculos naturais
e contornar situações de ordem pessoal ou familiar. Só é preciso não perder o
foco no meio de tanta dispersão. Pode até ser possível sonhar um pouco, mas
é bom manter os pés no chão antes de assumir compromissos.
SAÚDE: suponha que haja algum incômodo com a presença de uma dor ou
algo do gênero. Pois bem, aproveite a boa energia do Sol em Escorpião, algo
que lhe dá bastante vitalidade e energia, para iniciar um tratamento. Não se esqueça, no entanto, da necessidade de acompanhamento profissional na saúde.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 Muitas vezes, para atingir metas, mudanças no
trabalho ocorrem de forma gradual e sistemática. Outras vezes nem tanto. O
importante é encarar com naturalidade as mudanças, sobretudo porque isso
pode influenciar os dividendos e olha que a sorte pode estar ao seu lado, basta
interpretar os textos sem palavras.
SAÚDE: apesar de a saúde estar sob controle, a presença de Saturno em
Sagitário pode causar alterações na vitalidade. Alguns cuidados podem ser
sugeridos, tais como: evitar a ingestão excessiva de álcool; açúcares em demasia, entre outros. Procure compensar com exercícios físicos sob supervisão
de profissionais da área.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8 Se ocorrer inseguranças a partir da falta de controle
de alguma ação, por exemplo, em que você esteja envolvida, mantenha a
calma e o espírito diplomático para contornar as dificuldades. Tudo bem que
a origem disso pode não ser sua, mas o importante é manter a cabecinha no
lugar para encarar mudanças.
SAÚDE: esse campo apresenta-se estável, neste momento. É possível,
inclusive, procurar manter a mente mais limpa e com pensamentos mais positivos. Cuidados com a pele e com possíveis alergias que podem acontecer.
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 Uma das dicas do momento é para o lado dos
estudos. Procure se aperfeiçoar em cursos em sua área, pois informações
transformadas em conhecimento podem ser úteis em um futuro bem próximo.
SAÚDE: os excessos alimentares podem trazer consequências para a forma
física. Quem estiver precisando de reeducação alimentar, terá de se esforçar
diante dos prazeres incontestes da boa mesa. Procure boas horas de sono
para compensar o dia estafante.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10 O período está bem interessante para colher os
frutos de seus esforços. Tais sacrifícios podem favorecer as finanças, sobretudo
para saldar aquelas dívidas que até hoje incomodam. Cuidado apenas para
não trocar gato por lebre numa transação comercial, por exemplo.
SAÚDE: as gordurinhas, sobretudo as localizadas, podem ganhar o reforço
de uma alimentação rica em gorduras. É preciso se controlar diante da fartura
e da gula ocasionada pela ansiedade. Os diagnósticos e exames em geral,
podem requerer uma segunda opinião.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 A possibilidade de conseguir dividendos a
mais na conta é fato, até mesmo porque há oportunidades a partir da posição
de Vênus, Marte e Mercúrio favorecendo financeiramente. O momento é de
autoconfiança e determinação para conquistar espaços.
SAÚDE: mesmo com o Sol brilhando e possibilitando maior vitalidade física
aos escorpianos, é bom controlar as emoções e as atitudes. Aja com cautela
para buscar equilíbrio. Cuidado para não sair da dieta e ingerir alimentos
gordurosos, pois o estômago e o fígado podem reclamar.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/12 Continua aquele clima de pensamentos
fortes sobre o que ocorreu em um passado recente com pessoas de seu
convívio e sobre como pode ter usado recursos para uma ou outra ação.
Evidentemente que nem todos os sagitarianos sentem dessa forma, mas
isso pode predominar.
SAÚDE: há instabilidade e alternância na vitalidade física. No geral a
situação é mais positiva, pois Marte ainda dá uma forcinha a Vênus. Mesmo
assim ainda dá tempo para procurar relaxar mais e se esvair um pouco do
mundo real das responsabilidades.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 Continua a mesma energia da semana
passada com a forte presença dos círculos sociais e as oportunidades que
possam surgir até de um simples contato ou indicação. Mais confiança e
determinação em você podem auxiliar bastante para superar pequenos
desafios diários.
SAÚDE: é possível alternâncias na vitalidade com Mercúrio próximo de
Libra. Sempre é bom procurar compensações diante desse quadro, pois há
dietas ou controles de reposição de vitaminas, por exemplo, que podem ser
bastante eficazes para a qualidade de vida.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 Quando a oportunidade demora a aparecer,
você tem em mente mecanismos para ir em busca do tesouro. Isso para um
aquariano é bem natural, pois o espírito aventureiro e de ir atrás do que se
quer é real e está presente neste momento.
SAÚDE: o lado emocional pode carecer de ajuda, até mesmo porque em
determinados momentos você poderá se sentir isolado do mundo. Isso não
é desprestígio ou algo parecido, encare isso com naturalidade e tenha em
mente sua qualidade de vida.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 O melhor deste momento é a capacidade de intuir
diante de situações chave. Isso, inclusive, pode ajudar em decisões, desde
as pequenas até as maiores. Se for o caso, faça um curso de capacitação ou
de aperfeiçoamento em alguma área de seu conhecimento.
SAÚDE: sua energia e vitalidade tendem a ser beneficiados com o Sol em
Escorpião. Neste período, apesar de aspectos astrológicos entre os planetas
sugerirem corte, sua autoconfiança e vontade de vencer podem trazer benefícios ao corpo e a mente.
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Joelma fala na TV sobre sobre Chimbinha:
"Ele tentou me jogar do segundo andar"
Joelma falou ao “Fantástico”, no
domingo (1º), sobre as polêmicas em
torno de sua relação com Chimbinha,
meses após a separação do casal e do
rompimento da Banda Calypso. “Foram
várias traições. Tem uma hora que você
não aguenta mais”, disse a vocalista.
Segundo Joelma, os conflitos no
casamento e relação profissional com
Chimbinha se arrastam há anos. “Ele já
tinha me agredido no começo da banda”, afirmou a cantora, revelando que chegou a ficar trancada em um
hotel até que seu rosto voltasse ao normal.
Joelma diz que não tomou providências, até então, pelo amor à
família. Em um episódio recente, no entanto, seu filho teve de intervir para que Chimbinha não a agredisse. “Ele tentou me jogar do
segundo andar de uma casa que a banda estava ficando”, afirmou.
O motivo das agressões, ela conta, são os vícios do guitarrista.
“Bebida... Ele perdia o controle de uma maneira que ninguém controlava ele.”
Em meio a especulações sobre atritos entre o casal por conta dos
gastos de Joelma com a igreja que ela frequenta, a cantora falou:
“Comprei uma fazenda que estava dando muita confusão e resolvi
doar.”
Joelma diz que não se arrepende de nada de sua carreira, com uma
exceção: “Eu queria ter diminuído o excesso de trabalho. O objetivo
dele era mais financeiro que familiar.”
De agora em diante, ela inicia a carreira solo como Joelma Calypso e sem olhar para trás. “Página virada. Já superei”, explicou. “Não
quero focar no passado. Daqui para frente é Joelma Calypso.”
Chimbinha “nega e lamenta” declarações
Em nota no próprio domingo, Chimbinha “nega e lamenta” as
declarações de Joelma ao “Fantástico”. O guitarrista diz que a ex-mulher está se aproveitando do momento para desviar a atenção de
seu novo projeto musical.

Ex-apresentador da MTV
Sam Sarpong comete suicídio
O ator Sam Sarpong, ex-apresentador da
MTV, se matou pulando de uma ponte nos subúrbios de Los Angeles, informaram as autoridades à AFP nesta quinta-feira.
Na segunda-feira, "um homem de 40 anos
residente em Pasadena", na região de Los Angeles, se matou pulando "de uma ponte na rua
Colorado", segundo William Boyer, porta-voz
do município de Pasadena.
Os serviços de emergência "negociaram durante sete horas", com a ajuda de membros da
família do ator que foram ao local, mas de nada
adiantou.
"Sam Sarpong era uma pessoa divertida e gentil, com a qual adorávamos trabalhar. Tinha um espírito maravilhoso. Nossos pensamentos estão com a sua família, a qual enviamos todas as nossas
condolências", destacou a MTV.
Além de apresentar o programa "Yo Momma" na MTV, Sarpong atuou nas séries "Bones" e "24 Horas" e no momento gravava
"American Crime Story", uma série com Selma Blair e Connie Britton sobre os crimes mais famosos da história.

Após citações no Enem, Valesca
Popozuda ganhará medalha da Câmara
do Rio de Janeiro
Valesca Popozuda foi pega de surpresa
pela notícia de que ganhará da Câmara dos
Vereadores do Rio de Janeiro uma Medalha
Mérito Pedro Ernesto, oferecida depois que
a funkeira foi citada diversas vezes nas redações do Enem - realizado no último final
de semana -, cujo tema foi “A persistência
da violência contra a mulher na sociedade
brasileira”.
A cantora, que foi lembrada por diversos
estudantes devido sua postura feminista e
por defender os direitos da classe LGBT,
ficou emocionada com a notícia. “Nunca
passou pela minha cabeça uma coisa dessas. O que só prova que estou no caminho certo. Vou levar minha mãe, ela ficou com os olhos
cheios d'àgua”, disse ela em entrevista ao jornal ‘Extra’.
“Sempre fui transparente e defendi os direitos da mulher fazer o
que quer com seu corpo e com sua vida. Não acho que a mulher tem
que ser melhor que o homem, mas ser respeitada”, explicou Vales-
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ca Popozuda sobre sua postura considerada feminista. A funkeira
também se declarou orgulhosa: “Me sinto muito orgulhosa de ser
lembrada por estudantes do país inteiro numa prova tão importante
quanto essa, que abordou o feminismo. Hoje em dia, as pessoas me
param na rua e dizem que o preconceito que tinham comigo acabou”, disse ela à publicação.

Henri Castelli terá que pagar indenização de
R$ 550 mil por ter desistido de papel
No ar como o vilão Gabo, de ’I Love Paraisópolis’, Henri Castelli
aceitou um acordo judicial e terá que pagar uma indenização de R$
550 mil para a Sociedade Teatral de Fazenda Nova, que realiza o espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, no Brejo da Madre
de Deus, Agreste de Pernambuco.
Em 2006, Henri Castelli foi contratado para viver Jesus Cristo no
espetáculo mas desistiu do papel alegando ter compromissos com a
Rede Globo, para a gravação da novela ’Cobras & Lagartos’. A Sociedade Teatral de Fazenda Nova então entrou com um processo na Justiça Trabalhista pedindo indenização pelos transtornos,
alegando que já tinha começado a venda de
ingressos e a divulgação do espetáculo com
o ator no papel de Jesus Cristo.
Depois de perder a causa em primeira
instância e ver o Tribunal Superior do Trabalho dar parecer a favor da Sociedade Teatral após seu recurso, Henri Castelli decidiu fechar um acordo na
quinta-feira (29) e irá pagar a indenização em dez parcelas.

Paula Fernandes exige
privacidade no Nordeste
Paulinha Fernandes passou
uns dias descansando com o
namorado no Nordeste.
A fofa, que andou estressada recentemente depois de ter
um show cancelado por falta
de venda de ingressos, o que
gerou enorme burburinho na
imprensa e entre fãs dela, estava precisando relaxar. E nada como ir
à praia, né? A cantora esteve em alguns locais como Maragogi, em
Alagoas, e tentou se passar por anônima para evitar o assédio.
Quando foi reconhecida, pediu para que não tirassem fotos dela
e nem ficassem fazendo perguntas. Teve um momento em que a
moça se escondeu no carro, um táxi, enquanto o namorado pagava
as despesas de um restaurante, pois não queria ser incomodada. Isso
aconteceu em Maragogi.
Na hora do mergulho, um fotógrafo que registra os passeios (não
era paparazzo) viu que Paulinha não queria papo nem que soubessem que ela estava lá, e disse na lata:
"Você é uma pessoa comum como qualquer outra. Para mim tanto
faz atender você, o Michael Jackson ou qualquer outro".
Xiiiii... Ficou um climão na hora.
Já em outra praia, a dos Carneiros, em Pernambuco, ela só tomava
café da manhã quando todos saíam do restaurante. Teve um dia que
até se atrasou para um passeio por causa disso.
Difícil ser famoso, né?

Baixaria: depois de Maju, agora Taís Araújo
sofre com preconceito racial
A internet realmente está virando
terra de ninguém.
Depois que Maria Júlia Coutinho, a
moça do tempo da Globo, foi ofendida por internautas por ser negra, agora
é a vez de Taís Araújo ser xingada pelos raivosos de plantão.
A página de Taís Araújo no Facebook está sendo alvo de ataques racistas. Neste domingo (1), no Twitter, um dos assuntos mais comentados é #somostodostaisaraujo. Ela tem recebido inúmeras mensagens
de apoio. Falaram baixarias como "negra escrota", "cabelo de esfregão", "entrou na Globo pelas cotas", "já voltou para a senzala?", "cabelo de lavar louça", "esponjaço" etc. Taís deveria mandar rastrear
essa gente e denunciá-los. Muita baixaria!

Carolina Dieckmann volta a ser ela mesma e já
começa a sofrer rejeição novamente
Carolzinha Dieckmann, que é linda, mas tem carisma zero, andava tentando limpar sua imagem, ultimamente, para tirar sua fama de
antipática que estava prejudicando-a no trabalho (tinha contratante
evitando a moça).
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Teve gente achando até que a atriz
tinha mudado, mas infelizmente as
aparências enganam... Ela até mais
educada e acessível nos últimos tempos, não vinha com ataques de estrelismo e, de vez em quando, chegava
até a acenar para fãs e imprensa.
Mas agora Dicekmann voltou ao
seu normal.
Ns estreia de uma peça de Claudia Raia, nesta semana, no Rio, ela
fez igual Luciano Huck e Angélica, entrando e saiu pela porta dos
fundos, e ainda fazendo cara de nojo para as pessoas.
A fofa não queria contato com fãs nem dar entrevistas. O curioso
é que ninguém estava querendo assediá-la do jeito que ela achou...
Além disso, quando chamam dona Carisma Zero para fazer presença VIP, ela faz mil exigências, e os contratantes andam de olho
e com birra dela.
Esse tipo de atitude faz o famoso ficar com rejeição, pois um
cliente espalha para o outro. Essa moça ficou um bom tempo na
geladeira... Deveria ficar mais esperta...

Nego do Borel já está se achando?
Nego do Borel, que parecia ser
todo gente boa, "simplão", já começa
a dar sinais de que o sucesso está subindo à cabeça.
Saiu na imprensa carioca que o
funkeiro deu o cano na gravação de
um clipe, pois não concordou com o
roteiro.
Mas ele não poderia ter visto isso
antes de ter chilique e deixar uma
produção inteira esperando? Nego deveria ter Naldo Benny como
exemplo... O marido da Moranguinho, que chegou no auge e começou a dar pitis, chegar atrasado a shows e maltratar fãs (uma vez
mostrou até o dedo do meio numa rede social), agora já não tem
mais o mesmo sucesso que antes.
Cuidado, hein!!!

Patrícia Abravanel mexe no rosto
Patrícia Abravanel está diferente.
Ela deu uma mexidinha no rosto.
E ainda colocou aqueles dentes que viraram mania entre os famosos, como Mara Maravilha, Gusttavo Lima e Adriane Galisteu,
Veja como a filha de Silvio Santos ficou:
Patricia Abravanel (toda mudada) posa para
foto com a modelo Helen Ganzarolli, aquela
que gosta de sertanejos (Foto: Reprodução)

Gusttavo e Andressa esquecem “sangue de
barata” e voltam a ficar juntos
Gusttavo Lima aceitou Andressa Suita
de volta.
O sertanejo e a modelo voltaram a namorar, apesar de saberem que houve pisada de bola dos dois lados.
A moça foi fotografada na porta do
camarim dele, nesta semana, durante um
show do cantor.
Nivaldo deve ter pedido conselhos
para o jogador Sheik, né?

Seu Barriga sai com gato saradão em SP
Seu Barriga, do Chaves, esteve recentemente
aqui no Brasil, mas só vazou agora um detalhezinho sobre a passagem dele por SP. O ator
mexicano Edgar Vivar estava todo animadinho
com um rapaz em um restaurante. Os dois estavam em clima de total cumplicidade.
Nada como uma boa amizade, né?

Cássia Kiss chama Susana Vieira de gordinha
Cássia Kiss deixou a novela A Regra do Jogo com algumas
mágoas.A atriz se desentendeu com a Diretora-Fruta, Amora Mautner, e não quer ver Susana Vieira na frente.Para cutucar, deu entrevista, outro dia, dizendo que está mais magra ainda e que esse
"negócio de dizer que TV engorda cinco quilos é papo de atriz gordinha". Quem convive com Cássia deixou escapar que ela fez isso
para provocar a colega mesmo, pois está cansada de levar desaforo
dela para casa.Ai, gente, tadinha da Susanita. Precisa ficar alfinetando? Que povo mais indócil, viu?
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Ecologia: Microbacia Hidrográfica

é uma área geográfica delimitada por divisores de água (espigões), drenadapor um rio ou córrego, para onde escorre a água da chuva.

V

isando a preservação das microbacias
hidrográficas
foi
desenvolvido o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas que é
um programa do Governo
Estadual executado pela
Secretaria de Agricultura
e Abastecimento, através
da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral
- CATI, com o objetivo de
promover o desenvolvimento rural sustentável no
Estado de São Paulo, que
tem a microbacia hidrográfica como unidade de
trabalho.
Tem como objetivos:
• Contribuir para a conscientização da comunidade sobre a necessidade de
conservação dos recursos
naturais.
• Eliminar os problemas
causados pelas erosões.
Viabilizar a recuperação de áreas degradadas.
• Reduzir o custo de
manutenção das estradas
rurais.
• Diminuir os riscos de
poluição da água, contaminação de alimentos e intoxicação do homem pelo
uso de agrotóxicos.
•Recompor e manter as
matas ciliares.
•Proteger mananciais e
nascentes.
•Fortalecer a organização dos produtores rurais.
•Capacitar os agricultores para o gerenciamento
eficiente da unidade de
produção de forma sustentável.
•Transformar os agricultores e suas famílias em
agentes de desenvolvimento.
O Programa pretende que em um período de
seis anos serão trabalhadas
1.500 microbacias hidrográficas numa área aproximada de 4,5 milhões
de hectares, beneficiando
diretamente 90 mil produtores rurais e suas famílias. O Programa atenderá
prioritariamente às regiões
onde a degradação dos recursos naturais juntamente
com os problemas socioeconômicos levaram à baixa
rentabilidade das explorações e, conseqüentemente,
ao empobrecimento do setor agropecuário.
Poderão participar todos
os Municípios do Estado
de São Paulo que tenham
o Conselho Municipal de
Desenvolvimento
Rural
legalmente formalizado e
manifestem seu interesse em participar do Programa apresentando uma
Proposta de Adesão. As

propostas serão analisadas
pelos Conselhos Regionais
de Desenvolvimento Rural, que decidirão a ordem
de prioridade para atendimento dos municípios
interessados. Prioritariamente, serão atendidos os
municípios que apresentarem maiores níveis de
degradação dos recursos
naturais e de pobreza rural.
O Conselho de Desenvolvimento Rural representante do setor agropecuário no
município decidirá, através

de uma série de critérios,
quais as microbacias que
possuem maior degradação
ambiental, maior número
de pequenos produtores
rurais e maior interesse da
comunidade em resolver
os problemas ambientais
e socioeconômicos que estejam impedindo o seu desenvolvimento.
A comunidade de agricultores juntamente com
o Engenheiro Agrônomo
da Casa da Agricultura,
identificarão e analisarão

os principais problemas
da microbacia selecionada. Em seguida, discutirão
com serão solucionados
esses problemas, quais os
recursos necessários, onde
serão obtidos, como e onde
aplicarão esses recursos, e
qual o cronograma para a
aplicação desses recursos,
elaborando-se, assim, o
Projeto Técnico da microbacia, resultado da participação e compromisso da
comunidade para solução
de seus problemas.

II Novembro Ecológico

A

Elo Minas corretora de seguros
realizara no dia 19 de novembro
de 2015 o plantio de duas mil
(2.000) árvores no II Novembro ecológico onde cada seguro vendido pela
corretora uma árvore é plantada. O objetivo é reduzir o impacto ambiental
resultante das atividades dos veículos
segurados, além de fomentar atitudes
mais sustentáveis. O evento contara com a
presença de alunos das escolas da região para
ajudar no plantio. Terá uma palestra especial

sobre a importância
de preservar o meio
ambiente,
também
terá o resultado no
concurso de redação
com o tema “Por que
se planta árvores”. O
Encontro será realizado no Parque Ecológico São Francisco de Assis, localizado entre o
bairro Alfa Sul e o antigo Campo de Aviação,
o parque foi lançado no dia 14 de novembro

de 2012, está na área da Fumaph (Fundação
Manhuaçuense de Promoção Humana).
Evento: II Novembro Ecológico
Data:19 de Novembro
Horário: 09:00
Local: Parque Ecológico São Francisco de
Assis, rua Eloi Werner, s/n, Alfa Sul, Manhuaçu MG.
*Ponto de referencia Escola Municipal São
Vicente de PauloCaic
Mais informações: Escritório Leila Oliveira Carneiro (33) 3331 3290 - Jéssica Ferraz
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