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Distribuição gratuita

Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Ex-prefeito Sebastião Moreira é condenado
a 8 anos e 4 meses por desviar dinheiro de
contribuição previdenciária.
PÁG.
16

Negócio Certo Rural contribui
para aprimorar negócios em
Simonésia e Santana do Manhuaçu

A justiça é lenta,
mas já alcançou
o ex-prefeito de
Lajinha
Sebastião Moreira
Bastos (PMDB), ele
foi condenado em
primeira instância a
oito anos e quatro
meses de reclusão
e pagamento de 300
dias-multa

Paolla
Oliveira

Chimbinha

PÁG.

09

Dado
Dolabella

Gretchen

Veja porque PÁG.
o nome Cici 03
Magalhães
é um dos
mais
lembrados

PÁG.

05

Cici Magalhães vem ganhando destaque pelo
desempenho excelente como Diretora da
Gerencia Regional de Saúde de Manhumirim
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EDITORIAL
O Jabuti da Câmara dos Deputados

CHARGE

C

rise econômica, crise política, entra em cena o desgoverno dando mais
um passo para dar tons de legalidade ao dinheiro desviado do setor
público. A Câmara aprovou por 230 votos favoráveis (213 contra) e
7 curiosas abstenções, o polêmico projeto que permite a repatriação ou regularização de recursos enviados por brasileiros ao exterior, sem declaração
(obrigatória) à Receita Federal. A soma estimada atingiria R$ 50 bilhões.
É lícito ou indecente? Eles pretendem trazer ao Brasil recursos que estejam
aplicados lá fora, a maioria em nome de "laranjas" dos políticos. Tal dinheiro
sujo, na prática, já volta ao País, para ser "esquentado", no formato cínico de
"Investimentos Estrangeiros Diretos". O Banco Central do Brasil, a Receita
Federal e o Coaf fazem vistas grossas para tais operações.
Os problemas brasileiros seria culpa do executivo, em alguns momentos
sim, mas nada que não poderia ser resolvido, se tivéssemos uma câmara
comprometida com o povo, as coisas seriam diferentes, vivemos uma
crise sem precedente, antes das eleições parecia que o país vivia às mil
maravilhas, a dona das chaves do cofre sabia que não, Dilma temendo
não ser reeleita preferiu esconder dos brasileiros a verdadeira situação,
até fez gracinhas baixando o preço da energia elétrica e deixou também
de reajustar o preço dos combustíveis causando um grande desajuste na
economia. E agora afunilou tudo de uma só vez, crise política e econômica
em um desgaste tremendo para a presidenta. Os prejuízos são assustadores
cada dia mais prejuízos e a maioria absoluta pede a sua saída. O movimento dos caminhoneiros pretendia associar a outros grupos que estão em
Brasília desde o dia 15, para pedir a saída da presidenta, embora a grande
imprensa que recebem milhões do governo esconde a verdade do povo.
Somados a corrupção, os desvios de dinheiro e tantos outros problemas
noticiados todos os dias envolvendo o governo Lula e Dilma. A pergunta
que se faz é: tirando a presidenta resolverá o problema? A resposta é não,
pode até ser um dos primeiros passos para acertar a situação do país que
carece de credibilidade devido ao descrédito dos políticos que estão no
poder. A mágoa do povo é pela mágica de algum político que além de ficar
rico, enriqueceu também a família, tudo em um passe de mágica, e o pior
por mais que pensem os intelectuais do lado do bem as dificuldades são
imensas. Se pudéssemos prever e direcionar cada passo sem que fosse
extrapolado, eu diria que para resolver o problema seria uma intervenção
militar constitucional, com a escolha de uma junta governamental para
dirigir a nação por um período não muito longo, mas que passasse o Brasil
a limpo. O primeiro passo seria colocar na cadeia com penas duríssimas
para todos que descumpriram as Leis, começando pela alta Corte de Justiça,
toda autoridade que descumprem as leis
deveriam ter penalidade dobrada, porque
Fale com a redação
eles devem ser os guardiões da Pátria,
contato@jm1.com.br depois os políticos que foram eleitos para
(33)3331-8409
representar o povo, recebem os mais altos
salários da República e para tanto deveriam
ser os fiscais do povo e não ladrões protegidos pela Lei de imunidade
parlamentar e são muitos que roubaram e traíram a nação, todos devem
ser julgados, de presidente a vereadores, julgados com justiça, porém
com duras penas, para que sirva de lição e o povo possa viver com mais
tranquilidade.
Poderíamos dizer que se a Câmara cumprisse seu papel sem se corromper,
teríamos uma fiscalização séria e governantes seguindo os princípios da
legalidade. Certa vez Lula disse que no Congresso tinha 300 picaretas e os
Paralamas do Sucesso, foram acusados de caluniar o Congresso Nacional
com a música Luís Inácio (300 picaretas). Os primeiros versos diziam: "Luís
Inácio falou, Luís Inácio avisou/ são trezentos picaretas com anel de doutor". “Lula avisou, mas hoje está do lado deles”. Até o deputado Fernando
Gabeira defendeu em discurso no plenário os Paralamas, segundo Gabeira
defendeu em nome da liberdade de expressão.
Agora seja franco, adianta mudar só o executivo? Avante povo brasileiro
e que venha a intervenção. Só assim poderemos ter nosso país livre e com
os recursos aplicados para todo o povo.
“Jabuti” é uma emenda que deputados enfiam sorrateiramente em uma MP
(Medida Provisória) para instituir benefícios que provavelmente não seriam
aprovados se chamassem a atenção da imprensa e de outros parlamentares.
A alusão ao bicho faz parte da sabedoria popular de que jabuti não sobe
em árvores e quando ele aparece no topo de uma delas é porque alguém o
colocou lá.
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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
Ideologia, eu quero uma para viver
Em geral, o brasileiro é assim, uma infinidade de achismos dentro de
uma racionalidade plural, que hora se exprime pela ausência de opinião
ou a forte presença dela. E dada a abundância de conteúdo sem critério
e as incoerências que nos cercam, precisamos estar em constante estado de alerta em relação ao entendimento objetivo da realidade, para
evitarmos os falsos problemas e estimularmos um pensamento crítico
em prol de um desenvolvimento real.
Em uma realidade na qual o fluxo de ideias, crenças e valores se
misturam como “nunca antes na história deste país”, e são diretamente
impactados pela indústria cultural, é que as instituições formais se fazem
necessárias para dar voz ao bom senso coletivo, responsabilidade esta
do capital político de uma democracia representativa.
O economista norte-americano Douglas North, em sua Teoria Institucional, afirmava que a evolução das instituições pode ser mais importante que os avanços tecnológicos para o desenvolvimento econômico.
Entende-se como instituições, um conjunto de regras formais e informais,
criadas pela sociedade, para regularizar as atividades humanas. Elas se
fazem necessárias à medida que precisamos de condições que assegurem o direito à propriedade, numa dinâmica no qual as relações humanas
deram lugar às relações de competição e produtividade.
O capitalismo foi o grande eixo de transformação da economia de
alguns países da Europa Ocidental na Idade Média, que conseguiram
converter seu potencial empobrecimento em crescimento econômico,
por meio da criação de instituições, capazes de imprimir confiabilidade
às transações que surgiram como centro do redesenho das cidades e
mercados.
Ao longo do tempo, as sociedades se desenvolveram à luz da racionalização dos agentes envolvidos nestas relações de troca. A ideologia,

portanto, na visão do economista americano, é a tentativa de aproximação da visão de mundo destes agentes, da própria realidade objetiva,
onde num Estado de equilíbrio, as instituições suportam, com aprovação
e consistência, as necessidades da sociedade.
Compete, então, aos Três Poderes o papel de criar as normas formais
para reger toda a sociedade, e se governos são feitos por pessoas, é
importante entender o papel da ideologia, pois ela será a força motriz
dos agentes que tomam as decisões. Dessa forma, a ideologia como
alicerce das instituições, explica os abismos existentes no desempenho
econômico de países como Japão e Brasil.
Neste contraponto, a análise ideológica também expõe o paradoxo
entre o bem comum e a maximização dos benefícios individuais por
parte dos agentes - que no Brasil é um grande problema, já que o
“jeitinho brasileiro” é como uma instituição informal, legitima por si o
comportamento da vantagem.
Vivemos uma crise de critérios, no qual em meio aos maiores escândalos de corrupção do nosso país, escutamos discursos de conformidade
em relação ao ato. Partidos políticos frágeis em conceitos, posturas e
em suas estruturas ideológicas, que se perdem na tentativa de representar um brasileiro politicamente apático e altamente influenciável pela
aparência das coisas.
Nem as vozes da multidão, nem a falta de segurança, nem a educação
precária, muito menos a dor da maioria, foram capazes de revelar que
a mudança tem de partir da ideologia do todo. Enquanto sociedade,
adoecemos e nos acostumamos com o efeito analgésico do descaso, e
sequer percebemos que nos descolamos de valores importantes, e por
isso, perdemos a fé nos políticos, que nada mais são, que um espelho
ampliado do povo. Precisamos sermos mais exigentes no critério, pois
só assim, entenderemos que o que eu penso, faz toda diferença no
que nós pensamos.
Chris Taveira
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Possíveis candidatos de Manhuaçu
Tudo indica que o chefe do executivo de
Manhuaçu, irá fazer uma reforma administrativa
visando melhorar suas condições para enfrentar o
pleito do ano que vem.
As dificuldades são muitas, principalmente
por falta de político no quadro administrativo, os
técnicos são ótimos, mas não tem voto. Nailton
governou com técnicos, mas para as eleições
precisará de partidos políticos. Alguns auxiliares
acham que Nailton tem que buscar políticos para
sua base, são os presidentes de partidos que irão
definir o quadro dos candidatos e também o tempo
de rádio e TV que cada candidato terá no horário
eleitoral, já que o atual prefeito perdeu apoio de quase todos os partidos
que o apoiaram nas eleições, o PDT MG não faz parte da base de apoio
do governador, o PT convidou Nailton para
ingressar na sigla, e possivelmente a cúpula do
PDT não irá gostar de ver seu prefeito apoiando
adversário, a situação é bem complexa e o PT
poderá até apoiar outro candidato se Nailton
não for para o partido.
Após aprovação das contas do ex-prefeito
Sérgio Breder, vereadores de Manhuaçu querem tomar rumo diferente. A realidade é que
diante da crise econômica, sem obras eles não
sabem se posicionar, estão meio perdidos, querem estar a sombra do executivo, mas sem obras fica difícil a situação.
Dizem que o presidente da câmara Jorge do Ibéria está seguindo à
risca o que acertou com o executivo, economizar o máximo, devolver
e receber em troca em benfeitorias em Vila Nova e ainda se as coisas
caminharem bem, será o vice de Nailton Heringer.

O povo pede Cici
Magalhães como
candidata
Cici Magalhães vem ganhando
destaque pelo excelente trabalho que
vem desempenhando como Diretora
da Gerência Regional de Saúde de
Manhumirim.
Se depender do povo ela será a candidata a prefeita de Manhuaçu, ela volta
e bem forte para a campanha de 2016.
“Ano que vem não tem para ninguém, vamos eleger Cici Magalhães
Cici Magalhães vem
prefeita de Manhuaçu, é ela que terá
ganhando destaque
mais condições para revolucionar pelo excelente trabalho
Manhuaçu, os motivos são muitos, ela
como Diretora da
pertence a um grupo forte de políticos Gerência Regional de
experientes, tem seu irmão como um Saúde de Manhumirim
dos deputados mais atuante na Assembleia e é também o deputado que mais conseguiu trazer recursos para
Manhuaçu e região, tem uma forte ligação com o governo do estado
facilitando abertura de novos investimentos na cidade e região”. Disse
uma de suas eleitoras.
Ela conta com uma base sólida de alguns vereadores e ex-vereadores,
segundo Fernando do Fórum ele está com Cici Magalhães que é a
melhor para Manhuaçu, em qualquer circunstancias meu voto é dela
e nada melhor que um ano após outro, o tempo vai passando e o povo
vai refletindo melhor.
Que o vereador de Manhuaçu Eli, afirma não ser ele o vereador que
ficará contra o povo que deseja que os salários dos vereadores deva ser
revisto, diante das dificuldades financeiras de Manhuaçu. O momento
é de muita reflexão, pois o Brasil inteiro sofre pela falta de recursos, e
Manhuaçu não é diferente.

O Brasil está virando uma bagunça
LULA COBRA ALINHAMENTO DO PT A EDUARDO
CUNHA. Quem disse que os agentes do mal, são minoria? Pelo
menos nas instituições ganha o lado do mal, olhando para os problemas brasileiros vamos encontrar de tudo que fere os princípios
constitucionais, morais, éticos e democráticos. Podemos afirmar que
os bons são minoria, veja em que ponto chegamos, a cúpula dos
poderes está corrompida, ninguém entende as barbares, chutaram
a Carta Magna e aparelharam tudo para salvar os chefes corruptos.
Em mais um sinal de “acordão” para livrar Eduardo Cunha no
processo por quebra de decoro parlamentar, o ex-presidente Lula
orientou líderes petistas a serem “leais” ao presidente da Câmara,
no Conselho de Ética. Na visão utilitarista de Lula, o PT "faz o jogo
da oposição". Ele ficou irritado com a cena de petistas saindo de
mãos dadas do plenário, juntamente com a oposição, em protesto
contra o desgastado Cunha. Só aqui acontece, Senador é condenado,
mas ninguém cumpre a decisão. Condenado a 4 anos e 8 meses

de prisão desde 2013 pelo Supremo Tribunal Federal, até hoje o
senador Ivo Cassol (PP-RO) vem levando no bico o próprio STF, e
exerce o mandato normalmente. Há 5 meses, o presidente do STF,
Ricardo Lewandowski, recebeu o processo da relatora, ministra
Carmen Lúcia, contrário à última manobra protelatória de Cassol.
Mas Lewandowski mantém esse julgamento fora da pauta.
Para arrumar a casa só uma intervenção militar, para colocar
na cadeia os corruptos do Executivo, Judiciário e Legislativo. As
instituições estão perdendo seus poderes para os criminosos.

Alguns vereadores concedem títulos
sem critérios
É uma prerrogativa da câmara conceder títulos para cidadãos que
prestem relevantes serviços a comunidade, mas a maioria faz pensando
nos votos. Concede Medalha de Mérito Legislativo, Diploma de Honra
ao Mérito, Diploma de Cidadão Honorário e até Diploma de Bom
Exemplo. Se você pesquisar vai encontrar em Manhuaçu dezenas de
pessoas que passaram a vida inteira prestando serviço comunitários e
nunca foram lembrados pelos nobres vereadores. Quando você está
junto de outros colegas que saem este assunto o papo é unanime. “Tem
vereador que mal conhece a pessoa, mas quer dar uma puxadinha e vai
logo concedendo o título, isso infelizmente acontece em toda a região.
Manhuaçu carece de algumas leis, mas dessa câmara não podemos
esperar muito, tomara que passe logo o ano e que venha outubro data
gloriosa, onde vamos ter a oportunidade de dar cartão vermelho para
alguns vereadores e renovar assim o legislativo de Manhuaçu que
precisa urgente de transformação”. Disse a professora Lia.

Impostos pagos por brasileiros chegam a
R$ 1,8 trilhão este ano
No ano passado, o valor
foi registrado 21 dias depois.
ACSP estima que 2015 feche
com recorde de mais de R$
2 trilhões. O valor pago pelos
brasileiros neste ano em impostos alcançou R$ 1,8 trilhão por volta das 12h30 de sábado (21), segundo
o “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).
No ano passado, o mesmo valor foi alcançado 21 dias depois – o
que aponta aumento da carga tributária, que tem gerado mais custos a
empresas e cidadãos, segundo a ACSP. Em 2014, o painel ultrapassou
a marca de R$ 1,8 trilhão no dia 7 de dezembro.

Fenômeno é o maior
nocauteador da história
do UFC
A última vitória diante do norte-americano Dan Henderson, no UFC São Paulo,
ocorrido na madrugada de sábado para domingo (1), resultou em uma
conquista histórica ao brasileiro Vitor Belfort. O lutador oriundo do
jiu-jítsu, faixa preta de Carlson Gracie, que também se especializou no
kickboxing nos últimos 15 anos, chegou a 12 nocautes no Ultimate e
ostenta agora o topo da lista dos maiores nocauteadores da organização.
Belfort ultrapassou Anderson Silva. Quando se trata em MMA, de
maneira geral, Belfort é o 5º maior de todos os tempos, envolvendo
todos os eventos, desde a época do antigo vale tudo. O ícone máximo
de nocautes deste esporte é Wanderlei Silva. O curitibano lidera ainda
com sobras. Considerado “dinossauro” pelos adversário do UFC, Vitor
Belfort, de 38 anos, fez seus primeiros nocautes em 1997 (UFC12),
aos 19 anos, quando se sagrou campeão absoluto mais jovem dos
pesos-pesados.
Belfort x Silva - Parte 2? Com o retorno do ex-campeão dos pesos-médios Anderson Silva, marcado para 2016, após cumprir suspensão,
o UFC pensa agora em casar uma revanche entre Belfort e Anderson
Silva. Na primeira luta, valendo cinturão, Silva levou a melhor, vencendo por nocaute.

Em protesto,
manifestantes pedem
saída de Dilma Rousseff
Cerca de 2.000 pessoas, segundo estimativa da Polícia Militar, ocuparam no domingo (15) o gramado
em frente ao Congresso Nacional. Eles pediram o impeachment da
presidente Dilma Rousseff, a saída do Partido dos Trabalhadores do
governo e o fim da corrupção. Os organizadores estimaram o público
em 3.000 pessoas.
Os manifestantes começaram a se concentrar no local por volta
das 10h, carregando bandeiras do Brasil, além de faixas e cartazes
contrários ao governo. Vários deles levaram os bonecos em miniatura
do ex-presidente Lula vestido de presidiário, exemplares que ficaram
conhecidos em outras manifestações como "Boneco Pixuleco".

Sanfoneiro década de 90
Década de 90 - Genésio Bento - grande
sanfoneiro da cidade de Lajinha. Teve um
programa diário no alto-falante da Galeria
Antônio Alvim, onde recebeu vários cantores sertanejos, anunciava todas as festas
da cidade, os aniversários (onde convidava
a todos para a festa). Foi um dos maiores
sucessos e depois foi para Belo Horizonte
trabalhar radio Itatiaia.

Década de 70- Os casais
Carlos Roberto (Carlinho do
Danielão e Cilesia junto a Cirineu e Rita

A verdade sobre Valadares
Recebemos muitas
reclamações do povo de
Governador Valadares,
eles dizem que a imprensa está escondendo
a verdade. Noticiaram
que o problema da água
havia sido resolvido,
mas a realidade é bem
diferente. “Sou moradora daqui e a verdade é que a água chega,
mas não em todas as casas, também não é verdade que a água está
boa para consumo, a prefeita apareceu na TV bebendo água, para
dizer que tudo tinha sido resolvido, puro engano muita gente está
doente depois que beberam dessa água, cheiro horrível e gosto
ruim, muito cloro tem muita gente com dor de barriga, eu estou até
escovando os dentes com água mineral”. Relatou Maria Francisca.
Governador Valadares sofre com a falta d'água, segundo alguns
moradores a situação é muito pior do que o que se fala pela TV.
“Estamos em estado de calamidade pública, mataram o nosso rio,
acabou com a vida da natureza de Valadares e região que hoje se
encontra sem vida, peixes mortos, e aconteceu logo no período de
piracema (período de reprodução), pescadores e demais pessoas
estão indignados, dependendo de doações, a população hoje está
aflita, todos aguardam por respostas.
A Samarco empresa responsável pelas barragens e a Vale do Rio
Doce vão fazer o que? O que eles estão fazendo no momento que
é mandando vagões pipas, água mineral, mas não está atendendo
toda população como deveria, eles acabaram com o Rio Doce,
população quer o Rio com vida de volta, e o que eles vão fazer?
É infelizmente hoje Governador Valadares sofre por negligência
dessa empresa, a natureza sofre, até quando o ser humano vai agir
assim, pensando no próprio "umbigo", não há dinheiro no mundo
que pague uma sede matada, então com tais acontecimentos espero
conscientização de todos vamos economizar ao máximo água e
aguardar com paciência o retorno dessa água como era antes, sei
que não está sendo fácil pra ninguém mas agora é momento da
população se unir, e da empresa responsável arcar com o acontecido, hoje Governador Valadares está em luto, pois, já mais
foi visto antes um rio que era cheio de vida e hoje se encontra
morto”. Priscila Breder

Liminar restabelece prazo de
30 dias para migração de
parlamentares para novos partidos
O Supremo Tribunal Federal concedeu liminar aos novos
partidos políticos, registrados até a edição da Lei 13165/2015,
entre eles o Partido da Mulher Brasileira, Rede e demais novos,
dando-lhes o direito de receber parlamentares com mandato em
vigor, sem a perda dos direitos políticos, mantendo o prazo de
30 dias para filiação.
Esta decisão é uma vitória da democracia, porque garante um
direito constitucional, de que qualquer cidadão pode se filiar ao
partido político com o qual se identifique ideologicamente, além
de garantir aos novos partidos, representatividade no Congresso
Nacional.
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Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu-Edital de Leilão-Torna
público que levará a leilão, em 09/12/2015, às 13:00 horas, no Galpão
da Prefeitura – Rua Dois, s/n, bairro Boa Vista, em Santana do Manhuaçu/
MG, seus bens inservíveis: veículos, máquinas e outros. Leiloeiro: Jonas
Gabriel Antunes Moreira, JUCEMG 638. Local de Visitação: Galpão da
Prefeitura – Rua Dois, s/n, bairro Boa Vista, em Santana do Manhuaçu/
MG. Dias de Visitação: 02/12/2015 a 09/12/2015, no horário de 08:00 às
11:00 e de 13:00 às 16:00 horas. Fone: (037) 3242-2001.

Decreto Municipal nº 401, de 5.11.2015
Homologa resultado de concurso público e dá outras providências.
WILFRIED SAAR, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições
legais, e considerando o resultado final do Concurso Público regulado
pelo Edital nº 1, de 2015; considerando a publicação do resultado final no
Jornal das Montanhas da cidade de Manhuaçu, edição de 27/10/2015,
páginas 11 a 23; considerando a certidão da SEMAF (Secretaria Municipal
de Administração e Finanças) e Departamento de Gestão de Recursos
Humanos, inclusive com participação da CECUP (Comissão Especial
Coordenadora da Execução do Concurso Público), criada pelo Decreto
Municipal nº 380/2015, que informa não ter havido recurso administrativo
contra o mencionado resultado final, decreta:
Art. 1º Fica o resultado do concurso público de provas, de provas e
títulos pelo Edital nº 1, de 2015, cujo extrato foi publicado no diário oficial
da União no dia 5/5/15, seção 3, número 83, ISSN 1676-2355, pela Lei
Municipal nº 749, de 11.9.2013 e por outras leis correlatas, resultado este
publicado na imprensa oficial do Município de Conceição de Ipanema,
Jornal das Montanhas, edição de 27/10/2015, pág. 11 a 23, homologado,
devendo, para tanto, produzir os efeitos jurídicos e legais esperados.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
GP (Gabinete do Prefeito), em 5/11/2015.
_______________________
Willfried Saar
Prefeito Municipal
__________________________________
Cinthya de Carvalho Saar
SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças)
CERTIDÃO
CERTIFICO QUE AFIXEI O DECRETO Nº_________ DE
____/____/____ NO QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA PARA CONHECIMENTO DE TODOS.
CONCEIÇÃO DE IPANEMA, ____ de ______ de _________
ESCRITURÁRIO
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Diferença entre DOC e TED

E

sse artigo vai tirar todas as suas dúvidas sobre a diferença entre DOC e
TED. Você quer fazer uma transferência de dinheiro entre um banco e outro,
continue a sua leitura e entenda como isso
funciona!
Existem duas formas de você transferir
dinheiro da sua conta, para outra conta em
outro banco: o DOC ou a TED. Independentemente se você está enviando dinheiro
para conta de terceiro em outro banco, ou
para uma conta sua mesmo, as regras são
as mesmas.
Para compreender o assunto, você deve
saber o que é emitente e beneficiário. Emitente: pessoa/empresa que está enviando
o dinheiro por transferência. Beneficiário:
pessoa/empresa que está recebendo o dinheiro.
O que é DOC?
DOC (Documento de Ordem de Crédito)
é um tipo de transferência bancária, onde o
valor a ser transferido é de até R$ 4.999,99.
O que é TED?
TED (Transferência Eletrônica Disponível) é o outro tipo de transferência bancária, e o valor a ser transferido deve ser a
partir de R$ 250,00 (valor atualizado em
03/07/2015).
Diferença entre DOC e TED
A principal diferença entre DOC e TED
é o tempo que demora para o valor estar
disponível na conta do beneficiário. Outra
diferença que também pode ter, é o custo
entre enviar um DOC ou TED que pode
variar.
DOC
• O dinheiro estará disponível para a outra pessoa somente no dia seguinte;
• O valor a ser enviado deve ser de até

R$ 4.999,00;
• Horário para enviar o DOC: até 21h59.
Se passar do horário, você pode agendar o
DOC para o dia seguinte.
TED
• O dinheiro estará disponível para a outra pessoa em alguns minutos;
• O valor a ser enviado deve ser a partir
de R$ 250,00.
• Horário limite para enviar TED: até às
17h00 (o banco pode adotar um horário
mais cedo que esse, depende de cada um).
Portanto, para transferências entre bancos de até R$ 250,00, você deverá enviar
um DOC, já para transferências a partir de
R$ 5.000,00, você deverá enviar uma TED.
E para transferências de valores entre R$
1.000,00 e R$ 4.999,99, você deve enviar
DOC ou TED? Nesse caso, você deve
consultar o banco sobre qual é o valor da
tarifa de cada um, se for a mesma, envie
uma TED pois estará disponível mais rapidamente na conta do beneficiário, mas se
enviar um DOC for mais barato, você pode
optar por ele.
Nessa data (31/03/2014) fiz uma consulta de 4 instituições (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Itau) e
verifiquei que o custo entre enviar DOC ou
TED é o mesmo, portanto sugiro que você
envie TED.
Tipos de DOC ou TED
• DOC D: entre contas de mesma titularidade/CPF;
• DOC E: entre contas de titularidade diferente/CPF;
• TED D entre contas de mesma titularidade/CPF;
• TED E: entre contas de titularidade diferente/CPF.

Quais dados você precisa para enviar um
DOC ou uma TED?
Agora que você já sabe a diferença entre
DOC e TED, veja quais dados você deve
ter para conseguir efetuar uma transferência entre bancos:
• CPF (se o beneficiário é pessoa física)
ou CNPJ (se o beneficiário é pessoa jurídica);
• Nome do beneficiário, para que possa
ser conferido antes de confirmar a transferência (não obrigatório);
• Dados bancários do beneficiário: Banco, agência e conta.
• Você deve saber se a conta do beneficiário é conta corrente ou poupança.
O que é DV?
DV é dígito verificador. Quando for digitar a agência será s/dv, ou seja, sem o dígito
verificador. Quando for digitar a conta será
c/dv, ou seja, com o dígito verificador.
Ex: Agência 1223-4, conta 8765-4. O
que vem depois do “tracinho” é o dígito,
portanto na agência digite 1223, e na conta
digite 87654.
Finalidades de DOC/TED
Ao realizar um DOC ou TED é preciso
identificar a finalidade da transferência.
São códigos padronizados pelo Bacen,
e automaticamente aparecem as opções
para você quando for realizar a transferência.
Procure o motivo que mais se aplica à
sua transferência de dinheiro e selecione.
A finalidade mais utilizada é: crédito em
conta corrente.
Não vou listar aqui os códigos, pois
não acho necessário e são muitos.
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Vereadores visitam creche e quadra abandonada em Vilanova
O que foi construído para
atender dezenas de crianças,
favorecer e incentivar o esporte no Distrito de Vila Nova, em
Manhuaçu, está completamente abandonado: A creche e uma
quadra poliesportiva, situados
em locais distintos.
Após a denúncia de um pai
de aluno, Dionísio Gomes,
durante a reunião ordinária
da Câmara, na quinta-feira,
12/11, quatro vereadores visitaram os dois locais e constataram a situação deplorável em
que se encontram os imóveis.
Na primeira visita que
aconteceu na creche, os parlamentares encontram um local
tomado por entulhos, com as
janelas todas quebradas, sem
portas, vasos sanitários e telhados quebrados, lixo e fezes
espalhadas. Na outra visita, na
quadra, a situação é a mesma:
Muito lixo, entulhos, calha
quebrada e fezes no chão.
A mãe de aluno, Maria de
Lourdes, desabafou durante a
visita. “A creche virou ponto
de droga e prostituição. Está
tudo abandonado, ninguém
faz nada pra gente. Precisamos
muito da ajuda das autoridades. Quando reformou aqui,
não deixou vigia tomando conta, então os vândalos acabaram
com tudo”, explicou.
O denunciante, Dionísio
Gomes, pediu ajuda. “Fui até a
Câmara apresentar a reclamação e agora eles estão presentes no local tomando conhecimento do problema. O local
está jogado as traças, afetando
as crianças e também os mora-

dores vizinhos, pois os vândalos fazem barulho, promovem
quebradeiras e jogam objetos
nas casas quebrando os telhados”, detalhou.
O Presidente da Comissão
de Educação, Vereador Anízio Gonçalves, falou sobre a
visita. “Viemos apurar as denúncias e pudemos constatar
o problema. Os vândalos estão atormentando os vizinhos
e acabando com o patrimônio
público. O que vemos é um
prejuízo para o município.
Estamos coletando todos os
detalhes para apresentar um
relatório ao Poder Executivo”,
informou.
O Presidente da Comissão
de Obras, Vereador Gilson
César, ressaltou que a falta
de vigia foi essencial para a
depredação. “Havia muita infiltração nesta creche e a vigilância sanitária solicitou a
mudança do local, pois trazia
insegurança para as crianças e
foi falado que a reforma seria
feita em três meses e já se passaram mais de dois anos. Solicitei ao Secretário de Administração, João Batista Hott, que
contratasse dois vigias porque
até aquele momento nada estava danificado, no entanto,
acharam que não era necessário e a situação ficou como
está. Deplorável!”, criticou.
O Presidente da Câmara,
Jorge do Ibéria, pediu solução
a prefeitura. “Quero agradecer
a presença do Dionísio na Câmara incentivando os vereadores a ver a situação. Vamos ver
se agora o prefeito fique mo-

bilizado e arrume uma solução
para este local”, desabafou.
A integrante da Comissão de
Educação, Vereadora Aponísia
Reis, lamentou: “É muito triste
ver essa realidade. Já viemos
aqui no início do mandato e
deixamos claro que precisava
do vigia e agora o problema

Amizade por intermédio da leitura

Q

uando eu era pequeno, lembro-me
de uma presença firme e forte conduzindo meu tempo ao salutar hábito
da leitura. Meu avô, desde cedo, almejava
construir uma fortaleza cultural no imaginário de cada um de seus netos. Uma que
durasse para sempre. As fundações de minha
criação poderiam ter sido forjadas sob perspectivas voláteis, como a busca incessante
de bens e riqueza. Felizmente, me devotei a
outro tipo de enriquecimento. A magia das
palavras.
Meu avô sempre fez questão de comprar
novos livros para mim. Não recordo de receber dele, por exemplo, artigos de vestuário. Cresci lendo, lendo muito. E me orgulho
disso. As páginas de um livro são um campo
interdimensional onde converge passado,
presente e futuro. Já conversei muito com
autores falecidos. Converso constantemente
com os que ainda me dão o prazer de sua
presença nesse mundo. Imagino como a palavra literária se propagará no amanhã digital.
E é exatamente sobre imaginação que almejo falar. Embora eu nunca tenha visitado
a Feira do Livro de Porto Alegre, minha cidade, acompanhado de meu avô, o evento
me traz recordações dele. Mas não apenas
dele. Recentemente, percebi um velho livro

em minha estante. As páginas do volume sofrem com a ação do tempo. Ainda assim, o
conhecimento ali impresso é passível de leitura. O título apresenta diversas marcações
de frases e passagens interessantes. Sempre
indaguei a respeito do antigo dono. Até descobrir sua identidade.
Há alguns anos, resolvi desvendar aonde
aquele diálogo de grifos levaria. A cada página marcada, eu buscava compreender mais
sobre o meu antecessor. Tratava-se de uma
pessoa culta, isso se notava de longe. Tinha
prazer em destacar parágrafos edificantes,
poéticos. Foi quando minha mãe revelou
que o livro havia pertencido ao meu bisavô, que nem conheci. Ele faleceu no mundo
real, mas no mundo da imaginação nós dois
viramos melhores amigos.
Acredito piamente que o castelo de um
homem é construído por intermédio dos tijolos do conhecimento. Após tanto me contagiar com os escritos dos outros, vou honrar a
alma de meus ascendentes. A influência deles, direta ou indireta, surtiu efeito para que
meu gosto ganhasse contornos de um livro
de minha autoria a ser lançado em breve. A
partir de agora, da mesma forma como apresentaram a literatura a mim, o meu próprio
elo com os leitores está construído. Que seja
perene.

ficou bem maior. Está tudo
depredado e precisa-se de uma
reforma geral. Espero que o
poder público tome uma iniciativa. Vamos encaminhar os
relatórios ao Prefeito Nailton e
a Secretária de Educação, Gelvânia”, relatou.
Após as visitas em Vilano-

va, os Vereadores Anízio e
Gilson foram até à Secretaria
de Educação, onde conversaram com a Secretária Gelvânia Câmara solicitando previsão para início da reforma.
“A licitação para a reforma já
foi feita e agora a engenheira
está verificando a viabilidade

da empresa que ganhou para
que possa iniciar a obra. No
mais tardar, no início de dezembro a reforma terá início
para que em 2016 o serviço
seja concluído”, justiçou
Gelvânia.
Assessoria
de Comunicação

Joaquim Barbosa: País será
humilhado quando EUA começar a
julgar caso Petrobras
O Brasil e os brasileiros vão passar por uma
verdadeira humilhação assim que começarem
os primeiros julgamentos, pela Justiça norte-americana, de envolvidos nos esquemas de
corrupção na Petrobras e da Fifa. A afirmação é
do ex-presidente do Superior Tribunal Federal
(STF) Joaquim Barbosa, que participou nesta
quarta-feira, do 10º Siac - Seminário Internacional da Acrefi.
Barbosa lamentou o fato de o Brasil ser
signatário da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) num
acordo para evitar corrupção entre empresas
e o governo brasileiro ainda titubear nestas
práticas. "A tolerância à corrupção pode causar danos aos investidores. A falta de ética
pode ser deletéria na formação de preços,
encarecendo-os, desde o mais simples aos
supérfluos", disse.
Quanto ao Brasil, disse Barbosa, há uma
preocupação generalizada com a confusão que
se faz no País entre o público e o privado. Para
ele, a chave para a solução são mais mecanismos de controle e transparência.
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. "Não vejo a Dilma pessoalmente envolvida [em corrupção]"

O senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE), principal voz da ala rebelde do partido aliado do governo federal

SENADOR CONDENADO À
PRISÃO LEVA O STF NO BICO
Condenado a 4 anos e 8 meses de prisão desde 2013 pelo
Supremo Tribunal Federal, até hoje o senador Ivo Cassol
(PP-RO) vem levando no bico o próprio STF, e exerce o
mandato normalmente. Há 5 meses, o presidente do STF,
Ricardo Lewandowski, recebeu o processo da relatora, ministra Carmen Lúcia, contrário à última manobra protelatória de Cassol. Mas Lewandowski mantém esse julgamento
fora da pauta.
SENADOR NA PAPUDA
A condenação do senador Ivo Cassol prevê o regime semiaberto, ou seja, terá de dormir todas as noites na penitenciária da Papuda.
FRAUDE EM LICITAÇÃO
Ivo Cassol e outros três réus foram condenados
pelo crime de fraudar licitação quando ele foi
prefeito de Rolim de Moura (RO).
ESQUEMA MAROTO
O esquema criminoso de Ivo Cassol, segundo denúncia do
Ministério Público, consistia em fracionar obras e serviços
para fraudar licitações.
E TOME PROCRASTINAÇÃO

PROCURADA
Petistas espalham nas redes sociais um cartaz “Procura-se”. Ironizam a ex-ministra Marina Silva, presidente do
Rede, que mantém silêncio constrangedor sobre a tragédia
da lama tóxica em Mariana (MG).
SANGUE NOVO
Estão na disputa para substituir o desastrado líder do PSDB
na Câmara, em 2016, os deputados Marcus Pestana (MG)
e Nilson Leitão (MT). O novato Daniel Coelho (PE) aparece
como terceira via, e forte.
PETISTAS ENVERGONHADOS
Não há petistas dispostos a segurar a alça do
caixão, como líder do governo na Câmara. O atual, José Guimarães (CE), coitado, deve virar líder
do PT, em 2016. Por absoluta falta de opções.
‘SÓ NO BRASIL’
O contra-almirante Mario Ferreira Botelho diz que “rigorosa
apuração” aponta que não houve o assalto aqui noticiado
no Arsenal de Marinha do Rio, do qual é diretor. Oficiais
relataram que um meliante assaltou uma cabo e fugiu de
moto com sua bolsa, passando por duas guaritas.
FORA, CUNHA

Cassol foi condenado à prisão e a perder o mandato. Por
isso, só após a decisão final do STF, o Senado abrirá o
processo de cassação.

Eliziane Gama (Rede-MA) vai ao Ministério Público pedir o
afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara.
“Ele usa o cargo para atrapalhar o andamento do processo
de cassação”, diz a deputada.

LULA COBRA ALINHAMENTO
DO PT A EDUARDO CUNHA

PERGUNTA EM RAQQA

Em mais um sinal de “acordão” para livrar Eduardo Cunha
no processo por quebra de decoro parlamentar, o ex-presidente Lula orientou líderes petistas a serem “leais” ao
presidente da Câmara, no Conselho de Ética. Na visão
utilitarista de Lula, o PT "faz o jogo da oposição". Ele ficou
irritado com a cena de petistas saindo de mãos dadas do
plenário, juntamente com a oposição, em protesto contra o
desgastado Cunha.

PLANALTO MANDA ENTERRAR
DE VEZ TODAS AS CPIS

O CONSTRUTOR
A aliados, Lula reclamou que não dá para o
ministro Jaques Wagner (Casa Civil) construir
pontes e os petistas as destruírem na Câmara.
CERCA-LOURENÇO
Jaques Wagner se aproximou do presidente da Câmara,
com objetivo de neutralizar seu desejo de abrir processo
de impeachment de Dilma.
CAÇA ÀS BRUXAS
Cunha pediu à segurança da Câmara as imagens do momento em que deputados saiam do plenário, especialmente os petistas.
GOLPISTAS E OS OMISSOS
Acampados na frente do Congresso, adoradores de generais pregam o golpe militar, tentando ser confundidos com
democratas que defendem o impeachment. Em cima do
muro e correndo de bolas dividas, o PSDB ainda não se
dignou a condenar os golpistas, nem a afastar-se deles.
TEMPESTADE
Não se falava outra coisa na Câmara. Eduardo Cunha resolveu tumultuar as sessões do plenário. “Quanto menos
reunião houver, ele e o governo ganham sobrevida”, avalia
Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE).
PERDEU A LEGITIMIDADE
Calou fundo, no Palácio do Planalto, a posição do senador
Fernando Bezerra (PSB-PE), ex-ministro de Dilma, afirmando que ela perdeu a legitimidade e a capacidade de
liderar a superação da crise, e ainda defendendo que a
discussão do impeachment comece sem demora.

Quando Dilma vai aparecer na capital do Estado Islâmico
para negociar com os terroristas, conforme ela defendeu na
ONU, no ano passado?

O governo determinou aos parlamentares o sepultamento
de todas as CPIs, começando pelo veto à prorrogação de
todas as comissões na Câmara. Em reunião no Palácio do
Planalto, terça (17), o ministro Ricardo Berzoini (Secretaria
de Governo) deixou escapar o pânico do governo com as
investigações dos fundos de pensão e do BNDES, uma verdadeira “caixa preta” finalmente aberta pelas investigações.
LULA EM PÂNICO
A gota dágua para a operação abafa das CPI
foi teleguiada pelo ex-presidente Lula, após a
convocação do seu amigo José Carlos Bumlai.
NÃO É BEM ASSIM
A CPI dos Fundos de Pensão aprovou requerimento de
prorrogação, mas isso ainda precisa passar pelo plenário.
A chances são pequenas.
INSISTENTE
Insistente, o presidente da CPI do BNDES, Marcos Rotta (PMDB-AM), encaminhou pedido de
prorrogação a Eduardo Cunha.
DIREITO SÓ DA MAIORIA
As CPIs sempre foram considerada um direito das minorias, mas desde o governo Lula o Planalto não abre mão do
controle de todas elas.
CPI VAI ‘APERTAR’ AMIGO PARA
FECHAR O CERCO A LULA
O fazendeiro José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente
Lula, não encontrará facilidades em seu depoimento à CPI
do BNDES, terça (24). A oposição se prepara porque tem
certeza de que o depoimento de Bumlai pode fechar o cerco a Lula. O empresário será indagado sobre como obteve
R$ 1,2 bilhão (sendo R$ 300 milhões do BNDES) para a
Usina São Fernando, no Mato Grosso do Sul, hoje próxima
da falência.

A honestidade não tem preço
A história é comovente. Fala de uma honestidade a toda
prova, contada por Vladimir Petrov, jovem prisioneiro de
um campo de concentração no Nordeste da Sibéria.
Vladimir tinha um companheiro de prisão chamado
Andrey.
Ambos sabiam que daquele lugar poucos saíam com
vida, pois o alimento que se dava aos prisioneiros políticos não tinha por objetivo mantê-los vivos por muito
tempo.
A taxa de mortalidade era extremamente alta, graças
ao regime de fome e aos trabalhos forçados. E como é
natural, os prisioneiros, em sua maioria, roubavam tudo
quanto lhes caía nas mãos.
Vladimir tinha, numa pequena caixa, alguns biscoitos,
um pouco de manteiga e açúcar - coisas que sua mãe lhe
havia mandado clandestinamente, de quase três mil quilômetros de distância.
Guardava aqueles alimentos para quando a fome se tornasse insuportável. E como a caixa não tinha chave, ele a
levava sempre consigo.
Certo dia, Vladimir foi despachado para um trabalho
temporário em outro campo. E porque não sabia o que
fazer com a caixa, Andrey lhe disse: "Deixe-a comigo,
que eu a guardo. Pode estar certo de que ficará a salvo
comigo."
No dia seguinte à sua partida, uma tempestade de neve,
que durou três dias, tornou intransitáveis todos os caminhos, impossibilitando o transporte de provisões.
Vladimir sabia que no campo de concentração em que
ficara Andrey, as coisas deviam andar muito mal.
Só dez dias depois os caminhos foram reabertos e Vladimir retornou ao campo.
Chegou à noite, quando todos já haviam voltado do trabalho, mas não viu Andrey entre os demais.
Dirigiu-se ao capataz e lhe perguntou:
"Onde está Andrey?"
"Enterrado numa cova enorme junto com outros tantos prisioneiros." - respondeu ele. "Mas antes de morrer
pediu-me que guardasse isto para você."
Vladimir sentiu um forte aperto no coração.
"Nem minha manteiga, nem os biscoitos puderam salvá-lo." - pensou.
Abriu a caixa e, dentro dela, ao lado dos alimentos intactos, encontrou um bilhete dizendo:
"Prezado Vladimir. Escrevo enquanto ainda posso mexer a mão. Não sei se viverei até você voltar, porque estou horrivelmente debilitado. Se eu morrer, avise a minha
mulher e meus filhos. Você sabe o endereço.
Deixo as suas coisas com o capataz. Espero que as receba intactas.
Andrey."
***
Ser honesto é dever que cabe a toda criatura que tem
por meta a felicidade.
E a fidelidade é uma das virtudes que liberta o ser e o
eleva na direção da luz.
Uma amizade sólida e duradoura só se constrói com
fidelidade e honestidade recíprocas.
Somente as pessoas honestas e fiéis possuem a grandeza d´alma dos que já se contam entre os espíritos verdadeiramente livres.
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Vereadores questionam possível alteração
no trânsito da Avenida Salime Nacif
Projetos de lei, resoluções, moções e indicações também foram aprovados

A

Câmara de Vereadores
de Manhuaçu promoveu reunião ordinária,
na noite desta quinta-feira,
19/11, presidida por Jorge Augusto Pereira "Jorge do Ibéria", em que diversos projetos
de lei, resoluções, moções e
indicações foram aprovados.
Além disto, os parlamentares
citaram preocupação sobre a
possível alteração no trânsito
na Avenida Salime Nacif, no
Centro da cidade, anunciada
para o dia primeiro de dezembro, por parte da prefeitura.
Durante a palavra franca,
o Vereador João Gonçalves
Linhares Júnior "Juninho Linhares" apresentou questionamentos.
De acordo com a Secretaria
de Planejamento, a partir do
dia 1º de dezembro, o trânsito
será em mão dupla, ou seja, o
fluxo de veículos que apenas
descia do Manhuaçu Shopping
sentido a Casa de Cultura, agora também irá subir da Casa de
Cultura até o Shopping, subindo na Rua Capitão Rafael.
A indagação do parlamentar
é a seguinte: Seria esta época
do ano a ideal para fazer esta
mudança, principalmente com

a chegada do natal, em que o
trânsito fica ainda mais movimentado? "A prefeitura não
procura entendimento com a
Câmara para saber das situações, pelo menos para pedir
orientação e infelizmente não
tem diálogo. É um absurdo
uma situação dessa porque
primeiro de dezembro é final
de ano e o comércio fica muito movimentado. Fazer uma
mudança desta é um absurdo
e ainda pergunto: onde a pessoa vai parar o carro? Não terá
estacionamento. Onde ficará o
local de carga e descarga daquelas lojas?", indagou Linhares.
Durante a sessão, o vereador sugeriu aos demais colegas do Legislativo para que
uma reunião com o Secretário
de Planejamento, Luiz Carlos
Rhodes, seja marcada urgentemente para debater o assunto.
"Iremos procurar o secretário para que possamos reaver essa situação, que se tem
intenção de mudar o trânsito,
que mude no dia primeiro de
janeiro, pois o movimento é
bem menor. Essa mudança irá
trazer prejuízo pra todo mundo, para os comerciantes, para

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei Municipal
nº 769, de 30.06.2014. Contratante: Prefeitura: contratado: Beatriz da Silva
Pinheiro; valor: R$ 4.019,53(Quatro mil e Dezenove Reais e Cinquenta e Dois
Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502.10.312.0046.2048.3390
3600; vigência: 23/01/2015 a 23/04/2015. Gabinete do Prefeito, 21/01/2015.
Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei Municipal nº
769, de 30.06.2014. Contratante: Prefeitura: contratado: Maria Luiza Peixoto;
valor: R$ 4.019,53(Quatro mil e Dezenove Reais e Cinquenta e Dois Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502.10.312.0046.2048.339036
00; vigência: 23/01/2015 a 23/04/2015. Gabinete do Prefeito, 21/01/2015.
Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei Municipal nº 769,
de 30.06.2014. Contratante: Prefeitura: contratado: Maria da Penha Oliveira;
valor: R$ 1.026,08(Um mil e Vinte e Seis Reais e Oito Centavos) mensais;
dotação orçamentária: 020502.10.312.0046.2048.33903600; vigência:
23/01/2015 a 23/04/2015. Gabinete do Prefeito, 21/01/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei Municipal nº
769, de 30.06.2014. Contratante: Prefeitura: contratado: Jenaina dos Santos e
Silva; valor: R$ 1.026,08(Um mil e Vinte e Seis Reais e Oito Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502.10.312.0046.2048.33903600; vigência:
23/01/2015 a 23/04/2015. Gabinete do Prefeito, 21/01/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei Municipal nº
769, de 30.06.2014. Contratante: Prefeitura: contratado: Kildder Adriano Dutra
Lopes; valor: R$ 1.489,33(Um mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e
Trinta e Três Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502.10.312.004
6.2048.33903600; vigência: 23/01/2015 a 23/04/2015. Gabinete do Prefeito,
21/01/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei Municipal
nº 769, de 30.06.2014. Contratante: Prefeitura: contratado: Diogo da Silva
Suzano; valor: R$ 1.489,33(Um mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e
Trinta e Três Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502.10.312.004
6.2048.33903600; vigência: 23/01/2015 a 23/04/2015. Gabinete do Prefeito,
21/01/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei Municipal nº 769,
de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado:
Beatriz da Silva Pinheiro; valor: R$ 4.019,53(Quatro mil e Dezenove Reais
e Cinquenta e Dois Centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030104.
122.0004.2018.31901100; vigência: 23/04/2015 a 23/07/2015. Gabinete do
Prefeito, 22/04/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei Municipal
nº 769, de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura:
contratado: Maria Luiza Peixoto; valor: R$ 4.019,53(Quatro mil e Dezenove
Reais e Cinquenta e Dois Centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030

o povo de Manhuaçu em geral,
e eu como vereador, fiscalizador da lei, não vou deixar de
estar procurando resolver essa
situação, irei sim, juntamente com os demais vereadores,
arrumar uma solução para essa
situação", concluiu.
O Presidente da Câmara,
Jorge do Ibéria, colocou o
Legislativo a disposição para
resolver a situação. "Vamos
promover esta reunião o mais
rápido possível e fazer o melhor para a população de Manhuaçu", contou.

PROJETOS
DE
LEI
APROVADOS
Aprovado projeto de lei de
com emendas de autoria do
Poder Executivo que dispõe
sobre a destinação de restos
mortais não reclamados, para
fins de estudos ou pesquisas
científicas.
Aprovado projeto de lei de
autoria de do Presidente Jorge do Ibéria que declara de
Utilidade Pública Municipal
a Sociedade Manhuaçuense Defensora dos Animais MADS.

104.122.0004.2018.31901100; vigência: 23/04/2015 a 23/07/2015. Gabinete
do Prefeito, 22/04/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei Municipal
nº 769, de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura:
contratado: Maria da Penha Oliveira; valor: R$ 1.026,08(Um mil e Vinte e
Seis Reais e Oito Centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030104.1
22.0004.2018.31901100; vigência: 23/04/2015 a 23/07/2015. Gabinete do
Prefeito, 22/04/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei Municipal
nº 769, de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura:
contratado: Jenaina dos Santos e Silva; valor: R$ 1.026,08(Um mil e Vinte
e Seis Reais e Oito Centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030104.
122.0004.2018.31901100; vigência: 23/04/2015 a 23/07/2015. Gabinete do
Prefeito, 22/04/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei Municipal nº 769,
de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado:
Kildder Adriano Dutra Lopes; valor: R$ 1.489,33(Um mil e Quatrocentos e
Oitenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030104.122.0004.2018.31901100; vigência: 23/04/2015 a 23/07/2015.
Gabinete do Prefeito, 22/04/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei Municipal nº 769,
de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado:
Diogo da Silva Suzano; valor: R$ 1.489,33(Um mil e Quatrocentos e Oitenta e
Nove Reais e Trinta e Três Centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030
104.122.0004.2018.31901100; vigência: 23/04/2015 a 23/07/2015. Gabinete
do Prefeito, 22/04/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei Municipal nº 769,
de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado:
Beatriz da Silva Pinheiro; valor: R$ 4.019,53(Quatro mil e Dezenove Reais
e Cinquenta e Dois Centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030104.
122.0004.2018.31901100; vigência: 23/07/2015 a 23/10/2015. Gabinete do
Prefeito, 22/07/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei Municipal
nº 769, de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura:
contratado: Maria Luiza Peixoto; valor: R$ 4.019,53(Quatro mil e Dezenove
Reais e Cinquenta e Dois Centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030
104.122.0004.2018.31901100; vigência: 23/07/2015 a 23/10/2015. Gabinete
do Prefeito, 22/07/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei Municipal
nº 769, de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura:
contratado: Maria da Penha Oliveira; valor: R$ 1.026,08(Um mil e Vinte e
Seis Reais e Oito Centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030104.1
22.0004.2018.31901100; vigência: 23/07/2015 a 23/10/2015. Gabinete do
Prefeito, 22/07/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei Municipal
nº 769, de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura:
contratado: Jenaina dos Santos e Silva; valor: R$ 1.026,08(Um mil e Vinte
e Seis Reais e Oito Centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030104.
122.0004.2018.31901100; vigência: 23/07/2015 a 23/10/2015. Gabinete do

Prefeito, 22/07/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei Municipal nº 769,
de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado:
Kildder Adriano Dutra Lopes; valor: R$ 1.489,33(Um mil e Quatrocentos e
Oitenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030104.122.0004.2018.31901100; vigência: 23/07/2015 a 23/10/2015.
Gabinete do Prefeito, 22/07/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei Municipal nº 769,
de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado:
Diogo da Silva Suzano; valor: R$ 1.489,33(Um mil e Quatrocentos e Oitenta e
Nove Reais e Trinta e Três Centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030
104.122.0004.2018.31901100; vigência: 23/07/2015 a 23/10/2015. Gabinete
do Prefeito, 22/07/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei Municipal nº 769,
de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado:
Beatriz da Silva Pinheiro; valor: R$ 4.019,53(Quatro mil e Dezenove Reais
e Cinquenta e Dois Centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030104.
122.0004.2018.31901100; vigência: 23/10/2015 a 23/01/2016. Gabinete do
Prefeito, 22/10/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei Municipal
nº 769, de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura:
contratado: Maria Luiza Peixoto; valor: R$ 4.019,53(Quatro mil e Dezenove
Reais e Cinquenta e Dois Centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030
104.122.0004.2018.31901100; vigência: 23/10/2015 a 23/01/2016. Gabinete
do Prefeito, 22/10/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei Municipal
nº 769, de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura:
contratado: Maria da Penha Oliveira; valor: R$ 1.026,08(Um mil e Vinte e
Seis Reais e Oito Centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030104.1
22.0004.2018.31901100; vigência: 23/10/2015 a 23/01/2016. Gabinete do
Prefeito, 22/10/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei Municipal
nº 769, de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura:
contratado: Jenaina dos Santos e Silva; valor: R$ 1.026,08(Um mil e Vinte
e Seis Reais e Oito Centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030104.
122.0004.2018.31901100; vigência: 23/10/2015 a 23/01/2016. Gabinete do
Prefeito, 22/10/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei Municipal nº 769,
de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado:
Kildder Adriano Dutra Lopes; valor: R$ 1.489,33(Um mil e Quatrocentos e
Oitenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030104.122.0004.2018.31901100; vigência: 23/10/2015 a 23/01/2016.
Gabinete do Prefeito, 22/10/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei Municipal nº 769,
de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado:
Diogo da Silva Suzano; valor: R$ 1.489,33(Um mil e Quatrocentos e Oitenta e
Nove Reais e Trinta e Três Centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030
104.122.0004.2018.31901100; vigência: 23/10/2015 a 23/01/2016. Gabinete
do Prefeito, 22/10/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
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Governo de Minas multa Samarco em R$ 112 milhões
O governo de Minas Gerais notificou a
mineradora Samarco, cujos donos são as
empresas Vale e a BHP Billiton, para pagamento de multa de R$ 112.690.376,32, por
danos causados ao meio ambiente, após
uma barragem da empresa se romper, em
Mariana (MG), no dia 5. A Samarco confirmou o recebimento da autuação. A empresa, agora, tem 20 dias para recorrer da
decisão.
Segundo a Secretaria de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável de Minas

Gerais, o rompimento da barragem causou
poluição e degradação ambiental, resultando em dano aos recursos hídricos, prejuízo
à saúde, segurança e bem-estar da população.
A secretaria ressaltou, em nota, que essa
é apenas a primeira multa aplicada. “Após
o término dos trabalhos de identificação e
quantificação dos danos, o órgão ambiental
poderá aplicar outras penalidades específicas sobre fauna, flora, ictiofauna, recursos
hídricos e outros, que poderão ser identifi-

cados ao longo das investigações”.
Além da multa estipulada pelo governo
de Minas Gerais, o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) aplicou uma multa no
valor de R$ 250 milhões à empresa.
Na última segunda-feira (16), o Ministério Público de Minas Gerais e a Samarco
anunciaram acordo para o pagamento de
uma caução socioambiental de R$ 1 bilhão. A Justiça de Minas Gerais também
determinou o bloqueio de R$ 300 milhões

da empresa.
O rompimento da barragem de Fundão
destruiu o distrito de Bento Rodrigues e
deixou mais de 900 pessoas desabrigadas.
A onda de lama que se formou chegou ao
Rio Doce, provocando a mortandade de
peixes e impedido o abastecimento de água
em cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. Sete pessoas foram identificadas
como vítimas da tragédia, quatro corpos
aguardam identificação e 12 pessoas permanecem desaparecidas.

Vinte e cinco pequenos produtores rurais começam neste sábado (21) a segunda
etapa do programa Negócio Certo Rural
(NCR) em Simonésia. Os participantes da
capacitação, homens e mulheres, trabalham
com cafeicultura e pecuária de leite em 15
propriedades nos municípios de Simonésia e Santana do Manhuaçu. O objetivo do
programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Minas) é contribuir
para a melhoria da gestão da propriedade
e dos negócios, além de auxiliar na implementação de novos projetos.
O NCR é executado em etapas, e a primeira delas, de diagnóstico da propriedade
rural, foi realizada no último sábado (14)
no salão do Sindicato de Produtores Rurais
de Simonésia. Nesse momento, os produtores tiveram que identificar as potencialidades e deficiências das atividades produtivas. Na segunda fase, serão sugeridas e

avaliadas novas ideias de negócio a partir
desse levantamento. Há ainda outras etapas
e a previsão é de o programa termine em
fevereiro de 2016.
Esta é a primeira vez que o programa é
oferecido nessas cidades. “Os produtores
estão muito animados e já com o ‘dever de
casa’ de fazer o levantamento da propriedade. A ideia de realizar o programa partiu
do interesse deles, após cursos de vaqueiro
e inseminação, de também participarem de
cursos sobre administração rural. O negócio era levado de forma aleatória e agora
eles estão dispostos a mudar essa realidade”, explicou a mobilizadora do sindicato,
Vanda Lúcia Alves Martins.
Mais do que atender ao interesse dos produtores, o sindicato identificou a necessidade de oferecer o programa, que é mais
completo. Segundo o presidente da organização, Sebastião Ferreira Martins Filho,

um dos pontos fracos percebidos na região
é a falta de organização.
“É tudo feito com base no imaginário.
O produtor imagina quanto gasta, imagina
qual é o lucro. O diferencial do Negócio
Certo Rural é oferecer a oportunidade de
aprimorar o negócio. É colocar tudo no
papel e analisar. Descobrir se o que eles
fazem dá resultado. Eles ficaram surpresos
porque já no primeiro momento a gente começa a questioná-los sobre isso, sobre as
deficiências e potencialidades”, destacou.
Sebastião do Carmo, de 29 anos, trabalha
com cafeicultura e pecuária de leite com a
ajuda da esposa e da filha na propriedade
de 2,4 hectares em Santana do Manhuaçu.
De olho em crescimento, ele está satisfeito
com o programa. “Eu produzo café e queria vender embalado para aumentar o lucro. Para isso, vinha pensando em montar

uma microempresa de produção de café.
No programa eu consigo saber se é viável”,
afirmou.
O programa: O NCR tem o intuito de
contribuir para a melhoria da gestão da
propriedade rural por meio da capacitação
do produtor, tendo como foco o empreendedorismo. Além do diagnóstico da propriedade e identificação de novas ideias de
negócios, o NCR ainda inclui outras etapas
que auxiliam o participante a organizar e
gerenciar a atividade rural, identificando
inadequações e potencialidades.
Com carga horária total de 46 horas, o
Negócio Certo Rural conta com 40 horas
de treinamento e seis horas de consultoria. Para saber mais sobre o Negócio
Certo Rural, os interessados devem entrar em contato com o sindicato rural ou
entidade cooperada ao Senar Minas na
região.

O brasileiro é roubado todo dia pelo os
governos dos estados e a presidência da
republica, nos últimos anos a corrupção tomou conta de todos setores publico do país,
o Brasil tem a maior jazida de Nióbio do
planeta, o metal mais valioso do mundo e
seus cidadãos vivem a miséria que vive, é
lamentável a população ainda aceitar essa
corrupção que esta pior que a “máfia Italiana”, ate quando essa gente vai continuar de
olhos vendados só assistindo a banda passar, acorda Brasil.
Em 2012 o leitor Jose Batista Pinheiro de
Fortaleza-ce, encaminhou uma carta à redação do jornal diário do nordeste, já falando da maior riqueza do mundo que detém
o Brasil, o minério chamado Nióbio que só
existe em dois países. Brasil com 98% e

Canadá apenas com 2%,
o Nióbio é de estrema necessidade para a indústria
aérea espacial, foguetes,
satélites, turbina para
motores de avião, equipamento de ressonância
magnética, o Nióbio é de
grande valor na área de
saúde no mundo.
As reservas conhecida de Nióbio no mundo
hoje, elas são detida por dois países apenas, um deles é o Canadá com 2% conhecida no mundo, veja bem com esses 2%
que o Canadá tem desse metal de estrema
importância e de procedimentos corretos de exploração e venda desse material,

o Canadá reveste para a
população em saúde, educação, com apenas 2% o
Canadá consegue aplicar
em saúde, educação, segurança, estradas em fim a
população é assistida com
arrecadação de apenas 2%,
os cidadãos canadenses
tem uma boa qualidade de
vida, no Canadá a população não tem IPI, IOF, tem
ICMS de apenas 5%, lá não tem uma serie
de impostos que tem os brasileiros. O Canadá com as riquezas naturais e o Nióbio é
uma delas, ele consegue fazer uma divisão
para a população de maneira geral.
Agora o outro detentor de 98% pasme é o

Brasil, segundo Jose Batista Pinheiro, “diz
que o Brasil tem 98% das reservas de Nióbio do mundo está em território brasileiro,
segundo a carta de Jose Batista Pinheiro,” e
somos grandes milionários bravejados toda
via, mas ainda não nos apercebemos disso, o nosso Nióbio é mais precioso que o
ouro, pois sem ele as ligas super. Resistentes não resistiriam para fabricar foguete interplanetário, satélites, turbina para avião,
misseis, centrais elétricas, armamentos e
outros produtos estratégicos.
As maiores jazidas do planeta, encontram-se no Amazonas na cidade de são Gabriel da Cachoeira, em Roraima na conhecida Raposa Serra do Sol, toda essa riqueza
vai parar nas mãos da atravessadora Inglaterra”, que manda para a Europa e EUA.

Negócio Certo Rural contribui para aprimorar
negócios em Simonésia e Santana do Manhuaçu

O contraste: Brasil tem a maior jazida de nióbio
do mundo 98%, Canadá detém só apenas 2%
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Peixes resgatados no Rio Doce Pauta de Reinvindicação dos
começam a ser soltos em lagoas Movimentos Populares de

Operação Arca de Noé
quer retirar animais do rio
antes que lama chegue.
Mais de 50 barcos participam da ação que tem três
pontos de captura.
Peixes resgatados do
leito do Rio Doce em
Colatina, no Noroeste do
Estado, começaram a ser
soltos em lagoas da região. A operação Arca de
Noé continua por todo o
dia neste sábado (14), e
perdura até a chegada da
lama no Estado, prevista
para terça-feira (17). Ainda não há o número exato
de animais que já foram
retirados do rio.
O rompimento de duas
barragens de rejeitos de
minério da Samarco, cujos
donos são a Vale e a anglo-australiana BHP, aconteceu no dia 5 de novembro
e causou uma enxurrada de
lama no distrito de Bento
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Rodrigues, em Mariana,
na Região Central de Minas Gerais. A lama também
chegará ao Espírito Santo
atingindo os municípios de
Baixo Guandu, Colatina e
Linhares.
O resgate de peixes têm a
participação de pescadores,
biólogos, sociedade civil,
organizações não governa-

mentais (Ongs) ligadas ao
meio ambiente, professores
do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), empresas privadas, e uma equipe
da empresa responsável
pelo abastecimento de água
na cidade, o Sanear. O Ibama também participará da
ação, que já envolve mais
de 50 embarcações.

Panceiro se rebela contra
Macedo por causa da Record

Panceiro não quer dinheiro da igreja na "A Fazenda"
O bispo Romualdo Panceiro (foto), 51, se rebelou
contra Edir Macedo, 66,
por causa da programação
da TV Record, que têm a
Igreja Universal como uma
de suas principais fontes de
recursos.
A gota d’água foi a quarta
edição do reality show “A
Fazenda”, cujos participantes Panceiro chama de “ignorantes indecentes”. Uma
das convidadas é a ex-garota de programa Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha,
e a prostituição tem sido
um dos temas das conversas, sem que a prática seja
condenada, mas enaltecida.
Além de estar recomendando aos fiéis para que
não assistam ao programa,
Panceiro, para não entrar
em confronto direito contra
o fundador da Universal,
tem atacado Honorilton
Gonçalves, que é seu antigo rival, mas também o
homem forte de Macedo na
TV Record. Foi Gonçalves
que, como vice-presidente
da emissora, recentemente
propôs acordos milionários ao Clube dos 13 para
a obtenção dos direitos de
transmissões futebol dos
Brasileirões dos próximos
anos.
Macedo escreveu em sua
biografia — lançada em
outubro de 2007 — que
Panceiro é seu “herdeiro
espiritual”, e desde então
o relacionamento entre os
dois vem sofrendo erosão.

Mas Panceiro mantém seu
poder na Universal. É ele
que, muito mais que o Edir,
tem contato com os bispos
e pastores e é o responsável
pelo controle da arrecadação da igreja.
É Panceiro, também, que
libera recursos para Record, a pedido de Macedo,
de acordo com as prioridades de Honorilton Gonçalves para tentar abalar a
liderança da TV Globo na
audiência. Só em 2010, a
igreja injetou na emissora
pelo menos R$ 480 milhões
tendo como álibi a compra
do horário das madrugadas.
Macedo, em seus programas de rádio, já vinha criticando, de forma genérica, a
programação das TVs. Mas
agora, para tentar acalmar
Panceiro, ele decidiu que os
fiéis devem fazer um jejum
de “informação secular”
durante um período que
coincide em parte com o da

“A Fazenda”.
De acordo com informação da Folha, Panceiro está
tentando convencer Macedo a não realizar no próximo ano “A Fazenda”, cuja
produção exige pesado investimento.
O argumento de Panceiro
seria o de que ele se sente
constrangido em exigir dos
pastores uma boa conduta
moral, afastando, inclusive, os que cometem adultério, enquanto a Record faz
apologia de imoralidades
com o financiamento da
igreja.
Com informação da Folha.com.
Leia mais em http://
w w w. p a u l o p e s . c o m .
br/2011/08/romualdo-panceiro-se-rebela-contra-edir.
html#ixzz3rK2jDIYY
Paulopes informa que reprodução deste texto só poderá ser feita com o CRÉDITO e LINK da origem.

Governador Valadares, novembro de
2015
Vivemos em nosso estado o pior desastre ambiental da nossa história.
Frente a essa situação catastrófica os
movimentos sociais, sindicais e populares de Governador Valadares denunciam
que:
O Rio Doce está completamente contaminado pelo rejeito de mineração proveniente das barragens que se romperam. Toda a vida do rio está morrendo,
bem como todas as atividades econômicas que dependem do rio como a pesca,
a agricultura e a pecuária. As áreas mais
produtivas que estão localizadas próximas as margens do rio estão inutilizadas.
Mais de 500 mil pessoas já estão sem
água durante tempo indeterminado.
Mesmo após a passagem da onda de
lama, não se sabe quais serão os efeitos
dos resíduos, que possivelmente são tóxicos, sob a vida da população.
A tragédia foi anunciada e poderia ter
sido evitada, visto que em inúmeros momentos a empresa foi alertada ou notificada pelas autoridades das fragilidades e
riscos do rompimento da barragem.
Tragédias como a que vivemos atualmente ocorrem por que as empresas
colocam o lucro na frente da vida do
povo, os interesses de capitalistas em
detrimento aos do coletivo. Dessa forma, tomam as riquezas coletivas ficando
com altos lucros e dividem com toda a
sociedade os prejuízos causados por suas
negligências.
Diante desse cenário de caos e todas as
dificuldades que as populações atingidas estão enfrentando, temos o entendimento que:
A responsabilidade da tragédia provocada pelo rompimento das barragens da
Samarco é de total responsabilidade da
empresa e de suas controladoras, a Vale
e a BHP Billiton. Por tanto, defendemos
que essas empresas atendam a nossa
pauta, arcando com os custos e executando as ações necessárias.
É necessário o comprometimento dos
governos municipal, estadual e federal

com a população atingida, e que estes
tomem medidas enérgicas no sentido de
garantir que as empresas responsáveis
atendam as demandas da população.
Os danos na vida da população e do
rio Doce são irreversíveis. No entanto
todas as ações possíveis de reparação
pelas perdas devem ser tomadas. Os movimentos populares apontam as ações
prioritárias necessárias nessa pauta de
reinvindicações.
1 – Abastecimento de água potável
em caráter emergencial para toda a população de Governador Valadares e dos
demais municípios que tiveram sua captação comprometida. O abastecimento
deve garantir a quantidade de água mínima que uma pessoa necessita para viver
segundo a ONU e deve ser mantido até
que a captação e tratamento de água dos
municípios sejam reestabelecidos.
2 – Construção e execução de um plano de recuperação e investimento em
toda a bacia do rio Doce, visando a revitalização da bacia através da recuperação
de nascentes, matas ciliares, revegetação
de áreas degradadas, repovoamento do
rio com peixes, investimento para população ribeirinha produzir alimentos
de forma sustentável. Esse plano de ser
construído com a participação efetiva da
população afetada.
3 – Construção de um sistema de abastecimento alternativo ao Rio Doce para
o município de Governador Valadares e
demais municípios que dependem do rio.
Incluindo-se o sistema de captação e tratamento da água.
4 – Pagamento de no mínimo um salário
mínimo como verba de manutenção para
todas as pessoas atingidas pelo desastre
que ficaram desalojadas e/ou perderam
seu meio de sustento. Essa verba deve ser
mantida até que as condições de vida dessa população sejam restabelecidas.
5 – Estabelecimento de um processo
de negociação coletiva para reparação
das perdas, que envolva as empresas responsáveis o estado e os atingidos.
Águas para Vida! Não para a morte!

Vereador confirma liberação
de verba para construção de
campo no Bairro São Vicente
O Vereador de Manhuaçu, João Gonçalves Linhares Júnior “Juninho Linhares”, confirmou a liberação
de verba no valor de 80
mil reais para construção
de um campo de futebol e
área de lazer no Bairro São
Vicente.
O parlamentar apresentou
o pedido ao Deputado Estadual João Magalhães, no
mês de julho deste ano, e no
início de novembro recebeu
comunicado informando
que a emenda parlamentar
foi disponibilizada no SIG-

CON (Sistema de Gestão
de Convênios, Portarias
e Contratos do Estado de
Minas Gerais).
“Fico muito agradecido
ao Deputado João Magalhães e mais uma vez afirmo
que ele realmente olha para
nossa cidade e sempre que
possível nos atende”, agradeceu Linhares.
“Esta reivindicação que
apresentei ao deputado é
um sonho dos moradores
do São Vicente e em breve
será realizado”, concluiu
Juninho.
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ROSA DE SARON LANÇA SEU NOVO TRABALHO ACÚSTICO

Campinas, 12 de novembro de 2015 – Um mês após o
evento do pré-lançamento do
DVD em salas de cinema de
um shopping em Campinas-SP (https://www.rs21.com.br/
noticias/pre-lancamento-dvd-acustico-e-ao-vivo-rosa-de-saron-23/), a banda Rosa de
Saron anuncia oficialmente o
lançamento do seu novo trabalho, CD e DVD “Rosa de Saron
Acústico e ao Vivo 2/3”, um
dos projetos mais bonitos da
carreira de quase 30 anos da
Banda.
“Tivemos o prazer de dividir
a nossa alegria pelo excelente
resultado desse lindo projeto com os nossos fãs no pré-lançamento, e agora chegou
o grande dia! Hoje lançamos
oficialmente o nosso segundo
trabalho acústico. Cada detalhe
foi pensado para que o resul-

C

tado fosse incrível, como poderá ser conferido no CD e no
DVD”, disse Rogério Feltrin,
baixista e fundador da banda.
Com distribuição nacional
pela gravadora Som Livre, CD
E DVD já podem ser encontrados nas melhores lojas de discos
do país. A primeira música de
trabalho “INCOMPLETUDE”,
que conta com a participação
especial de Lucas Lima, da Família Lima, está disponível no
YouTube:https://www.youtube.
com/watch?v=53HXnM8i6FE
“Foram mais de seis meses
de muita dedicação, produzindo as músicas, buscando participações, escolhendo o cenário,
enfim, dando vida a esse projeto
que, esperamos, emocione tanto o público quanto nos emocionou. No pré-lançamento já
pudemos sentir que acertamos,
então estamos muito ansiosos!

Não vemos a hora de começarmos a nova turnê!”, contou o
vocalista Guilherme de Sá.
Tendo toda a proposta estética inspirada na obra do cineasta francês George Méliès, um
dos precursores do cinema do
final do século XIX e começo
do século XX, o CD e o DVD
“Rosa de Saron Acústico e Ao
Vivo 2/3” são compostos por
19 músicas que marcaram a
carreira da Banda desde o DVD
“Rosa de Saron – Acústico Ao
Vivo”, lançado em 2008. Foi
gravado em duas sessões nas
instalações da Rede Século 21,
em Valinhos/SP, no último mês
de julho.
O trabalho seguiu uma estética que remete ao passado, uma
época de sonoridade totalmente produzida por instrumentos
acústicos, com o objetivo de
promover a reflexão acerca da

vida e o estímulo às emoções.
Seguindo uma linha intimista,
contou com a participação do
Padre Fábio de Melo, em “Casino Boulevard”; Lucas Lima,
músico da Família Lima, em
“Incompletude”, e Jonathan
Corrêa, da banda gaúcha Reação em Cadeia, na música “Dias
Assim”. A direção do DVD é
mais uma vez de Daniel dos
Santos. A nova turnê terá duração de um ano, iniciando em
janeiro de 2016.
Sobre: Formada por Guilherme de Sá (voz), Eduardo Faro
(guitarra), Rogério Feltrin (baixo) e Grevão (bateria), a banda
Rosa de Saron surgiu em 1988
na cidade de Campinas-SP, dentro do movimento de Renovação
Carismática da Igreja Católica.
Com 27 anos de estrada e 14
discos lançados, possui mais de
150 mil acessos/mês no site ofi-

cial, mais de 2,8 milhões de fãs
no Facebook, e mais de 36 milhões de views em seu canal do
Youtube. Também já alcançou o
topo do ranking das bandas de
rock nacional mais tocadas nos
sites Sonora e Vagalume.
Apesar de todo reconhecimento e crescimento durante os

anos, o objetivo da banda continua sendo o mesmo dos seus
primeiros ensaios: “Fazer rock
com qualidade, levando uma
mensagem cristã de esperança,
fé e amor para todos”.
Informações à Imprensa:
Bruno Victor | mkt@rosadesaron.com.br

Dicas: O domínio do português é fundamental

ertas competências são obrigatórias para
profissionais de qualquer área. O domínio
do português é uma delas.
Ainda assim, infrações à norma culta da língua são uma constante no mundo corporativo
- e em qualquer nível hierárquico.
A alta frequência de erros reflete problemas
na educação de base do brasileiro, segundo
Rosângela Cremaschi, professora de comunicação escrita na Faap e consultora na RC7.
"No nosso país, geralmente não é preciso
estudar muito para passar de ano", explica.
"Por isso, a maioria não se aprofunda no próprio
idioma e ingressa no mercado de trabalho com
muitas dúvidas sobre o assunto".
Além de deficiências na formação básica,
a falta de familiaridade com a escrita também
contribui para o problema.
Segundo a professora, quem lê pouco - e escreve de forma mecânica - está mais suscetível
a "atropelar" alguns preceitos básicos da língua.
Veja a seguir os 50 erros de português mais
comuns no mundo do trabalho de acordo com
Rosângela. As informações foram retiradas da
obra "Livro de anotações com 101 dicas de
português" (Editora Hunter Books, 2014), de
autoria da professora:
1- Anexo / Anexa
Errado: Seguem anexo os documentos solicitados.
Certo: Seguem anexos os documentos solicitados.
Por quê? Anexo é adjetivo e deve concordar
em gênero e número com o substantivo a que
se refere.
Obs: Muitos gramáticos condenam a locução “em anexo”; portanto, dê preferência à forma sem a preposição.
2- “Em vez de” / “ao invés de”
Errado: Ao invés de elaborarmos um relatório, discutimos o assunto em reunião.
Certo: Em vez de elaborarmos um relatório,
discutimos o assunto em reunião.
Por quê? Em vez de é usado como substituição. Ao invés de é usado como oposição. Ex:
Subimos, ao invés de descer.
3- “Esquecer” / “Esquecer-se de”
Errado: Eu esqueci da reunião.
Certo: Há duas formas: Eu me esqueci da
reunião. ou Eu esqueci a reunião.
Por quê? O verbo esquecer só é usado com
a preposição de (de – da – do) quando vier
acompanhado de um pronome oblíquo (me, te,
se, nos, vos).
4-“Faz” / “Fazem”
Errado: Fazem dois meses que trabalho
nesta empresa.
Certo: Faz dois meses que trabalho nesta
empresa.
Por quê? No sentido de tempo decorrido, o
verbo “fazer” é impessoal, ou seja, só é usado
no singular. Em outros sentidos, concorda com
o sujeito. Ex: Eles fizeram um bom trabalho.
5- “Ao encontro de" / “De encontro a”
Errado: Os diretores estão satisfeitos, porque a atitude do gestor veio de encontro ao que
desejavam.
Certo: Os diretores estão satisfeitos, porque
a atitude do gestor veio ao encontro do que desejavam.
Por quê? “Ao encontro de” dá ideia de harmonia e “De encontro a” dá ideia de oposição.
No exemplo acima, os diretores só podem ficar
satisfeitos se a atitude vier ao encontro do que
desejam.
6- A par / ao par
Errado: Ele já está ao par do ocorrido.
Certo: Ele já está a par do ocorrido.
Por quê? No sentido de estar ciente, o correto é “a par”. Use “ao par” somente para equivalência cambial. Ex: “Há muito tempo, o dólar e o
real estiveram quase ao par.”
7- “Quite” / “quites”
Errado: O contribuinte está quites com a Re-

ceita Federal.
Certo: O contribuinte está quite com a Receita Federal.
Por quê? “Quite” deve concordar com o
substantivo a que se refere.
8- “Media” / “Medeia”
Errado: Ele sempre media os debates.
Certo: Ele sempre medeia os debates.
Por quê? Há quatro verbos irregulares com
final –iar: mediar, ansiar, incendiar e odiar. Todos se conjugam como “odiar”: medeio, anseio,
incendeio e odeio.
9- “Através” / “por meio”
Errado: Os senadores sugerem que, através
de lei complementar, os convênios sejam firmados com os estados.
Certo: Os senadores sugerem que, por meio
de lei complementar, os convênios sejam firmados com os estados.
Por quê? Por meio significa “por intermédio”.
Através de, por outro lado, expressa a ideia de
atravessar. Ex: Olhava através da janela.
10- “Ao meu ver” / “A meu ver”
Errado: Ao meu ver, o evento foi um sucesso.
Certo: A meu ver, o evento foi um sucesso.
Por quê? “Ao meu ver” não existe.
11- “A princípio” / “Em princípio”
Errado: Achamos, em princípio, que ele estava falando a verdade.
Certo: Achamos, a princípio, que ele estava
falando a verdade.
Por quê? A princípio equivale a “no início”.
Em princípio significa “em tese”. Ex: Em princípio, todo homem é igual perante a lei.
12- “Senão” / “Se não”
Errado: Nada fazia se não reclamar.
Certo: Nada fazia senão reclamar.
Por quê? Senão significa “a não ser”, “caso
contrário”. Se não é usado nas orações subordinadas condicionais. Ex: Se não chover, poderemos sair.
13- “Onde” / “Aonde”
Errado: Aonde coloquei minhas chaves?
Certo: Onde coloquei minhas chaves?
Por quê? Onde se refere a um lugar em
que alguém ou alguma coisa está. Indica permanência. Aonde se refere ao lugar para onde
alguém ou alguma coisa vai. Indica movimento.
Ex: Ainda não sabemos aonde iremos.
14- “Visar” / “Visar a”
Errado: Ele visava o cargo de gerente.
Certo: Ele visava ao cargo de gerente.
Por quê? O verbo visar, no sentido de almejar, pede a preposição a.
Obs: Quando anteceder um verbo, dispensa-se a preposição “a”. Ex: Elas visavam viajar
para o exterior.
15- "A" / "há"
Errado: Atuo no setor de controladoria a 15
anos.
Certo: Atuo no setor de controladoria há 15
anos.
Por quê? Para indicar tempo passado, usa-se o verbo haver. O “a”, como expressão de
tempo, é usado para indicar futuro ou distância.
Exs: Falarei com o diretor daqui a cinco dias.
Ele mora a duas horas do escritório.
16- “Aceita-se” / “Aceitam-se”
Errado: Aceita-se encomendas para festas.
Certo: Aceitam-se encomendas para festas.
Por quê? A presença da partícula apassivadora “se” exige que o verbo transitivo direto
concorde com o sujeito.
17- “Precisa-se” / “Precisam-se”
Errado: Precisam-se de estagiários.
Certo: Precisa-se de estagiários.
Por quê? Nesse caso, a partícula “se” tem a
função de tornar o sujeito indeterminado. Quando isso ocorre, o verbo permanece no singular.
18- “Há dois anos” / “Há dois anos atrás”
Errado: Há dois anos atrás, iniciei meu mestrado.
Certo: Há duas formas corretas: “Há dois
anos, iniciei meu mestrado” ou “Dois anos

atrás, iniciei meu mestrado.”
Por quê? É redundante dizer “Há dois anos
atrás”.
19- “Implicar” / “Implicar com” / “Implicar em”
Errado: O acidente implicou em várias vítimas.
Certo: O acidente implicou várias vítimas.
Por quê? No sentido de acarretar, o verbo
implicar não admite preposição. No sentido de
ter implicância, a preposição exigida é com.
Quando se refere a comprometimento, deve-se
usar a preposição em. Exs: Ele sempre implicava com os filhos. Ela implicou-se nos estudos e
passou no concurso.
20- “Retificar” / “Ratificar”
Errado: Estávamos corretos. Os fatos retificaram nossas previsões.
Certo: Estávamos corretos. Os fatos ratificaram nossas previsões.
Por quê? Ratificar significa confirmar, comprovar. Retificar refere-se ao ato de corrigir,
emendar. Ex: Vou retificar os dados da empresa.
21- “Somos” / “Somos em”
Errado: Somos em cinco auditores na empresa.
Certo: Somos cinco auditores na empresa.
Por quê? Não se deve empregar a preposição “em” nessa expressão.
22- “Entre eu e você” / “Entre mim e você”
Errado: Não há nada entre eu e você, só
amizade.
Certo: Não há nada entre mim e você, só
amizade.
Por quê? Eu é pronome pessoal do caso
reto e só pode ser usado na função de sujeito,
ou seja, antes de um verbo no infinitivo, como
no caso: “Não há nada entre eu pagar e você
usufruir também.”
23- “A fim” / “Afim”
Errado: Nós viemos afim de discutir o projeto.
Certo: Nós viemos a fim de discutir o projeto.
Por quê? A locução a fim de indica ideia de
finalidade. Afim é um adjetivo e significa semelhança. Ex: Eles têm ideias afins.
24- “Despercebido” / “Desapercebido”
Errado: As mudanças passaram desapercebidas.
Certo: As mudanças passaram despercebidas.
Por quê? Despercebido significa sem atenção. Desapercebido significa desprovido, desprevenido. Ex: Ele estava totalmente desapercebido de dinheiro.
25- “Tem” / “Têm”
Errado: Eles tem feito o que podem nesta
empresa.
Certo: Eles têm feito o que podem nesta
empresa.
Por quê? Tem refere-se à 3ª pessoa do singular do verbo “ter” no Presente do Indicativo.
Têm refere-se ao mesmo tempo verbal, porém
na 3ª pessoa do plural.
26- “Chegar em” / “Chegar a”
Errado: Os atletas chegaram em Curitiba na
noite passada.
Certo: Os atletas chegaram a Curitiba na
noite passada.
Por quê? Verbos de movimento exigem a
preposição “a”.
27- “Prefiro... do que” / “Prefiro... a”
Errado: Prefiro carne branca do que carne
vermelha.
Certo: Prefiro carne branca a carne vermelha.
Por quê? A regência do verbo preferir é a
seguinte: “Preferir algo a alguma outra coisa.”
28- “De mais” / “demais”
Errado: Você trabalha de mais!
Certo: Você trabalha demais!
Por quê? Demais significa excessivamente;
também pode significar “os outros”. De mais
opõe-se a “de menos”. Ex: Alguns possuem
regalias de mais; outros de menos.

29- “Fim de semana” / “final de semana”
Errado: Bom final de semana!
Certo: Bom fim de semana!
Por quê? Fim é o contrário de início. Final é o
contrário de inicial. Portanto: fim de semana; fim
de jogo; parte final.
30- “Existe” / “Existem”
Errado: Existe muitos problemas nesta empresa.
Certo: Existem muitos problemas nesta empresa.
Por quê? O verbo existir admite plural, diferentemente do verbo haver, que é impessoal.
31- “Assistir o” / “Assistir ao”
Errado: Ele assistiu o filme “A teoria do
nada”.
Certo: Ele assistiu ao filme “A teoria do
nada”.
Por quê? O verbo assistir, no sentido de ver,
exige a preposição “a”.
32- “Responder o” / “Responde ao”
Errado: Ele não respondeu o meu e-mail.
Certo: Ele não respondeu ao meu e-mail.
Por quê? A regência do verbo responder, no
sentido de dar a resposta a alguém, é sempre
indireta, ou seja, exige a preposição “a”.
33- “Tão pouco” / “Tampouco”
Errado: Não compareceu ao trabalho, tão
pouco justificou sua ausência.
Certo: Não compareceu ao trabalho, tampouco justificou sua ausência.
Por quê? Tampouco corresponde a “também
não”, “nem sequer”. Tão pouco corresponde a
“muito pouco”. Ex: Trabalhamos muito e ganhamos tão pouco”.
34- “A nível de” / “Em nível de”
Errado: A pesquisa será realizada a nível de
direção.
Certo: A pesquisa será realizada em nível de
direção.
Por quê? A expressão “Em nível de” deve ser
usada quando se refere a “âmbito”. O uso de “a
nível de” significa “à mesma altura”. Ex: Estava
ao nível do mar.
35- “Chego” / “Chegado”
Errado: O candidato havia chego atrasado
para a entrevista.
Certo: O candidato havia chegado atrasado
para a entrevista.
Por quê? Embora alguns verbos tenham
dupla forma de particípio (Exs: imprimido/impresso, frito/fritado, acendido/aceso), o único
particípio do verbo chegar é chegado. Chego
é 1ª pessoa do Presente do Indicativo. Ex: Eu
sempre chego cedo.
36- “Meio” / “Meia”
Errado: Ela estava meia nervosa na reunião.
Certo: Ela estava meio nervosa na reunião.
Por quê? No sentido de “um pouco”, a palavra “meio” é invariável. Como numeral, concorda com o substantivo. Ex: Ele comeu meia
maçã.
37- “Viagem” / “Viajem”
Errado: Espero que eles viagem amanhã.
Certo: Espero que eles viajem amanhã.
Por quê? Viajem é a flexão do verbo “viajar”
no Presente do Subjuntivo e no Imperativo. Viagem é substantivo. Ex: Fiz uma linda viagem.
38- “Mal” / “Mau”
Errado: O jogador estava mau posicionado.
Certo: O jogador estava mal posicionado.
Por quê? Mal opõe-se a bem. Mau opõe-se
a bom. Assim: mal-humorado, mal-intencionado, mal-estar, homem mau.
39- “Na medida em que” / “À medida que”
Errado: É melhor comprar à vista à medida
em os juros estão altos.
Certo: É melhor comprar à vista na medida
em que os juros estão altos.
Por quê? Na medida em que equivale a “porque”. À medida que estabelece relação de proporção. Ex: O nível dos jogos melhora à medida
que o time fica entrosado.
40- “Para mim” / “Para eu” fazer

Errado: Era para mim fazer a apresentação,
mas tive de me ausentar.
Certo: Era para eu fazer a apresentação,
mas tive de me ausentar.
Por quê? “Para eu” deve ser usado quando
se referir ao sujeito da frase e for seguido de um
verbo no infinitivo.
41- “Mas” / “Mais”
Errado: Gostaria de ter viajado, mais tive um
imprevisto.
Certo: Gostaria de ter viajado, mas tive um
imprevisto.
Por quê? Mas é conjunção adversativa e significa “porém”. Mais é advérbio de intensidade.
Ex: Adicione mais açúcar se quiser.
42- “Perca” / “perda”
Errado: Há muita perca de tempo com banalidades.
Certo: Há muita perda de tempo com banalidades.
Por quê? Perca é verbo e perda é substantivo. Exs: Não perca as esperanças! Essa perda
foi irreparável.
43- “Deu” / “Deram” tantas horas
Errado: Deu dez da noite e ele ainda não
chegou.
Certo: Deram dez da noite e ele ainda não
chegou.
Por quê? Os verbos dar, bater e soar concordam com as horas. Porém, se houver sujeito,
deve-se fazer a concordância: “O sino bateu
dez horas.”
44- “Traz” / “Trás”
Errado: Ele olhou para traz e viu o vulto.
Certo: Ele olhou para trás e viu o vulto.
Por quê? Trás significa parte posterior. Traz
é a conjugação do verbo “trazer” na 3ª pessoa
do singular do Presente do Indicativo. Ex: Ela
sempre traz os relatórios para a gerência.
45- “Namorar alguém” / “Namorar com
alguém”
Errado: Maria namora com Paulo.
Certo: Maria namora Paulo.
Por quê? A regência do verbo namorar não
admite preposição.
46- “Obrigado” / “Obrigada”
Errado: Muito obrigado! – disse a funcionária.
Certo: Muito obrigada! – disse a funcionária.
Por quê? Homens devem dizer "obrigado".
Mulheres dizem "obrigada". A flexão também
ocorre no plural: “Muito obrigadas! – disseram
as garotas ao professor.”
47- “Menos” ou “Menas”
Errado: Os atendentes fizeram menas tarefas hoje.
Certo: Os atendentes fizeram menos tarefas
hoje.
Por quê? “Menas” não existe. Mesmo referindo-se a palavras femininas, use sempre
menos. Ex: Havia menos pessoas naquele departamento.
48- “Descriminar” / “Discriminar”
Errado: Os produtos estão descriminados na
nota fiscal.
Certo: Os produtos estão discriminados na
nota fiscal.
Por quê? Discriminar significa separar, diferenciar. Descriminar significa absolver, inocentar. Ex: O juiz descriminou o jovem acusado.
49- “Acerca de” / “a cerca de”
Errado: Estavam discutindo a cerca de política.
Certo: Estavam discutindo acerca de política.
Por quê? Acerca de significa “a respeito de”.
A cerca de indica aproximação. Ex: Eu trabalho
a cerca de 5 km daqui.
50- “Meio-dia e meio” / “Meio-dia e meia”
Errado: Nesta empresa, o horário de almoço
inicia ao meio-dia e meio.
Certo: Nesta empresa, o horário de almoço
inicia ao meio-dia e meia.
Por quê? O correto é meio-dia e meia, pois
o numeral fracionário concorda em gênero com
a palavra hora.
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POLÍCIA
POLÍCIA
Mulher mata o companheiro a facadas no Bairro Bom Pastor

Três são detidos após furtarem
loja de materiais de construção

MANHUAÇU (MG) - Dois
autores com 19 e 35 anos e um
adolescentes de 15 anos foram
detidos e conduzidos à Delegacia de Manhuaçu, após furtarem
pias em uma loja de material de
construção da Baixada.
A equipe policial encontrou
com três indivíduos em atitude
suspeita durante policiamento
pelo bairro Baixada. Ao serem
avistados pelos policiais mi-

litares, os suspeitos fugiram
correndo em direção ao terminal
rodoviário, sendo alcançados e
presos pela PM.
O menor relatou a PM que
ele, em companhia dos dois
autores, teriam furtado cinco
pias de fibra em uma loja de
material de construção. Eles
entraram pelo telhado e levaram
as pias, um pé de cabra, e um
malote que continha cinco reais

em dinheiro.
O adolescente levou os policiais ao local onde poderiam ser
encontradas as pias, embaixo de
uma ponte. Só que os materiais
não foram encontrados.
Os maiores foram autuados
em flagrante por furto e por
corrupção de menor. O garoto
foi liberado para a conselheira
tutelar.
Carlos Henrique Cruz

Motorista alcoolizado causa acidente e foge

LAJINHA (MG) - Em Lajinha, a Polícia Militar registrou
acidente envolvendo um Gol e
uma motocicleta. A passageira
da moto sofreu lesões graves.
A ocorrência foi por volta de
21 horas de terça-feira, 17/11.
O motorista do carro fugiu do
local e foi encontrado pela PM.
O fato aconteceu na avenida
Natal Rodrigues Pereira. A
mulher de 40 anos teve lesões
graves foi socorrida para o
pronto atendimento e depois
encaminhada para Manhuaçu.
O motociclista de 45 anos
saiu ileso e contou que estava
trafegando pela Avenida Natal
Rodrigues Pereira, sentido ao
centro da cidade, momento em

o VW/Gol, de cor azul, vindo
em sentido oposto, teria invadido a contramão de direção,
e colhido a motocicleta pela
lateral, atingindo a passageira.
Após o acidente, o condutor
do Gol foi embora e não parou
para dar qualquer apoio.
LOCALIZADO

De posse das informações
e características, a PM encontrou o carro. O motorista
alegou que não percebeu a
gravidade do acidente, achando que havia atingido apenas
o retrovisor.
Durante a fiscalização, a PM
verificou que o condutor de

46 anos apresentava notórios
sinais de ter ingerido bebida
alcoólica, como hálito etílico,
olhos avermelhados. O teste do
bafômetro confirmou o resultado de 0.39 mg/l de álcool (ar
alveolar), caracterizando assim
o crime de trânsito.
A habilitação dele consta
como “bloqueada” no sistema
de trânsito e foi recolhida, bem
como o carro apreendido. O
motociclista também teve a habilitação recolhida, já que não
é habilitado para pilotar moto.
Além das multas devidas,
o motorista do Gol foi preso
e conduzido à delegacia de
polícia por fugir do local sem
prestar socorro à vítima.

MANHUAÇU (MG) Geane Soares de Souza, 41
anos, é acusada de matar
o companheiro Rogério
Gomes da Silva, 40 anos,
durante uma briga de casal,
na noite de sábado, 21/11,
no bairro Bom Pastor, em
Manhuaçu.
De acordo com o registro
da Polícia Militar, testemunha ouviu o casal Geane

e Rogério discutindo. Em
determinado momento, Rogério foi até o portão de sua
casa e retornou para rua.
Ainda segundo o relato da
testemunha, em seguida, o
filho da mulher deu uma
gravata nele, enquanto Geane o esfaqueou várias
vezes.
Rogério ficou caído no
meio da rua sangrando mui-

to. Uma das testemunhas
conseguiu puxá-lo para a
calçada. O Corpo de Bombeiros foi ao local e socorreu
a vítima para a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA),
mas ele não resistiu.
Geane e o filho fugiram
num Fiat Pálio, cor azul.
Apesar do rastreamento,
não foram localizados.
Carlos Henrique Cruz

SANTANA DO MANHUAÇU (MG) - A Polícia Militar
Rodoviária atendeu ocorrência
de tombamento do caminhão
de recolhimento de lixo de
Santana do Manhuaçu. Três
pessoas estavam no veículo.
A ocorrência foi no km 45
da MG-111. De acordo com o
registro policial, o motorista,
José Barroso, estava retornando para a cidade com o caminhão vazio e acompanhado
de dois ajudantes – Everaldo
Barbosa e Adão José.
Ele disse que seguia em
baixa velocidade, a pista estava molhada, pois chovia
no momento. Quando iniciou
uma curva à direita, perdeu o

controle direcional, vindo o
veículo a tombar na margem
esquerda.
Os ocupantes do veículo

sofreram ferimentos leves. A
documentação do condutor e
veículo estavam em dia.
Carlos Henrique Cruz

MANHUAÇU (MG) - Um
casal de moradores do bairro
João Clara foi preso pela Polícia
Militar na manhã de segunda,
16/11, sob a acusação de lesão
corporal a um garoto de 17 anos
de idade, portador de necessidades especiais.
Segundo relatos da solicitante,
o adolescente mora com a mãe
e o padrasto, e frequentemente
é agredido pelo companheiro da
mãe dele. No último domingo, o

garoto chegou à casa da vizinha
apresentando algumas lesões e dizendo que havia sido agredido pelo
padrasto com socos e pontapés.
No dia seguinte, o jovem foi
encaminhado ao hospital, onde
o médico constatou escoriações
no pescoço e no rosto.
Policiais Militares conversaram com a mãe da vítima sobre as
agressões. A mulher, que também
apresentava lesões pelo corpo e
disse que ela e o marido haviam

discutido e se agredido, mas
negou as agressões ao garoto.
Alguns vizinhos e a irmã da
vítima confirmaram as agressões
por parte do autor e acrescentaram que ele também usa um
chicote para agredir o menor
incapaz.
A mãe e o padrasto da vítima
foram presos e conduzidos à
Delegacia onde foram tomadas
as demais providências.
Carlos Henrique Cruz

Caminhão de lixo tomba na MG-111

Casal é preso por agressões a
jovem deficiente
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Os homens são criadores do seu próprio
inferno.
Demasiada modéstia
é meia vaidade.
É bom ter esperança,
mas é ruim depender
dela.
É melhor ir dormir
sem jantar do que
levantar com dívidas.
Um inimigo já é um
demais.
Na tua cidade o que
conta é a tua reputação; nas outras as
tuas roupas.
Elogiar-se a si
mesmo é prova de
ignorância.
O homem que tem
confiança em si ganha a confiança dos
outros.
Quem faz uma injúria e a repete, começa
crer que isso é permitido.

Pr. João Soares
da Fonseca

Tempo muito quente pode favorecer a hipoglicemia?
São várias as causas do problema, mas ele pode ser evitado com alguns cuidados
Para os pacientes diabéticos, manter a taxa
de açúcar em níveis controlados é fundamental, tanto para evitar o aumento dos níveis de
glicemia (hiperglicemia), quanto para prevenir
que os níveis de açúcar se reduzam excessivamente: a hipoglicemia.
Por definição, a hipoglicemia é uma situação
onde há pouca quantidade de glicose no sangue o que leva a uma série de sintomas como:
tremores, sudorese, nervosismo, fraqueza,
sonolência, fadiga, piora na coordenação e
que podem se agravar, chegando até mesmo
à perda de consciência e ao coma.
Causas da hipoglicemia: Para o paciente
diabético, a principal causa de hipoglicemia
é o próprio tratamento. Isto acontece por
alguns motivos:
Muitos diabéticos utilizam medicamentos
que estimulam o pâncreas a fabricar mais
insulina na tentativa de corrigir os níveis de
açúcar na corrente sanguínea (como glibenclamida ou gliclazida, por exemplo). Estas
medicações podem causar uma produção
um pouco superior de insulina e com isso
os níveis de açúcar na corrente sanguínea
se reduzirem acima do necessário. Um
simples ajuste de dose de medicamentos já
é suficiente.
No entanto, existem casos em que as medicações estão na dose correta, seja medicações
por via oral ou mesmo insulina injetável, e o
paciente acaba pulando refeições ou se alimentando menos do que o necessário. Neste
casos, os medicamentos irão agir reduzindo
os níveis de glicemia, porém como o paciente
não se alimentou, a hipoglicemia ocorrerá.

De forma semelhante acontece quando
o paciente se exercita de forma intensa e
aplica insulina ou toma medicamentos sem
se alimentar para compensar - existe grande
possibilidade da hipoglicemia ocorrer. Isto
porque a dose de insulina que a pessoa irá
aplicar depende sempre da quantidade de
carboidrato ingerido no dia.
Existe ainda outra possibilidade, que é o
erro na aplicação de insulina, ou seja, uma
pessoa acaba injetando mais insulina do que o
necessário e a hipoglicemia é a consequência,
infelizmente.
Uma grande dúvida nas consultas é se
condições do clima muito quente pode gerar
quadros de hipoglicemia. O que se sabe é que
a exposição solar durante longos períodos e
climas muito quentes favorecem o quadro
de desidratação. Se a pessoa permanecer por
muito tempo sem se alimentar, há chances da
hipoglicemia ocorrer de maneira associada
ao quadro.
O recado e a lembrança são: os níveis
de açúcar no sangue do paciente diabético
devem estar sempre bem controlados. O
excesso de açúcar causa problemas na retina,
nos rins e aumenta o risco de problemas
cardíacos, por exemplo. Já os níveis de açúcar
abaixo do necessário causam a hipoglicemia
e podem afetar o cérebro, causando convulsões e coma. O diabetes é uma doença que
vai precisar de uma atenção redobrada por
parte do paciente, mas com cuidados corretos, medicamentos nas doses ajustadas e
alimentação controlada, a evolução tente a
ser a melhor possível.

As palavras da criança na rua são as do
pai e da mãe.
A partir de um certo
ponto, o dinheiro
deixa de ser o objetivo. O interessante é
o jogo. (Aristóteles
Onassis)
Os obstáculos não
podem te deter.
Os problemas não
podem te deter. Mais
que tudo, outras
pessoas não podem
te deter. Somente
você pode deter a
si mesmo. (Jeffrey
Gitomer)
Há uma nítida diferença entre estadista
e político. O primeiro
é alguém que pertence à nação; o segundo, alguém que pensa
que a nação lhe
pertence. (Antônio
Ermírio de Moraes)
O conhecimento
chega, mas a sabedoria demora. (Alfred
Tennyson)

Sobremesa de morango rápida
Ingredientes:
1,5 quilo de morangos
500 gramas de nata
500 gramas de biscoitos doces simples (como
os biscoitos maria)
150 gramas de chocolate (cobertura)
Modo de Preparo:
Bata a nata com umas 5 colheres de açúcar até
que vire um chantilly bem firme. Cuidado para
não passar do ponto. Coloque os biscoitos numa
sacola plástica limpa e esmague-os todos, deixando alguns pedacinhos maiores. Lave bem todos os
morangos e corte-os em rodelas. Numa travessa
de vidro, coloque umas 3 colheres do chantilly e
espalhe por todo o fundo. Polvilhe uma camada
de biscoitos picados, coloque uma camada de
chantilly sobre os biscoitos e depois uma camada

de morangos em rodelas. Continue colocando
os ingredientes por camadas, até colocar todos
eles. Derreta o chocolate e use-o para decorar
a sobremesa por cima. Uma vez feito isso, a
sobremesa estará pronta. Leve-a à geladeira
por pelo menos 4 horas, até que os biscoitos
fiquem bem molhados e amolecidos.

jsfonseca@pibrj.org.br

Você sabe o que está perdendo

Descrevendo a condição das famílias de nosso tempo, um escritor as comparou a transatlânticos que se
entrecruzam nas caladas da noite. Por quê? Porque
simplesmente não conversam, não se conhecem, não
dividem as frustrações do cotidiano, nem racham as
angústias, como também não dividem as vitórias. Tais
famílias não se conhecem, não se compreendem. É como
se cada membro fosse um ente à parte, sem nenhuma
comunicação com o todo.
Se você está vivendo em família desse modo, certamente você deve estar lamentando que as coisas sejam
assim, porque lá no íntimo você sabe o que está perdendo. A família é o primeiro e mais importante núcleo
de relacionamentos de uma pessoa. Infelizmente, as
demandas da vida moderna, a sobrecarga de trabalho,
a exigência de cursos infindos, a lentidão do trânsito
nas grandes cidades e mesmo uma certa indisciplina
em relação à televisão ou à Internet, têm enfraquecido,
quando não até destruído, as relações familiares. Mas
se você acha que tudo está perdido, Deus não acha. Ele
pensa diferente. Para ele, a vida em família, e vida com
qualidade, pode ser recuperada, reorganizada e reconstruída. As coisas podem mudar para melhor. Basta que
você tome uma decisão.
A decisão que precisamos tomar é parecida com a
que tomou Josué, o líder de Israel, sucessor de Moisés,
quando disse: “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”
(Js 24.15). Se o Senhor for a referência principal da
família, ela há de vencer os obstáculos e contornar as
arapucas que o Diabo esconde em seu caminho. Porque,
como disse o salmista, “SE o SENHOR não edificar a
casa, em vão trabalham os que a edificam; (...) Inútil
vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer
o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o
sono” (Sl 127.1-2).
Seja qual for o problema que sua família estiver enfrentando, procure um lugar sossegado, ajoelhe-se ali
e diga: “Senhor Jesus, tem misericórdia de mim... e da
minha família”.
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 Disposição para conseguir
objetivos e desenvolver trabalhos que já deveriam estar em
prática. Cuidado com a impulsividade e com atitudes desnecessárias, pois as pessoas podem questionar. Mantenha
os pés no chão e aceite somente o que pode conseguir executar.
RELACIONAMENTOS: pode sentir-se atraída por alguém. Além disso, seus
poderes de sedução e de atração estão fortes, independentemente de estar só
ou com alguém. Procure ser bastante realista com seu par e cuidado com os
excessos, sobretudo com o sentimento de posse.

Goiano em Brasília
O goiano foi a Brasília e lá como não tem
esquina, resolveu atravessar uma daquelas
monumentais avenidas. Aí vem um Porshe em
alta velocidade quase atropela o pobre coitado,
para a 100 metros adiante, e um deputado grita
lá de dentro: Goiano, filho da pu*a, não enxerga... O goiano assustado por ter quase sido
atropelado, ficou mais assustado ainda, pensando como o filho de uma madame de bordel
tinha adivinhado que ele era goiano, terá sido
pelas roupas? Assim, foi a uma das lojas mais
caras de Brasília, comprou um terno Armani,
óculos Ray ban legítimo, valise, pulseira de
ouro, Rolex, etc... Sentiu-se, enfim, extremamente sofisticado. Voltou para o mesmo ponto
e foi atravessar a rua. Veio, então, o mesmo
Porsche, quase o atropela, para a 100 metros, e
o deputado grita: - Paulista, filho da pu*a, até
parece goiano...

TOURO – DE 21/4 A 20/5 As relações sociais estão fortes e, a partir de
ajustes necessários aos interesses de cada um, há maior tendência a chegar
em entendimentos. A imagem que as pessoas têm de você pode atrair convites
e, quem sabe, novas oportunidades de trabalho.
RELACIONAMENTOS: sua sociabilidade está boa, então podem aparecer
pessoas interessantes. Até mesmo porque com Marte em Libra, por mais que
seja difícil assumir agora um novo relacionamento, esse poderá ser o pontapé
inicial para algo novo.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 É possível enfrentar dificuldades no trabalho
e, por conseguinte, ter indisposição com o chefe ou o subordinado. Manter o
cotidiano sob controle é uma dica interessante para conseguir deixar fluir com
maior naturalidade seus interesses.
RELACIONAMENTOS: ações familiares ganham reforço neste período
e questões sobre pagamentos e investimentos podem vir à tona. Os amigos
podem fazer a diferença até o dia 20 de novembro. Há possibilidade de um
novo romance começar, mesmo que ainda esteja reticente.

Sinceridade

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 Há maior sensação de liberdade para se expressar e para por em prática ideias que estavam paradas há um bom tempo.
O período está propício para fazer você se destacar com mais desenvoltura e
quem sabe não pode surgir uma bom plano para ganhar um dinheirinho extra?
RELACIONAMENTOS: alguns questionamentos sobre lealdade e fidelidade
podem fazer parte das boas conversas do casal. Aproveite e use bem a criatividade, já que a libido está atiçada. Para quem estiver só, seu sex appeal está
forte e atraindo olhares de quem menos espera.

Um casal estava discutindo sobre as finanças. O marido explodiu e falou: -- Se não fosse
pelo meu dinheiro, essa casa não estaria aqui!
A mulher respondeu: -- Querido, se não
fosse pelo seu dinheiro, EU não estaria aqui!

No consultório

O médico atende um velhinho milionário
que tinha começado a usar um revolucionário
aparelho de audição:
- E aí, seu Almeida, está gostando do aparelho? - É muito bom. - Sua família gostou?
- Ainda não contei para ninguém, mas já
mudei meu testamento três vezes.

LEÃO – DE 23/7 A 22/8 Se conseguir equilibrar aspectos burocráticos com
ações focadas para atingir objetivos, você poderá mostrar seu valor de forma
efetiva a quem interessa. Pode acontecer de ficar mas pensativa em alguns
momento, mas não esqueça: diante de boa reflexão fica mais fácil decidir.
RELACIONAMENTOS: sabe aquelas lembranças do passado e que vez
por outra ainda teimam em surgir nas conversas? Pois bem, procure ver o que
realmente é relevante e o que interessa para ambas as partes. Se for brigar
para depois ficar de bem, então para que brigar?

sete erros

Carta de recomendação

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 Analise bem as oportunidades e anote qualquer
ideia. Sua sensibilidade em observar e tirar conclusões ganha reforço dos
astros. A ressalva fica por conta de julgamentos mais apressados. Relaxe mais
e deixe o mundo viver.
RELACIONAMENTOS: há maior predisposição para os flertes e relacionamentos amorosos. Seu olhar e capacidade de expressão podem ajudar a dar
maior fluência para conquistar pessoas e ajudar a fomentar o lado mais social.

“Prezados Senhores: O senhor José da Silva trabalhou nesta empresa durante 16 anos e
estamos muito satisfeitos por ele ir trabalhar
aí com vocês.
Atenciosamente,”

LIBRA – DE 23/9 A 22/10 Pensar sobre a vida, sobre atitudes, sobre palavras
arremessadas em conversas, sobre os relacionamentos que já se foram…
Tudo isso têm a ver com esse período emocional e da certa introspecção das
librianas. Por mais que o sorriso esteja na face, no fundo há reflexões necessárias ao corpo e alma.
RELACIONAMENTOS: Marte e Vênus em Libra praticamente dão encanto
e atitude às librianas. O poder de atração e de ser notada atraem pessoas e
dão o tom do momento. Se o relacionamento duradouro estiver morno ou frio,
a hora é esta para acender a chama.

Advogado materialista

Um advogado estacionou seu BMW
novo em folha na frente de seu escritório,
pronto para mostrá-lo aos seus colegas.
Logo que ele abriu a porta para sair, um caminhão passou raspando e arrancou completamente a porta. O advogado atordoado
usou imediatamente o seu telefone celular,
discou 190 e dentro de minutos um policial
chegou. Antes que o policial tivesse uma
oportunidade o advogado começou a gritar
histericamente que o BMW, que ele tinha
comprado no dia anterior, estava agora
totalmente arruinado e nunca mais seria o
mesmo. Por conta disso, iria processar o
motorista, Deus e o mundo, fazer e acontecer. Afinal era doutor, etc…
Quando o advogado finalmente se
acalmou, o policial agitou sua cabeça em
desgosto e descrença e disse:
— Eu não posso acreditar no quão materialistas vocês advogados são. E disse mais:
— Vocês são tão focados em suas posses que não notam mais nada.
— Como você pode dizer tal coisa? O
senhor tem noção do valor de um BMW?
— pergunta o advogado.
O policial respondeu:
— O senhor não percebeu que perdeu
seu braço esquerdo? Está faltando do cotovelo pra baixo. Ele deve ter sido arrancado quando o caminhão bateu no senhor.
— Puta que pariu! Cadê meu Rolex?

Novo não nem eu
— Você conhece a piada do não e nem
eu? — Conheço. — Mas eu estou falando da nova versão. Conhece? — Não.
— Nem eu!

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 Há uma sensação de ser testada a todo
momento. O período também é de trabalho pela frente e de novas expectativas
diante da conclusão de tarefas. No fundo você sabe que tem o domínio sobre
boa parte dos afazeres, então por que temer algo que sequer começou?
RELACIONAMENTOS: vez por outra as crises diárias diante de afazeres cotidianos saem das rédeas e provocam impulsos desnecessários à pessoa amada.
Relaxe mais e deixe fluir a relação para ver o melhor de ambos. Todos ganham.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/12 Por mais que estejam ocorrendo oscilações
no humor e até certa baixa de energia, seria bom procurar relaxar mais para
ter tranquilidade para lidar com novas oportunidades que esteja vislumbrando.
Disposição e otimismo para isso não faltam, não é?
RELACIONAMENTOS: para se sentir mais segura e no controle da situação,
há necessidade de recolhimento do casal dos sociais. Se estiver iniciando um
relacionamento, procure agir com calma, mesmo que as razões da química e
da pele apontem o inverso.

CURIOSIDADES
BUG - Origem da expressão
“Bug”. Os primeiros computadores
eram grandes e utilizavam válvulas.
Como consequência, as salas nas
quais ficavam em funcionamento
os tais “monstros” (em comparação
aos micros de hoje) eram abrigos
perfeitos para insetos (“bugs” em inglês), causando grandes problemas.
Os bichinhos pousavam em alguma
válvula ou chave, e morriam. Iam
se acumulando até que as coitadas
das máquinas paravam de funcionar
- pois não tinham a mesma tecnologia de hoje. Quando descobriram
a causa das máquinas pararem, ou
seja, os insetinhos, acostumaram a
chamar qualquer problema de BUG,
originando assim a tão conhecida

expressão.
LUZ - Velocidade da luz é intransponível. Albert Einstein revolucionou
a física moderna e foi um dos maiores teóricos do mundo nessa ciência. Algumas de suas ideias não puderam ser comprovadas na prática
até hoje devido à distância que existe entre nosso cotidiano e objetos
em escala atômica, ou mais pesados que estrelas. Um dos exemplos
da genialidade incomum do cientista
foi a sugestão da velocidade da luz
no vácuo (espaço vazio), que não é
como qualquer outra. Einstein afirmava que essa é a velocidade limite
de processos causais na natureza,
a mais alta com que a informação
pode viajar.

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 Há maior confiança para desempenhar
tarefas e desenvolver novos projetos. A carga emocional pode trazer dispersão,
o que não é bom agora, mas você tem tudo para segurar as rédeas e controlar
uma das principais características de Capricórnio: determinação.
RELACIONAMENTOS: se o casal estiver passando por dificuldades e a
situação estiver meio estranha, os amigos e as boas conversas para trocas de
experiência podem fazer a diferença. Se estiver só, não se esqueça: as pessoas
lhe notam. Sua aparência tem um papel importante agora.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 Determinação e vontade de acertar fazem
com que as atividades cotidianas ganhem reforço para atingir metas antes do
esperado. Quer queira ou não, você se destaca e seu chefe ou gestor sabe
disso. Quem sabe num breve futuro possa acontecer algo surpreendente?
RELACIONAMENTOS: muitas vezes priorizar as atividades profissionais
pode trazer dificuldades à relação, só que desta vez há maior tendência a uma
comunhão com a família nesse processo. Aproveite para azeitar a relação.
Se estiver só, uma paixão incrível tem tudo para acontecer. Basta olhar e
interpretar os sinais.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 Sua capacidade de perceber o mundo de forma
detalhada e global pode fazer a diferença neste momento de definições de
estratégias. A intuição entra nesse jogo de forma a complementar e ajudar, se
entender assim, a decidir questões importantes.
RELACIONAMENTOS: se estiver quase só, no início de uma relação apaixonante, pode esperar bons momentos a dois. Conversar é um dos caminhos
para se entender a natureza de cada um e também reforçar a cumplicidade.
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Em biografia, Gretchen revela ter recebido
R$ 1,5 milhão com filme pornô
No livro Gretchen - Uma Biografia Quase
Não Autorizada, lançado recentemente, a rainha do rebolado fala de seus 40 anos de carreira. Claro, a experiência no universo pornô
não poderia ficar de fora. Ela fez um único
filme, com o então namorado, Guto Guitar. A
experiência rendeu uma boa grana, usada para
comprar uma casa em Recife (PE) e fazer investimentos. “Não divulguei o valor na época
porque o sigilo era contratual. Mas hoje posso dizer que, somando
tudo, ele me rendeu, aproximadamente, R$ 1,5 milhão.”
À época, a cantora passava por uma situação financeira delicada e
a proposta da produtora Brasileirinhas havia sido tentadora. Mas os
filhos e a irmã, Sula Miranda, foram contra. “Pensei muito, consultando meus filhos, amigos, mãe e irmã. A Sula, não, pois sabia que
me criticaria. Meus três filhos mais velhos também me ouviram e,
apesar de deixarem claro que não concordavam e preferirem que eu
não fizesse, respeitaram a minha decisão.”
Apesar da experiência para lá de polêmica, a relação mãe e filhos
foi mantida a mesma. “Para meus filhos, acostumados com a mãe na
boca do povo, nada mudou. Eu sabia disso. Eles são maduros para
entender que a Gretchen só existe no meio artístico. Em casa é a Maria Odete, a mãe deles. Thammy tem o hábito de levar tudo no bom
humor. É o típico brasileiro que adora fazer uma piada. Gostamos
desse seu lado leve e engraçado de ver a vida.”

Ricaço vai oferecer sexo grátis com atriz
pornô para militares dos EUA
Sabe-se sem sombra de dúvidas
que está entre as coisas mais estressantes do mundo ir para a guerra. Mortes, armas de fogo, pressão
absurda, risco de morrer… Bem,
o ambiente não é nada favorável,
certo?
Pensando nisso, um excêntrico
ricaço dos Estados Unidos resolveu “presentear” os bravos soldados que arriscam sua vida por sua
pátria. E de um jeito que pouca gente esperava, bem fora do formal
padrão do Exército norte-americano.
Dono do famoso Sausage Castle, onde mora com os amigos e
promove festas gigantes, Mike Busey afirmou que convidou uma
atriz pornô para “cuidar dos soldados” quando estes retornarem da
guerra. Sim, eles ganharão sexo.
“Todos os anos eu faço alguma coisa pelos militares, acredito que
eles merecem isso porque arriscam suas vidas por nosso país. Pensei, então, que 2015 seria um bom ano para dar um passo adiante e o
passo será a presença de Jenny Jizz”, afirma Busey.
A atriz em questão tem 47 anos e é considerada uma lenda da
pornografia norte-americana. De acordo com Busey, ela topou sem
pensar duas vezes, aflorando um “lado patriótico seu”. Os dois, agora, já começam a receber veteranos que não estão mais no front e
querem receber suas "compensações".
Se depender do dono do Sausage Castle, os soldados serão muito bem recebidos. Busey é famoso nos Estados Unidos justamente
por promover festas escandalosamente grandes, sempre com muitas
mulheres. Como bom anfitrião, afirmou que espera que os soldados
“se divirtam mais que ele no fim das contas”.

Luana Piovani diz que se arrepende
de ter traído Rodrigo Santoro
Você talvez não se lembre, mas Luana Piovani e Rodrigo Santoro viveram
uma história de amor há cerca de 15
anos. O casal de atores namorou no
início dos anos 2000 e o relacionamento chegou ao fim quando com a atriz
foi flagrada traindo publicamente o
ator durante um carnaval em Salvador.
Em entrevista à revista Playboy, Luana Piovani contou que se
arrepende do que fez. “Eu me arrependo, não queria magoar uma
pessoa por quem eu tinha um sentimento muito forte. Mas a gente
não enxergou os sinais que a nossa relação estava emitindo. E aí
culminou de acabar daquele jeito desagradável, deselegante e muito
doloroso pare ele. Eu virei a Geni brasileira. Passei dois anos dando
explicações, carregando uma cruz. O fato me incomoda até hoje.
Mas é algo que faz parte dos namoros e da vida amorosa da gente.
A vida de todo mundo começa com erros até descobrir os acertos.
Mas quem com 20 anos não traiu um namorado? Tem um detalhe
importante: não traí, não voltei para casa e disse: ‘Meu amor, eu te
amo’. Eu terminei o relacionamento”, disse a atriz.
“Temos um núcleo de amigos em comum, é verdade. Quando a
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gente se cruza, é ‘bom dia, boa tarde, boa noite’. Olha, até houve
tentativa… dele, até porque eu tinha cansado de tentar. Ele, depois
de digerir a história, me procurou numa festa e teve uma atitude
supernobre. ‘Vamos conversar?’ Bacana. Lavamos a roupa suja. Ele
nem parecia tão magoado assim. Depois eu soube de uma traição
dele e aproveitei para perguntar. Para mim, foi pior. Porque ele voltou para casa e disse: ‘amor, eu te amo. Eu me senti aliviada lá atrás,
quando vieram me contar. Só que eu não podia sair na mesma capa
de revista dizendo ‘olha, queria contar para vocês que ele também
fez’. Somos pessoas muito diferentes”, contou Luana Piovani.

Dado Dolabella diz que quer seus filhos “a
300 km de distância” de Luana Piovani
As entrevistas polêmicas de Luana Piovani à
revista ‘Playboy’ e ao site do autor Aguinaldo
Silva continuam dando o que falar. Depois que
a atriz declarou que um dia os filhos de Dado
Dolabella saberão que ele a agrediu, o ator escreveu que quer que seus filhos mantenham
distância da ex-namorada.
“Dado, Luana Piovani disse que seus filhos
irão saber que você a agrediu. Como você se
sente?”, questionou uma seguidora de Dado
Dolabella no Facebook. “Vou falar pra eles ficarem a 300 km de distância dela”, respondeu ele.
Alguns dias antes, Dado Dolabella já havia criticado Luana Piovani e respondido a uma seguidora que não tinha nenhum respeito
por ela. “Já me arrependi há dez anos e carreguei essa culpa bastante
tempo… E hoje sei como as pessoas (principalmente a que me acusa
de agressão) não enxergam além do próprio mundo… Por isso, essa
culpa caiu… Quem planta ventania colhe tempestade", escreveu ele
sobre o caso de agressão à atriz na rede social, antes de postar um
vídeo de Luana dando uma entrevista enquanto fumava um cigarro:
“Com vocês a rainha do mulherismo. Não estou diminuindo. Ela já
é baixa de natureza”.

Morre no Rio a jornalista Sandra Moreyra
Morreu na manhã de terça-feira (10), aos
61 anos, a jornalista Sandra Moreyra, vítima
de um câncer. Sandra trabalhava na TV Globo
desde 1982.
Natural do Rio de Janeiro, Sandra é filha
de Sandro Moreyra, um dos mais importantes
cronistas esportivos brasileiros, e de Lea de
Barros Pinto, professora.
O início de sua carreira foi na mídia impressa, no Jornal do Brasil, em 1975. Depois, trabalhou na TV Bandeirantes e, em 1982, foi para a TV Manchete como subeditora de um
jornal de cultura e entretenimento.
A última mensagem pública da jornalista foi no dia 20 de outubro,
em uma rede social. "Novamente estou sendo posta à prova. Mais
um tratamento pra fazer. Eu amo a vida. E vou em frente", escreveu.
A jornalista deixa marido, dois filhos e dois netos.

Cachês: Chimbinha cobra mais por show,
mas Joelma é mais procurada
Depois dos papéis do divórcio assinados, Joelma e Chimbinha já
começaram a seguir suas carreiras separados. Enquanto a cantora
segue carreira solo, o guitarrista começa uma nova fase de sua carreira ao lado de Thábata Mendes e, segundo o jornal carioca O Dia,
já enfrentam divergências de cachês e demanda.
De acordo com a publicação, Joelma Calypso tem sido mais procurada que o ex-marido para realizar shows. Apesar da alta procura,
a ex-vocalista da banda Calypso tem cobrado um cachê menor que
Chimbinha, variando entre R$ 80 mil e R$ 100 mil. Já o músico e
Thábata Mendes estão pedindo até R$ 120 mil por show.
A nova fase da carreira dos dois só começa, no entanto, a partir
de 15 de janeiro de 2016. Segundo Nininha Faria, responsável pela
agenda da Calypso, a procura maior pelo show de Joelma deve fazer
com que ela aumente o cachê durante o Carnaval.

Continuação de 'Cinquenta tons de cinza' será
assinada por diretor de 'House of cards'
O que muitos fãs já esperavam se confirmou. Após divergências
com produtores e roteiristas, a cineasta Sam Taylor-Johnson não
volta para a sequência de Cinquenta tons de cinza. A vaga ficará
com James Foley, responsável por diversos episódios da premiada
série House of cards (Netflix).
Segundo o site The Wrap, Foley dirige as duas continuações do
romance erótico, com o roteiro ficando por conta de Niall Leonard,
marido de E.L. James, autora da série de livros que inspirou a franquia cinematográfica. James Foley também tem no currículo filmes
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como A estranha perfeita (2007) e clipes como Papa don't preach,
de Madonna.
O filme, que deve estrear em 2017, terá mais uma vez Jamie
Dornan e Dakota Johnson como o casal Christian Grey e Anastasia
Steele. A trama acompanha o romance da tímida e pacata Anastasia
com o milionário Christian Grey, adepto de práticas sadomasoquistas durante o sexo. Lançado em 2011, o livro já vendeu mais de
100 milhões de cópias no mundo todo. O primeiro filme da trilogia,
Cinquenta tons de cinza, foi lançado em fevereiro deste ano.

Jesus Luz humilha fã em restaurante
Jesus Luz (ex-boneco da Madonna) deu show de antipatia em
Goiânia, nesta semana.
O modelo, que estava lá para ser DJ da festa do sertanejo Marrone, foi a um restaurante e ficou com frescura ao perceber que uma
senhora queria tirar foto com ele.
O mocinho virou para um rapaz que estava com ele na mesa e
disse: "Não vai deixar aquela mulher chegar perto de mim".
Quem estava ao lado e ouviu a conversa ficou indignado com a
atitude deselegante.
Deveria agradecer que alguém quer tirar foto com ele...

Revista Playboy vai acabar: última edição
no Brasil circula em dezembro
Depois de 40 anos circulando no país, a revista Playboy terá sua
última edição brasileira em dezembro. A editora Abril anunciou nesta quinta-feira que decidiu pelo fim das versões brasileiras também
da Men’s Health, Women’s Health - todos os três títulos licenciados.
Conforme a abril a última edição da revista será em dezembro e os
assinantes dos títulos terão seus "exemplares de dezembro entregues
normalmente e poderão optar por outra revista do portfólio Abril,
nas versões impressa ou digital".
Em nota, a Abril informou que a retirada de circulação das revistas dá "continuidade à estratégia de reposicionar-se focando e dirigindo seus esforços e investimentos às necessidades dos leitores e
do mercado".
A revista Playboy americana anunciou em outubro uma mudança
em sua linha editorial que já era o prenúncio de certa crise na publicação. A revista conhecida por trazer fotos de mulheres nuas está
mudando o foco em razão da concorrência de sites pornográficos e
não trará mais as imagens.

Atriz é flagrada com diretor global
Uma atriz foi flagrada com um diretor de novelas na praia, no Rio.
Os dois estão juntos, conforme esse blog já havia cantado a bola...
Na época, a moça negou, esperneou, como sempre as celebridades fazem... Só que depois são desmascaradas e ficam com cara de
paisagem... Como o mundinho dos famosos é pantanoso, né?

Atriz global Paolla Oliveira é flagrada com
diretor de ‘Além do Tempo’
Os boatos do suposto relacionamento
de Paolla Oliveira com Rogério Gomes,
diretor da novela ‘Além do Tempo’, trama onde ela protagoniza a vilã Melissa,
parecem ser verdadeiros. Os dois foram
flagrados de mãos dadas curtindo uma
praia no Rio de Janeiro.
Ao perceber que estavam sendo fotografados, a atriz e o diretor disfarçaram e ela saiu de perto dele.
Solteira desde o término de relacionamento com Joaquim Lopes,
Paolla falou, em entrevista recente ao colunista Bruno Astuto, sobre
os boatos de que estaria vivendo um affair com Rogério.
“A fofoca e o fuxico são coisas chatas para lidar. Mas sei que
estou exposta a essas situações e lido com isso com maturidade, serenidade e paciência. Como pessoa pública, entendo a curiosidade
das pessoas. Se é uma grave invenção, aciono minha assessoria. Em
outras ocasiões, dou risada”, disse.

Atriz pega marido de outra
Uma atriz que começou como modelo e está no ar numa novela
(que não é no horário nobre) está de rolo com o marido de outra (que
trabalha na mesma emissora das duas).
A esposa, que está no ar ar em outra novela (no horário nobre),
nem imagina o que está se passando. E, quando descobrir, vai botar
para quebrar, pois é super ciumenta.
Vale lembrar que a tal fura-olho (que já foi casada) pegou, recentemente, o namorado saradão de outra famosa atriz. Ela contracenava em cenas de tirar o fôlego com o bonitão, aí os dois levaram os
amassos para a vida real.
Que mundinho pantanoso esse dos famosos, né?

16

24 de novembro / 2015

acesse: www.jm1.com.br

Ex-prefeito Sebastião Moreira é
condenado a 8 anos e 4 meses
por desviar dinheiro de
contribuição previdenciária

O

s brasileiros que
acompanham os noticiários todos os
dias estão preocupados
com os níveis de corrupção,
infelizmente a maioria das
prefeituras no país tem
processos na justiça. É
sabido também o quanto o
povo está satisfeito com o
juiz Moro de Curitiba que
foi capaz de desvendar a
grande podridão dos políti-

cos chamados de colarinho
branco, aqueles que pareciam ser intocáveis, muitos
estão já vendo o sol nascer
quadrado.
A justiça é lenta, mas
já alcançou o ex-prefeito
de Lajinha Sebastião Moreira Bastos (PMDB), ele
foi condenado em primeira instância a oito anos e
quatro meses de reclusão
e pagamento de 300 dias-

Sábado (21), o advogado Alex
Barbosa de Matos foi reeleito
presidente da 54ª Subseção da
OAB/MG. A chapa OAB Forte
e Respeitada conquistou 251
votos, maior votação da história
da Subseção, enquanto o candidato de oposição, Glauco Murad
Macedo, teve 150 votos.
Além do presidente, a chapa
vitoriosa OAB Forte e Respeitada é composta pelos advogados: Fernando Cezar Miranda
(vice-presidente); Yuri Daibert
Salomão de Campos (secretário-geral); Ângela Maria de Lima
(secretária-geral adjunta); Regiane Rezende Lima (tesoureira) e os conselheiros Michelle
Duarte Pimentel; Célio Moreira
Bastos Júnior; Marco Antônio
Lopes; Paulo de Almeida Amaral e Leandro Costa de Faria.
O presidente reeleito da OAB
Manhuaçu, Alex Barbosa de

Matos, agradeceu a cada um
dos advogados e advogadas
inscritos na Subseção. “Sem
dúvida, a união e o trabalho são
as nossas palavras de ordem
para que a nossa instituição
esteja tão prestigiada. Hoje, a
credibilidade de nossa Subseção
junto à sociedade é a maior de
sua história, com altos índices
de confiabilidade”, comentou.
“Com certeza, a nossa reeleição sedimenta ainda mais
os trabalhos desenvolvidos
pela atual diretoria em parceria
com a OAB/MG e a CAA/
MG, garantindo, assim, novas
conquistas em favor de nossa
classe e da sociedade. Queremos
contar com todos os advogados
e advogadas de nossa Subseção
para continuamos construindo
uma OAB forte e respeitada,
dando sequência ao trabalho que
temos desenvolvido ao longo

-multa fixados pelo Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, subseção
judiciária Manhuaçu, em R$
520.037,40.
O crime imputado pela
Justiça ao ex-prefeito, que
concedeu ao réu o direito
de recorrer em liberdade,
foi de apropriação indébita
de recursos previdenciários.
O ex-prefeito deixou de
recolher aos cofres previ-

denciários os descontos que
fazia dos servidores públicos municipais. O ilícito
denunciado pelo Ministério
Público ocorreu entre em
2005 e 2006.
Além disso, segundo a
ação condenatória, a administração do ex-prefeito
deixou de repassar informações devidas à Previdência
e, ainda, omitiu esses dados
das guias do FGTS.

A justiça é lenta, mas já alcançou o ex-prefeito de Lajinha
Sebastião Moreira Bastos (PMDB), ele foi condenado em
primeira instância a oito anos e quatro meses de reclusão e
pagamento de 300 dias-multa. Ainda cabe recurso.

Alex Barbosa de Matos é reeleito presidente da OAB Manhuaçu

destes três últimos anos de gestão, valorizando e fortalecendo
a advocacia”, destacou Alex
Barbosa de Matos.
RESULTADOS DA REGIÃO: Em Manhuaçu, Alex

Barbosa de Matos conquistou
204 votos, contra 117 de Glauco
Macedo. Na comarca de Lajinha, Alex Barbosa de Matos
teve 19 votos, enquanto o candidato Glauco Macedo não obteve

nenhum. Esta é a primeira vez
na história da Subseção que um
candidato obtém unanimidade
de votos em uma comarca. Já
em Mutum, foram quinze votos
para Glauco Macedo e dez para
Alex Barbosa de Matos. Já em
Manhumirim, houve empate entre os candidatos, ficando cada
um com 18 votos. Os advogados
inscritos na comarca de Ipanema
votaram em Manhuaçu.
RESULTADO ESTADUAL: “Advogado Valorizado
em Minas e no Brasil”. Este
é o nome da chapa única que
concorreu às eleições na OAB
de Minas Gerais. O triênio
2016/2018 terá como presidente
o advogado Antônio Fabrício de
Matos Gonçalves, atual tesoureiro da OAB/MG.
Também foram eleitos para
compor a diretoria da OAB/
MG: Helena Delamonica (vice-

-presidente); Gustavo Chalfun
(secretário-geral); Sérgio Leonardo (tesoureiro); Charles Vieira (secretário-geral Adjunto). Os
advogados: Fabrício Almeida
(diretor institucional) e Adriano
Cardoso (tesoureiro Adjunto).
Luís Cláudio Chaves, atual
presidente da OAB/MG, foi
eleito conselheiro federal da
OAB mineira. Com isso, a
candidatura de Luís Cláudio
Chaves à diretoria do Conselho Federal da OAB está
viabilizada.
A advogada Ivanilda Maria
Vergílio será a primeira advogada da história da 54ª Subseção
da OAB/MG a ocupar uma
vaga no Conselho Seccional da
OAB mineira. A outra vaga é
ocupada pelo advogado Fauze
Gazel Júnior.
Assessoria de Comunicação / OAB Manhuaçu

Pearl Jam pede punição em show após desastre em Mariana

Banda norte-americana tocou pela primeira vez em BH, no Mineirão
A banda Pearl Jam fez um
show histórico na noite de sexta-feira (20), em Belo Horizonte.
No meio do show, o vocalista Eddie Vedder disse que os
responsáveis pelo desastre em
Mariana, após o rompimento da
Barragem de Fundão, devem ser
"duramente punidos e cada vez
mais punidos".
O vocalista parou o show e
discursou em português contra
empresas que exploram o meio
ambiente. "Acidentes tiram

vidas e destróem rios. E ainda
assim eles conseguiram lucrar.
Esperamos que eles sejam punidos, duramente punidos e
cada vez mais punidos. Para que
nunca esqueçam o triste desastre
causado por eles", disse Vedder,
sendo ovacionado pelo público
de 42 mil pessoas.
Eddie Vedder disse, no palco, que o cachê da banda será
doado às vítimas de Mariana.
A banda também disse que tem
planos de criar um fundo de

assistência aos atingidos pelo
desastre. O G1 tentou contato
com a assessoria de imprensa
da turnê do Pearl Jam no Brasil, mas não teve sucesso. A
Prefeitura de Mariana disse que
ainda não recebeu contato da
banda a respeito desta doação.
A Samarco, cujas donas são a
Vale e a anglo-australiana BHP,
disse que respeita o direito à
manifestação.
Este foi o primeiro show
da banda norte-americana no

Mineirão. Dezenas de milhares
de pessoas foram ao estádio
assistir ao show, mesmo debaixo
de chuva.
Logo após o manifesto, a
banda tocou "Do the evolution", uma música que fala da
ganância humana pela evolução da espécie. Em uma das
estrofes, a letra diz "Esta terra
é minha / esta terra é livre / Eu
faço o que eu quiser, mas irresponsavelmente / É a evolução,
querida".

