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Distribuição gratuita

Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Manhuaçu teve mais II Concurso de Qualidade
contratações na região
do Café de Luisburgo
PÁG.

07

PÁG.

08

II Concurso de Qualidade do Café de Luisburgo - Cinco finalistas

Deputado garante mais R$ 1
Milhão para Hospital César Leite
PÁG.

12

Romário

Cláudia
Leitte

Zezé
Luciano
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EDITORIAL
O Brasil é mesmo um país injusto

CHARGE

A

lgumas pessoas chegaram ao poder e manipularam pessoas, elaboraram leis tudo para se beneficiar de patrimônio público, desviar
dinheiro, comprar apoios e muitas outras coisas que os jovens não
sabem, pessoas de até 30 anos receberam uma senhora lavagem cerebral de
propagandas enganosas, e o quanto puderam foram destruindo um pouco
da história, usaram o chamado regime militar para implantar um governo
dos piores que o Brasil já teve, um dos melhores governo que o país teve
depois de João Figueiredo foi Itamar Franco, que não se beneficiou do
poder e nem beneficiou parentes e amigos, deu uma dura em seu sobrinho
que queria um cargo importante sem a devida competência, apenas disse:
estude e preste um concurso. Era um exemplo de dignidade, foi prefeito
por duas vezes, senador em dois mandatos, governador, vice-presidente e
depois presidente. Em todos estes cargos que ficou não acumulou riqueza,
ou melhor não roubou e não deixou roubar. Quando assumiu o poder no
lugar do ex-presidente Collor encontrou uma máquina viciada e cheia de
pessoas más intencionadas, teve que afastar um grande amigo, o chefe da
Casa Civil Henrique Hargreaves, quando se suspeitou de seu envolvimento
na roubalheira detectada pela “CPI dos Anões do Orçamento”. Três meses
depois, esclarecida a correção de Hargreaves, renomeou para o posto.
Embora o governo fosse administrativamente errático, em pouco tempo
Itamar restaurou a dignidade da Presidência após a podridão ética do período Collor.
Falar de injustiça no Brasil, poderíamos escrever sem parar um mês e com
certeza não falaríamos nem 10% das injustiças que assistimos todos os dias,
mas vamos aproveitar e falar dos assuntos mais em debates, o rompimento
das barragens de Mariana, não vamos entrar em detalhe porque todos devem
saber que os prejuízos são incalculáveis e quanta injustiça, a imprensa já
divulgou prisão de pessoas das mais diversas situações, já prenderam pessoas
por estar pescando, outro cidadão trabalhador rural, sem conhecimentos das
leis, apenas vivia como sempre como seus pais e avós, ele nunca poderia
imaginar que aquilo que sempre fez poderia leva-lo a prisão e um belo dia seu
cão matou um tatú e ele contente levava sua mistura para a janta, mal pode
entender quando foi parado por uma viatura policial e foi parar na prisão.
Agora observem o desastre provocado pelo rompimento das barragens
de Mariana, mais de 20 mortos e desaparecidos, toneladas de peixes e de
todos os tipos de animais mortos, a morte de um rio dos mais importantes de
Minas Gerais o Rio Doce, desastre este que provocou o desabastecimento de
água para milhares de pessoas em várias cidades, e dizem que as empresas
envolvidas podem até não pagar as multas como já aconteceu antes com a
mesma empresa que não pagou as multas.
São empresas que patrocinam eleições de
Fale com a redação
políticos e depois gozam da impunidade tão
contato@jm1.com.br evidente no Brasil.
(33)3331-8409
A lama de Mariana já se expande em mais
de 80 km das praias do Espírito Santo.
Só mais um outro detalhe, pescadores que pescam na época na piracema
são multados e presos, e a Vale e Samarco que causaram todo este desastre
incalculável, o que acontece: com eles? Como diz o título: é mesmo injusto.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.
Foto: Ricardo Moraes/ observam uma onda de lama se quebrar na praia em Regência. Com a abertura da foz por máquinas a serviço da Samarco, o rio ganhou um
pouco mais de velocidade e tem conseguido vencer as ondas, mas quando a maré
sobre, todo o material desenha nas praias marcas vermelhas, que deixam pescadores desolados por não poderem exercer sua profissão
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CARTA DOS LEITORES
O que queremos para nossos filhos
Uma das tarefas mais complexas e de maiores exigências hoje é a de educar
um ser humano, principalmente em virtude de tanta informação à disposição
e maneiras cada vez mais simples de obtê-las. Por se tratar de um processo
que envolve as emoções, valores sociais e, principalmente, nossas ações cotidianas, nossa educação é influenciada e quase sempre reflete as práticas que
a sociedade expõe às suas crianças.
Assim, nossos exemplos e gestos, desde a forma de vestir e conversar até a
maneira como nos expressamos e os ambientes que frequentamos, são fatores
influenciadores na formação intelectual e definição da identidade dos nossos
filhos. As instituições, comunidades e pessoas próximas delineiam diariamente
todos os aspectos da vida das nossas crianças, inclusive na sua sexualidade
em formação.
Por enxergar isto é que aos poucos, durante as últimas décadas, organizações
internacionais e nacionais têm estimulado modificações não apenas nas legislações, mas na execução de políticas públicas, instrumentalizando os direitos
humanos. E, no caso brasileiro, a última e uma das mais audaciosas tentativas
tem sido a inclusão da expressão “gênero”, de forte teor e enfoque ideológico,
nos Planos Municipais e Estaduais de Educação, legislação que define as
prioridades do modelo educacional para os próximos dez anos.
Por mais que se tente negar, o objetivo da ideologia de gênero é muito claro
e específico: interferir na construção da identidade sexual das crianças totalmente fora do controle dos pais, seguindo algo que já se tenta fazer em países
europeus. Implementar um modelo que recomenda à escola não distinguir os
alunos em meninos ou meninas, desconsiderando as diferenças reais e óbvias
entre homens e mulheres, e buscando anular as aptidões naturais de cada sexo.
Por esta razão minha inquietação não é apenas de homem público já que,
com três filhos em idade escolar, sei que as crianças vivenciam um processo
de aprendizagem cada vez mais rápido e a construção da identidade é uma das
maiores preocupações, tanto para a escola quanto para família. E neste ponto
encontra-se outra grave questão dessa tentativa, que quer renegar o papel da

família – estabelecido inclusive constitucionalmente – desconsiderando a responsabilidade do núcleo familiar nesse processo e tratando como normalidade
algo que não o é em nosso país.
A família é a célula mãe da sociedade, única e diferente de qualquer outro
grupamento humano por se tratar da nossa esfera social introdutória, em que
vivemos a maior parte da nossa existência e que possui laços indissolúveis. O
afastamento do núcleo familiar da formação dos próprios filhos, ou mesmo a
competição de conceitos com a educação recebida na escola não é o caminho
para a construção de uma sociedade melhor e mais justa.
Não se impõe algo dessa natureza sem o conhecimento da população sobre o
seu conteúdo, ainda mais num assunto que há anos vem sendo tratado em um
controverso processo que passa inclusive por um jogo de “esconde-esconde”
político-ideológico que apenas faz mal ao cidadão. Que a nossa sociedade tenha
toda clareza do que se trata e possa discutir com seriedade antes que o poder
público adote um modelo que propõe, entre outras coisas, que até o banheiro
seja compartilhado por ambos os sexos, sem diferenciações.
Além da tentativa de desconstruir o fator biológico, determinante na construção de homens e mulheres como seres humanos, essa linha ideológica com
sua ênfase no individual e no hedonismo ignora a importância de outros valores
imprescindíveis para a vida em coletividade. Nosso atual modelo cada vez
mais acolhe as diferenças e ajuda a disseminar a percepção de que homens e
mulheres são iguais em sua humanidade, direitos e deveres, mas diferentes e
complementares na sua natureza.
E é isso que se deve esperar das políticas públicas do setor: menos interferência político-ideológica imposta, mais espírito sócio coletivo e estímulo
aos valores sociais. Que a educação repassada aos nossos filhos seja capaz
de torná-los pessoas compromissadas, não somente consigo e com suas
vontades pessoais e profissionais. Mas que possa estimulá-los a crescer e se
formar adultos conscientes do seu papel também na família e na comunidade,
como cidadãos responsáveis que saibam exigir os seus direitos e cumprir
com seus deveres.
Francisco Vale Júnior
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Em votação aberta, Senado aprova
prisão de Delcídio decretada pelo STF
Líder do governo foi preso
na quarta-feira (25) por ordem
do Supremo. Cabia ao Senado
referendar prisão, que é mantida por tempo indeterminado.
O Senado decidiu na
quarta-feira (25), em votação
aberta no plenário, manter
a ordem de prisão expedida
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra o senador
Delcídio do Amaral (PT-MS),
líder do governo na Casa. Com isso, o parlamentar petista continuará
preso por tempo indeterminado. A manutenção da prisão foi decidida
por 59 votos favoráveis, 13 contra e 1 abstenção.
Delcídio foi detido nesta quarta, pela Polícia Federal (PF), acusado de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Em uma
gravação, ele oferece R$ 50 mil mensais à família de Nestor Cerveró
para tentar convencer o ex-diretor da área internacional da Petrobras a
não fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público
Federal (MPF).
Pela Constituição, prisões de parlamentares que estejam no exercício do mandato têm de ser submetidas à análise da casa legislativa
a qual ele atua.
Resultado da votação
SIM .......................................................................................... 59 votos
NÃO......................................................................................... 13 votos
Abstenção ............................................................................................ 1
Presidente ............................................................................................ 1
Quorum .............................................................................................. 74

Minha Casa, Minha
Vida Rural está dando cadeia
Programa Minha
Casa Rural deu cadeia
na região, foi o caso
semana passada, em
que foram cumpridos
seis mandados de prisão preventiva, seis de
prisão temporária, 19 de
busca e apreensão e 11
de condução coercitiva.
Dentre os presos, está
o presidente da Câmara
de Martins Soares, Felipe Rodrigues Filho,
mais conhecido como Felipe do Sindicato ou Filipim, e o vereador de
Durandé, Flávio André Pereira, foram presos pela Polícia Federal, na
manhã de terça-feira (24), durante a “Operação Tyrannus”. Eles são
acusados de envolvimento com a quadrilha especializada em fraudes no
Programa Nacional de Habitação Rural (chamado Minha Casa Minha
Vida Rural). Outras 20 pessoas foram conduzidas pelos agentes da Polícia Federal, dentre elas, familiares dos vereadores, para serem ouvidos.
Foi determinado também o sequestro de bens dos investigados. Os
mandados foram expedidos pelo juízo da subseção Judiciária Federal de
Manhuaçu e cumpridos nas cidades mineiras de Manhuaçu, Durandé,
Martins Soares, Manhumirim, Governador Valadares e Belo Horizonte.
Aproximadamente 100 servidores públicos federais estão envolvidos
no cumprimento das medidas.
Entre 2011 e 2014 a organização criminosa recebeu mais de R$ 56
milhões para executar o programa. O grupo investigado controlava
todas as etapas de execução do PNHR na região, desde a escolha dos
beneficiários, cobrança de taxas ilegais, até a compra dos materiais de
construção, que eram fornecidos por empresas do grupo, registradas
em nome de “laranjas”, por preços acima do mercado.

Desabafo de um Comissário de Menores
Flavio G Lacerda
O melhor trabalho é aquele em que o trabalhador faz o que gosta,
com isso o serviço é melhor desempenhado.
A imprensa tem o dever de alertar a sociedade, multiplicando as
vozes que necessitam serem ouvidas, pena que as vezes não tem
o apoio necessário, estas notícias são necessárias para o conhecimento da sociedade e dar o valor que algumas pessoas merecem,
é indiscutível o trabalho realizado em Manhuaçu há muitos anos
por Flavio Lacerda, ele está presente em todos os movimentos de
ação social em Manhuaçu.
Há trabalhos que você executa sozinho, mas há outros que necessitam apoio para ter sucesso, melhor quando todos colaboram

nesta missão sublime que é difundir
boas ideias, bons conselhos, bons
exemplos para resgatar os jovens dos
caminhos tortuosos das drogas, que é
um caminho sem volta para aqueles
que continuam.
“No dia 27/11/15 de 23:00 às 2:40
hs, estive trabalhando no Bairro
Coqueiro e juro a vocês nesses meus
16 anos e 8meses de Comissário de
Menores, nunca presenciei a venda,
e o consumo de drogas, como vi ontem, e nem a quantidade de menores a partir de 13 anos de idade
consumindo álcool, é lamentável, tem uma rua do bairro que virou
comércio livre de drogas, ou os pais, e sociedade entram nessa
guerra junto com a POLICIA MILITAR, ou não sei o que vai ser
dos nossos filhos, sobrinhos, netos, irmãos ou melhor dizendo das
nossas FAMILIAS.
Não adianta eu, a PM apenas, da forma em que o bairro está, por
ser o Point da juventude, precisamos estender as Blitz em conjunto
com Ministério Público, Conselho Tutelar, Ação Social, e secretárias
ligadas a Prefeitura. Mas vejo isso muito distante de acontecer se
a POPULAÇÃO NÃO FIZER BARULHO PARA ACORDAR AS
AUTORIDADES. (Desabafo, com tristeza, mais um desabafo). Diz
Lacerda no seu Facebook.

normalizar, aí valeu a lei dos mais fortes, por pouco não houve agressões, alguns idosos desistiram e abandonaram suas compras. A falta
de educação de pessoas mais jovens que querem levar vantagem de
qualquer maneira prevaleceram e parece que os funcionários foram
insuficientes para a multidão, a espera nas filas ultrapassaram 6 horas
esta foto é de 1h e 40 e veja ainda a quantidade de pessoas. Houve
até farra um verdadeiro pic nic dentro do mercado, comes e bebes a
vontade até uma bexiga de salame foi devorada em poucos minutos,
lógico que com a demora a fome apertou, muitos clientes levam suas
embalagens vazias e pagam, como deve ser o comportamento de
todo cidadão de bem, mas não são todos que tem essa consciência.
A direção do CD pode se dar por satisfeita de ser Manhuaçu, pois se
fosse em outra cidade maior o prejuízo seria certo, algumas pessoas
calculam que somente no Black Friday o Coelho Diniz tenha vendido
o equivalente de uma semana.

A grande desconfiança do povo brasileiro

O 13 é um número enigmático sorte e azar
Apenas por mera coincidência, 13 senadores que
votaram NÃO, a favor de
livrar a barra de Delcídio,
vários aparecem entre cotados para investigação na
Lava Jato:
Ângela Portela (PT-RR)
-Donizete Nogueira (PT-TO) -Gleise Hoffmann
(PT-PR) -Humberto Costa
(PT-PE) -João Alberto Souza (PMDB-MA) -Jorge Viana (PT-AC) -José Pimentel
(PT-CE) -Lindenbergh Farias (PT-RJ) -Paulo Rocha
(PT-PA) -Regina Souza
(PT-PI) -Roberto Rocha
(PSB-MA) -Telmário Mota
(PDT-RR) - Fernando Collor de Mello (PTB-AL)
E ainda teve a abstenção do poderoso maranhense Edson Lobão
(PMDB-MA) - discípulo de José Sarney e homem que comandou as
Minas e Energia nos tempos do Petrolão...

Quando será que as autoridades irão dar uma resposta para o povo
brasileiro a respeito das fraudes em loterias. As denúncias do senador
Álvaro Dias têm sido constantes, não é denúncia de um eleitor qualquer.
Ontem a Mega Sena acumulada em mais de R$ 200 milhões, com o
problema no senado e o jogo do Santos e logo as 20 horas o sorteio
da Mega. Vários sites publicaram que a Mega havia sido acumulada
de novo, curiosamente a uma hora da manhã a Caixa Econômica
avisa que teve um ganhador de Brasília com apenas um jogo simples
e que rapidamente já foi sacado o dinheiro, e aí como todos querem
ficar anônimo, fica a pergunta: diante de tantos políticos acusados de
corrupção exatamente da cúpula deste governo do PT, não dá para o
povo acreditar mais neste governo.
Veja o cúmulo a pessoa mais próxima do governo o senador Delcídio
líder do governo foi preso em uma das mais vergonhosas corrupções
onde as gravações comprova a culpa do criminoso.
O Brasil está em uma triste situação, precisamos urgente de liderança capaz de endireitar o país. Veja os atuais presos e suas ocupações
importantes em cargos do governo.
Ontem o Senado deu uma boa resposta para o povo brasileiro e
parabéns também ao STF. Se você concorda curtem e compartilhem.
Veja; http://www.verdadeabsoluta.com/

Blitz de Segurança é promovida
com sucesso no Centro

Em Manhuaçu, foi um dia atípico, teve de tudo e desde cedo a cidade
recebeu um número de pessoas nunca visto em sua história, não havia
lugar para estacionar, as lojas como sempre para controlar a multidão,
abriram apenas uma porta e controlaram o público, na parte da tarde
essa multidão foi para o Super Mercado Coelho Diniz, o maior da
cidade, foi uma coisa de louco, o mercado não estava preparado para receber tanta gente, não
havia nem como transitar dentro, as ofertas
acabavam, antes de
chegar às prateleiras.
Os carrinhos de
compras não foram
suficientes para todos
e as filas intermináveis
tomavam toda a extensão da loja. Houve
princípio de tumulto a
polícia foi chamada,
mas não compareceu,
A 1h40min (uma hora e quarenta minu- a fila preferencial foi
tos) os caixas ainda estavam cheios de desrespeitada e o gecarrinhos de compras para passar.
rente não conseguiu

Alunos do terceiro ano do
curso técnico em segurança
do trabalho comemoram o
sucesso da primeira edição
da Blitz de Segurança, que
teve como tema “Segurança
100% | Acidente 0%”. A
ação aconteceu na Praça
Cinco de Novembro, na
sexta-feira, 27/11, dia do Profissional de Segurança do Trabalho. Durante todo o dia, estandes apresentaram informações sobre segurança
no trabalho e ainda aconteceram palestras. Um dos destaques foi o
apoio do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu. Nas
tendas, os alunos do terceiro ano do Curso Técnico em Segurança do
Trabalho do Colégio América abordaram situações diferentes sempre
com o foco na prevenção.

Câmara de Reduto abriu comissão
para apurar denúncia
A Câmara de Vereadores de Reduto criou uma comissão para
apurar denúncia encaminhada na terça-feira, 17/11, durante sessão
ordinária. O documento acusa o prefeito José Carlos Lopes e o
diretor do SAAE Élcio Rafael de não cobrarem e nem cortarem a
água de companheiros políticos e se omitirem no dever de defender
o muncípio. Ronald Pereira foi ao Poder Legislativo e apresentou
sua denúncia acompanhada de contas atrasadas, documentos e
fotografias. Até furto de água (ligação clandestina), ele denunciou.
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. "Quando eu jogava na Europa, tive uma conta no BSI, só não sei o ano"

O senador Romário (PSB-RJ) caiu em contradição ao explicar a suposta existência de uma conta no banco suíço BSI.

CAIXA INVENTA FRAUDE DE
APENAS 25% DE LICITAÇÃO
A Caixa cancelou contrato da agência Borghi Lowe Propaganda, após a condenação do seu diretor Ricardo Hoffmann a 12 anos e 10 meses de prisão, na Lava Jato. A
empresa foi acusada de fraudar a licitação que declarou
vencedoras mais três agências – a Artplan, a Nova SB e
Heads. As quatro dividiam a verba anual para publicidade
da Caixa, de R$ 400 milhões. A Borghi detinha algo como
25% do contrato global.
CONTA OUTRA
Virou piada no mercado a decisão da Caixa de considerar
que houve fraude somente na parte da Borghi. Mas a licitação foi única.
A ‘LICITAÇÃO’ QUE VALIA
Condenado por Sergio Moro a 14 anos e 4 meses, o ex-deputado petista André Vargas é
acusado de escolher agências para a Caixa.
INFLUÊNCIA POLÍTICA
Consta na denúncia do Ministério Público Federal que André Vargas teria indicado o diretor de Marketing da Caixa,
Clauir dos Santos.
MUDOU DE NOME
Com um dos seus principais executivos condenados à prisão, a
Borghi Lowe Propaganda foi rebatizada para Mullen Lowe Brasil.
LÍDER DE DILMA NÃO TEM
DATA PARA SAIR DA CADEIA
Preso por tentar subornar o ex-diretor da Petrobras Nestor
Cerveró a não citá-lo em delação, além de propor fuga para a
Espanha, o líder do governo Dilma, senador Delcídio Amaral
(PT) não tem prazo para sair da cadeia. Para Luis Henrique
Cesar Prata, perito em Direito Penal, é caso clássico de prisão preventiva por obstrução da “instrução criminal” e o petista pode ficar preso até o fim das investigações da Lava Jato.
‘CUMPANHÊROS’
A prisão de Delcídio pode ser renovada inúmeras vezes. Ocorre a Marcelo Odebrecht, preso
há cinco meses, e José Dirceu, há três.
TODOS TEMOS GRAVADOR
Bernardo Cerveró, filho do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, que está preso na Lava Jato, gravou a trama
usando o próprio celular.
O MESMO DE SEMPRE
Quem conhece o líder do governo não se surpreendeu: a
gravação mostra um Delcídio malandro, fanfarrão, arrotando vantagens.
DOUTOR EM MALANDRAGEM
O líder do governo sempre foi metido a malandro, e os senadores não gostavam disso. Sobretudo Renan Calheiros,
em cujo colo Delcídio tentou colocar o protegido Nestor
Cerveró, no início do escândalo.

cídio, preso por obstruir investigações da Lava Jato, fez
com que senadores se irritassem muito com o presidente
do PT, Rui Falcão. Tinha senador tão nervoso que recorreu
a lenço branco para aplacar o suor na sessão.
TRIBUTAÇÃO ABUSIVA
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou
projeto do deputado Laércio Oliveira (SD-SE),
que propõe a anistia da cobrança de multas
para contabilistas. Contrário, o governo alegava
perda de arrecadação.
ROMBO PODE PIORAR
O TCU questionou a Infraero sobre se a empresa já avaliou
o impacto econômico provocado pelos leilões dos aeroportos de Florianópolis, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre. O
prazo para resposta é dia 1º.
GALHOFEIROS
Uma rodinha de deputados ironizava a ação da Polícia Federal no Senado e não na Câmara, outro palco de escândalos. Diziam que ‘a cada senador preso, a PF terá que
prender outros seis deputados’.
LONGO ALCANCE
Dois membros da CPI dos Fundos de Pensão, que ouviria
o agora encarcerado André Esteves (BTG Pactual), foram
beneficiados com grana do banqueiro na campanha eleitoral: Paulo Teixeira (PT-SP) levou R$ 47,5 mil e Índio da
Costa (PSD-RJ) outros R$ 200 mil.
PENSANDO BEM...
...o governo anunciou “contingenciamento” para não quebrar em 2016, mas não explicou como R$ 10 bi cobrem um
rombo de R$ 120 bilhões.
EMBAIXADAS LIMPAM CONTAS
PARA EVITAR BLOQUEIO
O Ministério das Relações Exteriores deu a
ordem na sexta-feira (27) para as representações, consulados e embaixadas brasileiras em
todo o mundo “limparem” as contas até dia 4 e pagar o
que for possível para evitar o bloqueio da grana, ordenado
pelo governo Dilma. Outros órgãos públicos no Brasil estão
seguindo a mesma orientação do Itamaraty, mas o governo
ainda não revelou os detalhes do bloqueio.
GASTA PARA NÃO PERDER
Em pleno feriado de Thanksgiving, Dia de Ação de Graças,
nos EUA, funcionários brasileiros foram convocados para
limpar as contas.
PINDAÍBA
A situação das representações brasileiras é grave há muitos meses: algumas embaixadas não conseguem pagar
sequer a conta de luz.
CÂMBIO AUMENTA, SALÁRIO CAI
Apesar de diplomatas receberem em dólar e gastarem em
dólar, o governo cortou salários dos que recebessem acima
do teto... em reais.

SEM GARANTIA

GOVERNO QUEBRADO

A vitória apertada do veto ao reajuste do Judiciário - por só
6 votos – acendeu o alerta vermelho no Palácio do Planalto. Há dúvidas sobre a solidez da base aliada para segurar
um processo de impeachment.

O bloqueio, ou contingenciamento, anunciado pelo governo
Dilma deve atingir o pagamento de contas como luz, água,
telefone em todo o País.

LULA, O INIMPUTÁVEL
Fernando Baiano diz que Bumlai cobrou R$ 3 milhões para
o então presidente Lula receber o gestor da Sete Brasil, do
petrolão. E que R$2 milhões eram para a nora de Lula. E
Lula não é considerado suspeito?
LENÇO NO BOLSO
A nota livrando o PT até de solidariedade ao senador Del-

TCU INVESTIGA ROMBO DE
R$ 5 BILHÕES NA INFRAERO
O Tribunal de Contas da União cobrou explicações da Infraero sobre a viabilidade financeira
da empresa após prejuízos operacionais de
R$ 5 bilhões em 2013 e 2014. O ponto principal do documento enviado à estatal diz respeito à não adoção
pelo governo federal e pela empresa de medidas para compensar a falta de receitas com as concessões de aeroportos
lucrativos como os de Brasília, Guarulhos, Campinas e Rio.

A herança

O mundo moderno prescreve previdência em todos os atos. É assim que companhias seguradoras trabalham, incentivando os pais de
família a comprarem apólices de seguro de vida.
A propaganda fala de como haverão de ficar os filhos, em caso
de morte de um ou de ambos os pais. Sozinhos, sem dinheiro. Ao
menos, que se lhes assegure o necessário para viver e as condições
para estudarem. Alguns pais, além de apólices de seguro, se preocupam também em deixar muitos bens para os seus filhos. Em especial
aqueles que sofreram muitas agruras em sua infância e não desejam
que os filhos passem pela mesma experiência. Esmeram-se, portanto, em adquirir propriedades, jóias e tudo o mais que possam deixar
como herança para os seus, depois que partirem. Tal forma de agir
nos recorda da história de um homem muito rico que mandou seu
filho estudar em outro país. Desejava que seu filho se tornasse um
homem instruído, dominando as ciências, tanto quanto conhecesse o
mundo para além das fronteiras do próprio país.
Enquanto o filho cumpria, com satisfação, os anseios paternos,
aconteceu que o pai adoeceu gravemente. Percebendo que a morte
se avizinhava, chamou o tabelião à sua casa, reuniu testemunhas e
ditou as suas últimas vontades. Para o seu escravo, aquele que dele
cuidava com desvelo, deixou as suas terras, as contas bancárias, as
jóias, tudo enfim.
Para o seu filho, que se encontrava distante, assegurava a possibilidade de escolher o que ele desejaria herdar. E morreu.
O escravo, tão logo morreu o seu senhor, providenciou um enterro
pomposo e tomou posse de tudo.
Começou a tomar decisões, administrando muito bem todo o patrimônio. Ao mesmo tempo, despachou um outro escravo para que
fosse em busca do filho do ex-patrão e lhe desse a notícia da morte do
pai. O filho voltou com rapidez e ficou muito magoado. Procurou o
advogado da família e foi chorar em seu ombro.
Afinal, por que o pai fizera aquilo com ele? Por que dera todos
os seus bens para um escravo, não lhe deixando nada? Ele não se
lembrava de ter ferido o pai, de o ter desrespeitado. Por que, então?
O advogado, homem ponderado, lhe falou:
- Rapaz, ao deixar todos os seus bens para o escravo, seu pai usou
de sabedoria. Se ele tivesse deixado para você, é possível que depois
de sua morte, antes que você soubesse do ocorrido, os próprios escravos dilapidassem o seu patrimônio e pouco lhe sobraria.
Deixando os bens ao escravo, ele os preservou. Deixando a você a
possibilidade de escolher o que desejasse herdar, lhe deu a chance de
escolher o escravo. Como tudo o que é do escravo, é do senhor, tudo
lhe pertencerá. Para esse nobre servidor conceda a liberdade, o maior
de todos os bens, e providencie para que ele tenha uma vida digna
com sua família. Aja com a sabedoria do seu pai.
***
O maior tesouro que os pais podem deixar como herança aos seus
filhos são os valores morais.
A honra, a verdade, o trabalho, a dignidade, esses não acabam nunca e são eles que constróem o mundo feliz que todos desejamos. Ao
mesmo tempo estaremos legando ao mundo a nossa melhor herança:
homens de bem, por nós formados.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 081/2015
PREGÃO Nº. 025/2015
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG torna a público
a abertura do Processo Licitatório nº. 081/2015, na modalidade Pregão nº.
025/2015, na forma Presencial, tipo menor preço por item, regido pela Lei
Federal nº10. 520, de 17/07/2002, Lei Federal nº. 8. 666 de 21/06/1993 e
suas alterações. Cujo objeto se refere à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE BENEFICIAR CAFÉ
TIPO 3 COMO ALTERNATIVO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PARA PRODUTORES FAMILIARES DE SANTANA DO MANHUAÇU
– MG, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 101022673/2013/MAPA/CAIXA CONVÊNIO REGISTRADO NO SICONV SOB O
CONVÊNIO Nº 793281/2013/PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO Nº
074170/2013, ETAPA/FASE nº 3. Abertura da Sessão Oficial do Pregão
dia 14 de Dezembro de 2015 às 09:00 horas. Local: Rua Major Custódio,
96, Centro, CEP: 36.940-000, Santana do Manhuaçu/MG, informações
pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13:00 às 17:00 horas. O edital e
seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana do
Manhuaçu/MG, 27 de Novembro de 2015. Joseane Caroline de Abreu.
Pregoeira. Publique-se.
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Alteração no trânsito na Salime
Nacif é adiada para janeiro

A alteração no trânsito na
Avenida Salime Nacif, no trecho entre o Manhuaçu Shopping e a Casa de Cultura, no
Centro de Manhuaçu, que estava marcada pela prefeitura
para o dia 1º de dezembro, foi
adiada para janeiro ou fevereiro, conforme confirmou o Secretário de Planejamento, Luiz
Carlos Rhodes, durante reunião
na Câmara de Vereadores de
Manhuaçu, na tarde de quinta-feira, 26/11.
O encontro contou com a
participação do Presidente da
Câmara, Jorge do Ibéria; do
vice-Presidente, Paulo Altino;
dos Vereadores Juninho Linhares e Chico do Juquinha, além
de comerciantes da localidade.
Preocupado com a questão,
o Vereador Juninho Linhares,
falou sobre o assunto na última
reunião ordinária da Câmara e
pediu ao secretário de planejamento que explicasse melhor a
questão. Foi aí que aconteceu o
encontro entre o secretário, vereadores e comerciantes.
Após apresentar todos os
argumentos que justifiquem
a alteração e dos vereadores
e comerciantes apresentarem
sugestões, ficou definido que
a mudança no trânsito acontecerá em janeiro ou fevereiro de
2016, justamente para não prejudicar o comércio no período
do natal.
O Secretário de Planejamento, Luiz Carlos Rhodes, fez um
balanço do encontro. “A reunião foi produtiva, pois ouvimos os argumentos das partes
e avaliamos melhor a situação.
Nossa cidade precisa de intervenções para melhorar a fluidez
do trânsito e democratizar o uso
dos espaços de estacionamento.
A alteração que iria acontecer
no dia 1º dezembro seria para

prevenir o grande de fluxo
de pessoas que ocorrerá no
final de ano. Após ouvir os
argumentos,
resolvemos
adiar para um momento
oportuno e depois monitorar a situação, se a medida
trará benefício. Foi alcançado o caminho do diálogo
e a melhoria para a coletividade”, comentou.
Rhodes ainda disse que
após o período de teste, caso
não funcione, o trânsito voltará a ser mão única. “Essa
é uma cirurgia que pode
retornar a situação anterior.
O teste deve durar entre 30
e 45 dias, a partir daí ouviremos as partes envolvidas para que o interesse da
maioria prevaleça”, contou.
O Vereador Juninho Linhares falou sobre o encontro. “Após tomar conhecimento da alteração
não concordei devido ao
período do ano e também
fui procurado pelos comerciantes que estavam preocupados, então apresentei a
situação na última reunião
da Câmara e agora conseguimos debater da melhor
forma. O secretário expôs

a situação e ficamos felizes
com esse diálogo”, relatou.
O Presidente da Câmara,
Jorge do Ibéria, afirmou que
o Legislativo está de portas
abertas para os debates.
“A verdade que ninguém
sabia como seria a mudança, então o secretário veio
e explicou tudo pra gente.
Os comerciantes também
gostaram da conversa e todos saíram satisfeitos. Queremos o melhor para nossa
cidade”, pontuou.
O vice-Presidente, Paulo
Altino, salientou que a alteração irá melhorar o trânsito, mas precisa ser feita ouvindo todas as partes. “Em
minha opinião a duplicação
de sentido vai dar certo,
mas pra isso temos que ouvir todas partes envolvidas
e passar por um período
de teste. Além disto, com
diminuição de vagas, a
pessoa pode caminhar um
pouco mais e visitar mais
lojas, o que é bom para o
comércio. Caso não dê certo, iremos voltar como era
antes”, concluiu.
Assessoria de
Comunicação

MPF, CGU e PF REALIZAM OPERAÇÃO PARA COMBATER
DESVIOS EM PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL
Executores do Programa Nacional de Habitação
Rural em municípios da
região sudeste de MG são
investigados por diversos
crimes contra a Administração Pública, incluindo
superfaturamento milionário nas obras das unidades
habitacionais
Manhuaçu. O Ministério Público Federal (MPF)
, a Polícia Federal (PF) e
a Controladoria-Geral da
União (CGU), em ação
conjunta,
deflagraram
na manhã desta terça-feira (24/11), a operação
“TYRANNOS”, com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada
à prática de fraudes contra
o Programa Nacional de
Habitação Rural (PNHR).
Estão sendo cumpridos
seis mandados de prisão
preventiva, seis de prisão
temporária, 19 de busca e
apreensão e 11 de condução coercitiva. Foi determinado também o sequestro
de bens dos investigados.
Os mandados foram expedidos pelo juízo da subse-

ção Judiciária Federal de
Manhuaçu e cumpridos nas
cidades mineiras de Manhuaçu, Durandé, Martins
Soares, Manhumirim, Governador Valadares e Belo
Horizonte, e em Santa Gertrudes, no estado de São
Paulo. Aproximadamente
100 servidores públicos federais estão envolvidos no
cumprimento das medidas.
O grupo investigado
controlava todas as etapas
de execução do PNHR na
região, desde a escolha dos
beneficiários, cobrança de
taxas ilegais, até a compra
dos materiais de construção, que eram fornecidos
por empresas do grupo, registradas em nome de “laranjas”, por preços acima
do mercado.
Durante a execução
das obras, os investigados
agiam para anular os frágeis mecanismos de controle do programa e desviar
recursos públicos por meio
de superfaturamento, apropriação de valores, fornecimento de material de
construção em quantidades

e qualidade inferiores às
previstas no projeto, além
da falsificação de documentos.
Os desvios já apurados
apenas em Martins Soares/
MG e Durandé/MG ultrapassam R$ 1.600.000,00,
mas a verdade é que em
pouco mais de quatro anos
(2011 a 2014), a organização criminosa recebeu
mais de 56 milhões de reais para executar o PNHR,
um programa federal de
habitação destinado à população rural.
Os envolvidos nas fraudes (representantes da entidade organizadora, particulares e servidores públicos)
são investigados pelos crimes de organização criminosa, peculato, falso testemunho, fraude processual,
estelionato, ordenamento
de despesa não autorizada e
falsificação de documentos.
Serviço: Os órgãos responsáveis pelas investigações darão coletiva hoje,
às 10 e meia da manhã, no
Batalhão da Polícia Militar
em Manhuaçu/MG.
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Olhos Dágua: Fossas são
instaladas na zona rural

MANHUAÇU (MG) - O Projeto Olhos
D'água, iniciativa do Instituto Terra cuja finalidade é a preservação e recuperação de
nascentes, iniciou em Manhuaçu e região, a
instalação de dez fossas sépticas. Somente no
município três estão concluídas e outras duas
estão para serem instaladas. Os recursos do
projeto chegaram por meio de uma parceria
com o CBH – Comitê de Bacias Hidrográficas Águas do Rio Manhuaçu, e a Prefeitura
de Manhuaçu é parceira da ação. Técnicos do
projeto estiveram no município para os trabalhos e duas comunidades rurais, até o momento, foram contempladas.
Uma das localidades foi a comunidade de
Soledade, no distrito de São Sebastião do Sacramento, onde três fossas foram instaladas.
O CBH contou com o apoio da Prefeitura de
Manhuaçu, com o fornecimento de todo o
maquinário e o transporte dos materiais. Na
localidade, a iniciativa tem a colaboração do
Lions Clube Manhuaçu Flor de Manacá e do
Instituto Soledade, por meio do membro Senisi Rocha, que é da comunidade.
Além de Soledade, o distrito de Manhua-

çuzinho também está sendo contemplado com a
instalação de duas fossas. De acordo com Isaura
da Paixão, presidente do CBH Manhuaçu, outras
cidades da região também receberam os recursos
do Projeto Olhos D'água, a exemplo de Luisburgo, onde cinco fossas foram instaladas.
Com informações da Secretaria de
Comunicação Social -
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Lava Jato quer provar que gente próxima a Lula
levou R$ 18 milhões em propinas de empreiteiras
A
petelândia ficou apertadinha ontem com o vazamento da informação de
que a Força Tarefa da Lava Jato
estaria atrás de documentos que
comprovem uma movimentação
de R$ 18 milhões embolsados
em obras empreitadas com o governo federal. Os beneficiários
seriam pessoas muito próximas
do ex-Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva ou, até, familiares
dele - o que muito se especula,
mas nunca se prova. A tese é de
que Lula continua poderosamente blindado. Mas os amigos e parentes dele, não.
Enquanto nada acontece, Lula
amplia seu desgaste de imagem

D

internacional. Agora, o governo italiano estaria interessado
em ouvi-lo, via carta rogatória,
como testemunha, sobre as ligações perigosas entre o poderoso ex-primeiro-ministro Silvio
Berlusconi e o empresário Valter
Lavitola, operador de vários negócios do ex-dirigente italiano e
que cumpre pena de prisão em
Nápoles. Na Itália, acredita-se
que Lula tenha ligações com Lavitola. No Brasil, o Instituto Lula
já foi obrigado soltar uma nota
para garantir que Lula nem sabe
de quem se trata...
Não dá para repetir mesma
"tese" em Portugal. O Departamento Central de Investigação

e Ação Penal da "Terrinha" investiga indícios de que o ex-primeiro-ministro português José
Sócrates - que chegou a ser preso ano passado, sob suspeita de
corrupção e lavagem de dinheiro, tenha utilizado sua influência
junto ao ex-presidente e amigo
Lula para beneficiar uma empresa em negócios com o Ministério
da Saúde brasileiro. De 2013 até
novembro de 2014, quando foi
preso no âmbito da Operação
Marquês, o ex-primeiro-ministro
atuou como consultor para a
América Latina da Octapharma,
uma empresa suíça que é uma
das maiores produtoras de hemoderivados do mundo.

No Brasil, o maior enrosco de
Lula é com a Odebrecht - e vice-versa. O jornalista George Vidor
informou em recente artigo em
O Globo que "Todo o esforço da
alta cúpula da Odebrecht no momento é para tentar convencer o
Judiciário, o Ministério Público
e, se possível, também a mídia
de que o grupo não teria sido o
canal (ou um dos) para um suposto enriquecimento da família
do ex-presidente Lula. Pelas contas da empreiteira, os valores que
foram pagos ao ex-presidente,
quando ele deixou o governo,
seriam compatíveis com os recebidos por personalidades com
mesmo grau de influência pela

prestação de serviços similares.
O grupo espera, assim, estancar
o desgaste de imagem que tem
reflexos no crédito junto aos
mercados financeiros. E um grupo desse porte, com tal variedade
de negócios, depende necessariamente de créditos".
O problema de tal "tese" defensiva é que o presidente da
Odebrecht, Marcelo Odebrecht,
teve sete encontros reservados
com o empresário e pecuarista
José Carlos Bumlai, amigo do
ex-presidente Lula. Os encontros
foram mapeados pela Polícia
Federal na agenda do celular de
Marcelo, preso desde junho em
Curitiba. Em uma viagem do

então presidente Lula à Guiné,
na África, em 2010, Marcelo
orienta Alexandrino Alencar, ex-diretor da Odebrecht solto na última sexta-feira depois de quatro
meses de prisão, a “não deixar o
pecuarista solto” ao lado de Lula,
numa referência a Bumlai.
Por enquanto, tudo é noticiário
especulativo, mas nada se transforma em "notícia crime" contra
Lula. Enquanto ficar assim, ele
permanece tenso, porém fazendo
o de sempre: política e bons negócios, de olho na chance (remota) de retornar ao poder em 2018.
Neste intervalo, o Brasil derrete
na maior crise estrutural nunca
antes vista na História.

Manhuaçu teve mais contratações na região

as 110 cidades mineiras que fazem
parte da pesquisa do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged), realizado
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a região
Leste de Minas contribuiu com 16 municípios.
Ao todo, na região, foram
10.340 admissões, contra
11.731 desligamentos, um
déficit de 1.391 empregos.
A pesquisa é feita mensalmente em municípios com
mais de 30 mil habitantes.
Nos dados divulgados relativos ao mês de março,
a cidade que teve o maior
número de contratações
foi Manhuaçu, com 671
admissões, contra 548 demissões, fechando com um
saldo positivo de 123 empregos. No ranking de Minas, o município foi o 11º
colocado.
Ainda na classificação
entre os melhores do Leste, encontram-se Coronel
Fabriciano, que teve 733
admissões contra 655 demissões, fechando com 78
novas vagas. Em terceiro,
Capelinha, com 212 novos
contratados contra 164 desempregos, fechando com
um saldo de 48 contratados. Fechando a lista das
cinco cidades que tiveram
mais
contratações,
estão Caratinga, com
676 admissões contra
632 desligamentos, e
Guanhães, que terminou na quinta colocação da região, com
195 admitidos contra
174 demitidos.
Carangola foi a sexta colocada, com saldo de 5 vagas: foram
abertos 189 empregos,
enquanto 184 foram
fechados. Nanuque,
no Vale do Jequitinhonha, foi a sétima colocada, com zero de saldo: a cidade contratou
141 e demitiu 141.

ficando à frente de apenas
outras três localidades da região. Ao todo, foram 2.274
admissões em Valadares,
contra 2.324 desligamentos,
uma variação negativa de
0,09% em relação a fevereiro.
Timóteo fechou o mês
com déficit de 60 empregos, ficando com a 14ª posição entre as 16 cidades

Araçuaí aparece em oitavo, com 125 contratações e 126 demissões,
com uma vaga de déficit. Na nova posição
vem Novo Cruzeiro,
também no Jequitinhonha, que terminou o
mês com déficit de 1:
foram abertas 29 vagas, enquanto 30 pessoas foram demitidas.
Na décima posição vem
Minas Novas, que terminou o mês com menos 4 vagas. Almenara
foi a 11ª, com menos 9.

Entre as cinco cidades que tiveram o pior
índice de contratações
no último mês, há municípios importantes da
região, como Muriaé
(12º lugar), que fechou
março com 657 novos
empregados contra 698
desligados, terminando
o mês com menos 47
empregos. A cidade-polo do Vale do Rio Doce,
Governador Valadares,
com déficit de 50, foi
apenas a 13ª em número de contratações,

da região. Completam a lista Teófilo Otoni, que teve
802 admitidos contra 1.020
desligados, déficit de 218
empregos; e, por último na
classificação regional, Ipatinga, que terminou março com 2.945 admitidos e
4.271 demissões, déficit de
1.326 vagas, uma variação
negativa de 1,97% em relação ao mês anterior — em

Minas, a cidade foi a penúltima colocada. A pior foi
Belo Horizonte (-2.315).
Minas tem sido um dos
piores estados na geração
de empregos desde janeiro.
O déficit de empregos de
janeiro a março no Brasil
foi de 50.354. No Estado,
no mesmo período, foi de
13.833.
Diário do Rio Doce
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II Concurso de Qualidade do Café de Luisburgo

Vencedor, José Mendes Maforte, conquista 3ª colocação no Concurso Regional
“Acho que o prêmio maior
que tivemos foi esse ganho tão
grande para o nosso café. Fui
nascida e criada mexendo com
o café e não sabia da qualidade e
o potencial que tem o café nosso.
Com este projeto, esta luta da
Prefeitura de Luisburgo, nós
temos muito a ganhar. Nunca
tivemos esta oportunidade que
temos agora, de saber o valor e a
importância que nós agricultores
temos” relatou emocionada a
senhora Diana, esposa do cafeicultor José Mendes Maforte,
vitorioso do II Concurso de
Qualidade do Café de Luisburgo, que teve solenidade de
premiação realizada na última
Sexta-feira, 20, no ginásio poliesportivo da cidade.
Os esforços da Adm.
2013/2016 em criar e manter
o Concurso Municipal de Qualidade do Café em Luisburgo
vem apresentando resultados
positivos, desde o ano passado,
quando foi realizada a primeira edição. Além envolver
inteligentes parcerias para sua
realização, o concurso reuniu
número ainda maior de cafeicultores inscritos este ano. Foram
mais de cinquenta inscrições,
aumento superior a 50%, em
comparação aos 33 inscritos
de 2014.
O Concurso é realizado pela
Prefeitura, por meio da Secretaria M. de Agricultura, em parceria com a Emater, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Luisburgo e Conselho dos Cafés das
Matas de Minas, além do total
apoio da Câmara de Vereadores
e o patrocínio de empresas. Este
ano colaboraram: Sicoob Credilivre, Fertilizantes Heringer,
Fertisolo Insumos Agrícolas,
Central Campo e Bayer, Agrofértil Santiago, Labominas –
Laboratório de Análise de Solo
e Folhas, Terra Fértil Insumos
Agrícolas, Amarildo Santiago
(Palini e Alves), Edinei Sindra
Comércio de Café, Morro Verde
Insumos Agrícolas e Rodrigo
Damasceno Comércio de Café.
Ao participar do concurso
municipal, o cafeicultor de
Luisburgo torna-se apto, caso
seja um dos finalistas, a participar dos concursos em âmbitos
Regional e Estadual, pois, a
organização do evento solicita
as amostras de café de forma
delineada com os critérios exigidos pelo concurso nas etapas
superiores.
Integraram a Mesa Diretora
da solenidade, o Prefeito José
Carlos Pereira; Vice-prefeito
Geraldo Rhodes; Membros da
Comissão Organizadora: Márcio
José Damasceno (Secretário
M. de Agricultura), Geovani
Vidigal Araújo (Emater/ Luisburgo), Eduardo José de Freitas
(Vereador) e Silvana Damasceno (Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de
Luisburgo); Vereadores Jésio
Damasceno (Zizim) e Lourival Rodrigues; Presidente do

Sicoob Credilivre e Diretor do
Conselho dos Cafés das Matas
de Minas, Sebastião de Lourdes;
Coordenador da Emater, Paulo
Roberto Correa; Gerente Sicoob
Luisburgo, Willian Jacob de
Abreu, e a Secretária Executiva
do Conselho dos Cafés das
Matas de Minas, Amara Alice
Cerqueira.
O Presidente do Sicoob e Diretor do Conselho dos Cafés das
Matas de Minas, Sebastião de
Lourdes, conduziu apresentação
sobre o Café das Matas de Minas
e trouxe importantes informações relacionadas à cafeicultura,
no decorrer da solenidade.
Após momento de oração
e pronunciamento das autoridades, foram anunciados os
finalistas, com premiação do
1º ao 5º colocado. Foram classificados: 1º colocado: José
Mendes Maforte (Córrego dos
Hott), premiado com troféu +
refrigerador Electrolux duas
portas 365 litros; 2º colocado:
César Viana Klein (prop. Cor.
Pedra Dourada), premiado com
troféu + roçadeira Stihl KA 85;
3º colocado: Francisco José
Sodré (Cor. Boa Esperança),
premiado com troféu + pulverizador Stihl e dois sistemas Multiprime; 4º colocado: Romildo
Jandre Bento (Serra do Ouro),
premiado com troféu + dez pacotes de FH Foliar e oito sacos
de Fertilizantes Heringer, e o 5º
colocado: Elias Henrique Klein
(Pedra Dourada), premiado com
troféu + Pulverizador Jacto e
duas sacas de Fertilizantes Nitromag 27 Yara.
Estes finalistas automaticamente tornaram-se aptos a
participar do 10º Concurso de
qualidade do Café das Matas de
Minas – Regional de Manhuaçu
e Concurso Estadual de Qualidade de Café de Minas Gerais,
edição 2015, realizados nesta
Quinta-feira, 26, na AABB/ Manhuaçu. No evento, o campeão
do II Concurso de Qualidade do
Café de Luisburgo, José Mendes
Maforte, se destacou mais uma
vez e alcançou a 3ª colocação no
Concurso Regional, na categoria
‘Café Natural’.
(Ass. de Comunicação –
Adm. 2013/2016)

II Concurso de Qualidade do Café de Luisburgo - 1º campeão José Mendes Maforte

II Concurso de Qualidade do Café de Luisburgo
Segundo colocado

Concurso Regional Café - Terceiro colocado

II Concurso de Qualidade do Café de Luisburgo - Terceiro colocado

II Concurso de Qualidade do Café de Luisburgo - Quarto colocado

II Concurso de Qualidade do Café de Luisburgo - Cinco finalistas

II Concurso de Qualidade do Café de Luisburgo - Quinto colocado
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Homem de 33 anos é assassinado em Pingo D´água

Motorista entra com carro
em bar em Simonésia

Simonésia/MG. Um homem que saia para o trabalho
na manhã de domingo, 22/11,
por volta das 7 horas, perdeu o
controle direcional de seu veículo, Chevrolet Onix, e parou
dentro de um bar, na Avenida
Maria Alves de Abreu, no Bairro Bonsucesso em Simonésia.
O homem trafegava pela rua
da rodoviária, sentido a Avenida Maria Alves de Abreu,
onde ocorreu o acidente. Ele
não conseguiu curvar, depois
que esbarrou no meio fio,
atravessou a avenida, invadiu
a calçada e derrubou a coluna
do comércio, conhecido como
“Bar do Careca”, vindo a parar
em seu interior.
No momento do acidente,
ninguém passava pelo local,
que sempre tem movimento

intenso.
A frente do veículo ficou
completamente destruída. O
homem foi socorrido por vizinho e encaminhado ao serviço
de saúde. Ainda de acordo com
informações de populares, o
que teria auxiliado para que
o homem não tivesse sofrido
ferimentos, teria sido o airbag,
que se abriu, amenizando o
impacto da batida. A esposa
do dono bar, explicou que o
marido estava descendo as
escadas, para fazer a limpeza,
momento que ouviram o grande barulho. O ambiente é muito
frequentado e, como era início
da manhã, ainda estava vazio.
Ainda não se sabe as causas
do acidente. A seguradora foi
acionada.
Polícia e Cia

O corpo de Elizeu de Oliveira
Alves, de 33 anos, foi encontrado na rua Rio Grande do Sul,
no Bairro São Sebastião, em
Pingo D’água. O assassinato foi
registrado na noite do dia 23/11.
A Polícia Militar foi procurada
pela irmã da vítima que relatou
ter ouvido dois disparos de arma
de fogo quando estava em sua
residência e ao sair se deparou
com o corpo do irmão caído ao
solo com sangramento no ouvido e sem os sinais vitais.
O principal suspeito de autoria do crime é o sobrinho da víti-

ma, Emerson de Oliveira Alves,
de 23 anos. Uma testemunha
afirmou que estava no local dos
fatos e viu quando o autor chegou com a arma de fogo na mão,
juntamente com dois indivíduos
ainda não identificados, e aproveitando da distração da vítima
disparou contra ela duas vezes.
Um dos tiros provocou uma
perfuração atrás da cabeça da vítima e o projétil ficou alojado na
parte auricular lateral esquerda.
A testemunha ainda relatou que
a motivação do crime pode estar
atrelada a um desentendimento

do principal suspeito com a sua
esposa e, naquela ocasião, a
testemunha e a vítima Elizeu
estavam presentes e impediram
que o autor atirasse contra ela.
A perícia técnica foi acionada no local dos fatos para as
devidas análises e o corpo foi
encaminhado para o IML. Com
o apoio da viatura policial de
Bom Jesus do Galho foi realizado um intenso rastreamento
em busca de localizar o autor e
seus supostos comparsas.
Fonte: Plantão Policial e
Super Canal

Rapaz mata homem a pauladas em Vilanova
VILANOVA / MANHUAÇU (MG) - O jovem Mike Júnior Inácio Silva, o Maiquinho
(foto), 18 anos, matou o lavrador Djalma Vicente Faustino,
53 anos, a pauladas na tarde
desta sexta-feira, 27/11, em
Vilanova, distrito de Manhuaçu. O crime bárbaro e covarde
deixou a comunidade chocada
com tamanha violência.
Testemunhas contaram aos
policiais que o jovem estava
num “roda de bebidas” e, por
volta de 15 horas, foi até a casa
de Djalma. Eles começaram a
discutir e a situação evoluiu
para um briga. Vizinhos separaram a confusão e o rapaz foi
embora.
Momentos depois, quando
os vizinhos pensaram que
estava tudo resolvido, o autor
retornou à residência da vítima
e de maneira agressiva passou
a desferir golpes contra Djalma, utilizando pedras e um
pedaço de pau.
Segundo a PM, o crime
comoveu diversos populares,
pois foi cometido na presença
de várias crianças, que brincavam na rua em frente ao local
do fato.
PRISÃO: Maiquinho agre-

diu o aposentado a pauladas
mesmo inconsciente e já caído
no chão no quintal da casa. Ele
parou quando percebeu a aproximação de vizinhos e fugiu.
Policiais militares iniciaram
o rastreamento e conseguiram
localizar o autor. Ele ainda
tentou fugir correndo por uma
mata, mas foi alcançado e
preso.
De acordo com os policiais,
ele confessou ter matado Djalma e que o motivo foi o fato
de ter se desentendido com a
vítima por questões fúteis. Ele
alegou que pegou o pedaço de
pau (galho de café) das mãos
de Djalma, desferiu o primeiro

golpe contra sua cabeça. Ao
cair no chão, continuou a bater.
Mike Júnior é contumaz na
prática de furto, roubo, tráfico
e uso de drogas e entorpecentes no distrito de Vilanova, de
acordo com a PM. Ele se machucou ao fugir dos militares.
Caiu de um barranco e bateu
numa cerca de arame farpado.
Ainda resistiu a prisão.
Antes de ser levado para a
delegacia, o rapaz foi medicado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manhuaçu.
Na delegacia de Polícia Civil, ele foi autuado pelo crime
de homicídio.
Carlos Henrique Cruz
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

Vale do Paraíba
No último ano do ensino médio, uma das
perguntas era esta: Faça uma análise sobre a
importância do Vale do Paraíba. Eis a brilhante resposta de um estudante:
O Vale do Paraíba é de suma importância,
pois não podemos discriminar esses importantes cidadãos. Já que existem o vale-transporte,
o vale-idoso, por que não existir também o
Vale do Paraíba? Além disso, sabemos que
os paraíbas, de um modo geral, trabalham
em obras ou portarias de edifícios e ganham
pouco. Então, o dinheiro que entra no meio do
mês, que é o vale, é muito importante para ele
equilibrar sua economia familiar.

Contrabando

Uma velhinha sabia andar de moto, e
todo dia passava pela fronteira montada na motocicleta, com um grande saco
atrás. O pessoal da alfândega começou a
desconfiar da velhinha. Um dia, quando
ela vinha na moto com o saco atrás, o
fiscal da alfândega mandou parar. A velhinha parou, e o fiscal perguntou:
— Escuta aqui, vovozinha, a senhora
passa todo dia por aqui, com esse saco
aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse
saco?
A velhinha sorriu e respondeu:
— Areia.O fiscal achou que não era
areia nenhuma, e mandou a velhinha
saltar da moto para examinar o saco. A
velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco,
e dentro só havia areia. Muito encabulado, ele ordenou à velhinha que fosse em
frente. Ela montou na moto e foi embora,
com o saco de areia atrás. Mas o fiscal
ficou mais desconfiado ainda. Talvez a
velhinha passasse um dia com areia, e no
outro com muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela
passou na moto com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o
que ela levava no saco, e ela respondeu:
— Areia, uai!
O fiscal examinou, e era areia mesmo.
Durante um mês, todos os dias o fiscal
interceptou a velhinha, e todas as vezes
o que ela levava no saco era areia. Aí o
fiscal se chateou:
— Olha, vovozinha, eu sou fiscal da
alfândega há mais de 40 anos. Manjo
essa coisa de contrabando pra burro. E
ninguém me tira da cabeça que a senhora
é contrabandista.
— Mas o Sr. tá vendo que no saco só
tem areia!
A velhinha já ia tocar a moto, quando
o fiscal propôs:
— Eu prometo que deixo a senhora
passar. Não dou parte, não apreendo, não
conto nada a ninguém. Mas a senhora
vai me dizer qual o contrabando que está
passando aqui todos os dias.
— O senhor promete que não conta a
ninguém?
— Juro!!!
— É moto.

sete erros

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

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

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: As atividades e as cobranças
parecem ser muitas e o controle entre o fazer e o tempo,
idem. Você pode se destacar no trabalho. O período também sugere revisão de vida, sobretudo na sensação de
limitação diante de responsabilidades assumidas. Viajar
pode ser um bom caminho para repensar e relaxar.
SAÚDE: uma das dicas é procurar lugares mais tranquilos para relaxar, por
mais paradoxal que seja diante do quadro acima, mas se dedicar um pouco mais
ao lado espiritual pode ser extremante benéfico para conseguir as respostas
que precisa agora.
TOURO – DE 21/4 A 20/5: Sua percepção está mais forte e aguçada neste
período. Antes de qualquer decisão avalie de forma sistemática para evitar
arrependimentos, principalmente se tiver de determinar sobre uma contratação
ou recondução a algum trabalho novo. Por sinal, novidades e mudanças na
área do trabalho podem surgir.
SAÚDE: a saúde está em certa corda bamba neste período. Cuidado com a
ingestão excessiva de líquidos ocasionada, por exemplo, pela forte e momentânea ansiedade. Os planos, apesar de serem muitos, podem sofrer dificuldades,
então, por que não se poupar e equilibrar a alimentação?
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: As parcerias e os trabalhos que necessitem
de um arranjo coletivo têm tudo para fazer você se destacar de uma forma ou
de outra. Por mais que responsabilidades e improvisos de última hora possam
acarretar dificuldades, nada como a boa inteligência e sensatez para driblar
qualquer tipo de problema.
SAÚDE: é preciso ter paciência com os altos e baixos do organismo. Procure
tomar bastante líquido para hidratar bem a pele e manter vivo e saudável o
organismo. Atenção especial com o sistema circulatório e o coração.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Você poderá conseguir se beneficiar de empreendimentos, de organização de festas e de eventos de forma geral. É possível
sentir limitações por ter de depender de terceiros, mas nada como o bom senso
para equilibrar o querer e o fazer. Cuidado com fofocas.
SAÚDE: se for possível relaxar um pouco mais e procurar profissionais deste
ramo, seria bem interessante. Não é um bom período para se descuidar da
saúde, pois ela requer certos cuidados devido à instabilidade, sobretudo com
a retenção de líquidos e o sistema circulatório.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8: Quando há muitas facilidades, às vezes o santo
desconfia. É bom estar preparada para algumas mudanças de última hora ou
ter de repensar planos. O melhor é que há motivação, sobretudo porque seu
foco está bem claro na mente e caso não esteja, o momento está propício para
direcionar visando resultados.
SAÚDE: uma das armas para manter a saúde em dia, é procurar ter mais
paciência e manter a ansiedade controlada. Não se esqueça que a saúde, em
boa parte das vezes, é fruto da mente, das emoções.
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Se estiver pensando em dar um jeitinho aqui ou
ali com uma pequena reforma em casa ou até mesmo adquirir um móvel novo
para uma nova composição num dos locais da casa, o momento está propício.
Só não se esqueça do bom senso na hora de contrair prestações de longo prazo.
SAÚDE: procure conter a ansiedade evitando ingerir alimentos muito ricos em
gordura ou que contenham um pouco mais as massas e afins, isto é, se estiver
precisando perder peso, pois tudo poderá contribuir para gorduras localizadas.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: As perspectivas no presente e quanto ao futuro
são grandes. Não custa nada sonhar com os olhos abertos. Mas não esqueça
que sempre é bom também manter os pés no chão e ter a noção dos limites.
Mesmo assim a experiência de viver tal momento pode ser muito benéfica em
vários sentidos da vida.
SAÚDE: manter o equilíbrio da alimentação e sem abusos é uma boa para
qualquer pessoa. Neste período de final de ano, porém, é bom lembrar-se de
não abusar, sobretudo nas bebidas. Manter o fígado e o sistema digestivo em
ordem é bastante salutar.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Coincidência ou não, mas o Sol e outros
planetas justamente numa casa que desperta maiores interesses materiais e
até sorte aos escorpianos, sugere possibilidade de ganhos extras, isto é, além
dos ganhos naturais legais de praxe. Se for o caso de ter de negociar alguma
dívida, por que não?
SAÚDE: você tem tudo para manter a saúde sob controle. É preciso, no
entanto, cuidar um pouco mais de processos alérgicos e doenças da pele.
Enxaquecas e incômodos estomacais também podem ser evitados com a
própria alimentação.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/12: A possibilidade de conseguir galgar novos
degraus no trabalho e até mesmo se projetar diante das dificuldades, principalmente depois de seu aniversário, pode acontecer de forma gradual a partir de
agora. Só um detalhe: arregace as mangas e mãos à obra.
SAÚDE: se for possível, controle mais a impulsividade e fuja de estresses
cotidianos. Procure relaxamentos, a prática de ioga, observe a natureza. Se dê
folga e curta um dia sabático, evidentemente com responsabilidade. O corpo
e o espírito agradecerão.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: É preciso tentar equilibrar as emoções
provocadas a partir de dramas pessoais com a ânsia e a impulsividades
materialistas que muitas vezes não levam a nada. Aborrecimentos não estão
escapos neste período, mas evite extrapolar quando defender, por exemplo,
um simples ponto de vista.
SAÚDE: fique atento a instabilidades na saúde neste início de mês, mais
precisamente nos dez primeiros dias. Mantenha também a calma e procure
lugares sossegados, inclusive para trabalhar e desenvolver projetos. Cuide
da alimentação. Compense com boas caminhadas e exercícios físicos, não se
esqueça da orientação médica.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Período configura bons fluidos trazidos pelos
círculos de amizades e de pessoas que trabalham ou precisam de você de uma
forma ou de outra. Pense se não seria o caso de começar a mudar algumas
estratégias no trabalho, sobretudo aqueles que estão envolvidos ou, quem sabe,
aqueles que não vestiram tão bem a camisa.
SAÚDE: para quem possui doenças crônicas, a vitalidade apresenta certa
estabilidade. É preciso acreditar e se conscientizar do poder do pensamento
para superar adversidades. Mantenha-se vigilante aos excessos de final de
ano. Se beber, não dirija!
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Lembra do ditado popular: “Quem procura acha”.
Só que neste contexto, em especial aos piscianos, o resultado de seus esforços pode descortinar oportunidades e fazer inclusive alimentar no coração a
esperança de prósperos resultados a médio e longo prazos.
SAÚDE: com o Sol fazendo em boa parte, bons aspectos com astros como
Marte, Vênus e Urano, aumenta a disposição e vitalidade para a superação
física. Somente a ansiedade e os excessos alimentares podem prejudicar a
antiga promessa de uma reeducação alimentar séria.
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Pai da atriz Ana Paula Arósio morre aos 76 anos
Morreu no início da tarde deste sábado (28), Carlos Arósio, pai da atriz Ana
Paula Arósio, aos 76 anos. Ele era mecânico industrial e estava internado no
Instituto de Moléstias Cardiovasculares
(IMC), em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A assessoria de imprensa do IMC confirmou a informação.
O velório do corpo de Carlos Arósio
será a partir das 7 da manhã de domingo
(29) e o enterro está marcado para as 17h no cemitério São João
Batista, em São José do Rio Preto.
Segundo informações do Diário da Região de Rio Preto, Carlos
não resistiu a um quadro de pneumonia prolongada. Ele sofria de
Mal de Parkinson, era hipertenso e em julho deste ano passou a sofrer com o quadro de pneumonia.
Carlos Arósio morava com a mulher, Claudete, no condomínio
para a terceira idade em Rio Preto, chamado Agerip (Associação
Geronto Geriátrica de Rio Preto).
A assessoria de imprensa de Ana Paula Arósio não foi localizada
para saber se ela vai comparecer ao enterro.

Climão: Luciano se recusa a grava
comercial ao lado de Zezé Di Camargo
Luciano não teria gostado nadinha de ver seu faturamento com os
shows da dupla reduzido pelo irmão.
Parece que o clima na família Camargo continua tenso. Depois de
toda a boataria sobre os desentendimentos entre suas filhas, sua namorada e sua ex-mulher, Zezé Di Camargo enfrenta agora um gelo
do irmão e companheiro de dupla, Luciano.
Segundo o jornal ‘Extra’, Luciano se recusou a gravar uma campanha de uma rede de supermercados ao lado do irmão, e bateu o pé
na hora de não assinar o contrato. O pai de Wanessa terminou tendo
que gravar o comercial da rede sozinho, coisa rara na história da
dupla Zezé Di Camargo e Luciano.
A recusa de Luciano seria mais um indício de que o clima entre
ele e Zezé Di Camargo realmente azedou depois que o irmão mais
velho resolveu reduzir para 40% os ganhos do caçula com o faturamento dos shows.

Joelma recebe convite para
posar nua na revista ‘Sexy’
Pouco tempo depois de se separar de
Chimbinha, Joelma foi covidada para posar
nua e estampar a capa da revista ‘Sexy’, conforme confirmou o diretor de redação da revista Henrique Rossi ao ‘Ego’. “No início da
semana, surgiu a notícia de que estavámos de olho na nova cantora
do Calypso e até achamos ela interessante, mesmo. Mas pensamos:
Por que não convidarmos a própria Joelma?”, contou ele.
Joelma - que nunca posou nua - já fez parte da lista das cem mulheres mais sexy do mundo, eleitas pelos leitores da revista 'VIP’,
durante alguns anos, mas recusou o convite da revista, apesar de ter
ficado lisonjeada.
“Embora eu esteja lisonjeada com o convite, não posso aceitá-lo.
Eu possuo entre os meus fãs um número significativo de crianças e,
além disso, eu entendo que nesse momento um trabalho dessa natureza desviaria o foco dos meus objetivos atuais e da minha carreira
solo”, informou Joelma através de sua assessoria de imprensa.

Após desentendimento, Rodrigo Faro corta
Geraldo Luís de foto de fim de ano da Record
Rodrigo Faro usou o Instagram para compartilhar uma
foto em que os apresentadores da Record aparecem reunidos para a gravação de uma
chamada de fim de ano da
emissora e cortou o desafeto
Geraldo Luís da imagem. Os
apresentadores de ’Hora do
Faro’ e do ’Domingo Show’
estão sem se falar desde que
os produtores do primeiro programa ‘roubaram’ uma pauta que seria
do segundo, de acordo com o colunista Flávio Ricco.
“Só tenho à agradecer à Rede Record por tanta confiança no meu
trablaho!!!! Foi uma honra apresentar a chamada da programação
do fim de ano da Record!!!”, escreveu Rodrigo Faro na legenda da
imagem da qual excluiu o colega de emissora.
Na imagem original, divulgada pela Rede Record, Geraldo Luís
aparece no canto esquerdo da foto. A relação entre os dois apresentadores nunca foi das melhores. Há cerca de dois anos, Geraldo Luís
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se irritou por ter um salário menor e revelou ao ‘Pânico’ o valor dos
salários de Faro, Britto Jr. e Marcelo Rezende, causando desconforto. Como forma de protesto, o apresentador do 'Domingo Show’
também deixou de citar o nome de Rodrigo Faro ao final do seu
programa.

Acusado de ter conta na Suíça, Romário
clama por investigação fiscal
Envolvido em diversas questões no Senado Federal, entre elas a instauração da
CPI do futebol, o senador Romário (PSB-RJ) falou, na sexta-feira, sobre a suposta
conta bancária que mantém na Suíça. Alvo
de reportagem da Veja, a especulação foi
tratada com naturalidade por Romário, que
enviou requerimento à Procuradoria Geral
da República para acelerar as investigações.
Em entrevista ao jornal O Globo, Romário revelou que foi correntista do banco
suíço BSI na época que atuou na Europa, durante a década de 1990.
"Quando eu jogava na Europa, tive conta no BSI. Só não sei o ano.
Não me lembro, mas acredito que se a conta não é movimentada, ela
é fechada automaticamente", disse o ex-atleta, que morou na Europa
entre 1988 e 1994, quando defendeu Ajax, da Holanda, e Barcelona.
Romário escreveu carta endereçada ao Dr. Rodrigo Janot, Procurador Geral da República, para que o Ministério Público suíço inicie
investigação acerca dos supostos bens não declarados pelo brasileiro
em território estrangeiro. "Solicito que seja oficiado ao Ministério
Público da Suíça para que instaure procedimento investigatório a
fim de apurar se a suposta conta bancária existe realmente e se já foi
movimentado algum valor", disse no comunicado.
Recentemente, o ex-atleta teve seu nome mencionado em uma
gravação de Edson Ribeiro, advogado do ex-diretor da Petrobrás,
Néstor Cerveró, a respeito de um suposto esquema de favorecimento que alia a sucessão do prefeito Eduardo Paes no Rio de Janeiro à
ocultação de eventuais recursos obtidos junto ao banco suíço e não
declarados por Romário ao fisco.
Uma operação da Polícia Federal (PF), inclusive, prendeu nesta
sexta-feira o advogado Edson Ribeiro, colocado em poder dos policiais logo após desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Romário, que deve apoiar o candidato Pedro
Paulo na Prefeitura do Rio caso não concorra, foi até defendido pelo
atual prefeito, Eduardo Paes.
"Tenho um entendimento com o senador Romário de que, se ele
não vier candidato, vai apoiar o Pedro Paulo", disse, aproveitando
para rechaçar as declarações de Delcídio Amaral e Edson Ribeiro
nas gravações. "Eu acho lamentáveis essas acusações que já foram
desmentidas até pelo veículo de imprensa que as publicou", declarou Paes, fazendo referência à retratação da Veja após divulgação do
boato em julho.

Ataques de diretora-fruta prejudicam a Globo
O clima está pra lá de tenso nos bastidores de
A Regra do Jogo.
Se já não bastasse a audiência da novela que
não vai bem, Amora Mautner, a diretora-fruta da
Globo (louca por holofotes e para ser celebridade) pode trazer problemas para a emissora.
Já tem gente ameaçando entrar com processo
na Justiça por assédio moral, pois ela tem chiliques e destrata funcionários na frente de todo
mundo.
Esses ataques da Fruta são com o elenco (inclusive crianças) e com a equipe técnica. Ela teve problemas com
Cássia Kiss, Cauã Reymond, Giovanna Antonelli (que nega a informação...) etc.
Ninguém aguenta mais e as reclamações aumentam a cada dia.
Para piorar, a Globo vê que a situação está crítica e não faz nada...
Notas sobre o assunto vivem pipocando em sites e jornais, mas a
emissora não toma nenhuma atitude.
Xiiii...
Vale lembrar que Amora não deu certo como atriz e acabou indo
trabalhar nos bastidores, por trás das câmeras.

Veja o que Joelma diz sobre posar nua
A revista Sexy está de olho em Joelma para ser capa da publicação. Surgiram rumores de que estariam também tentando Thabata
Mendes, a nova vocalista do Ximbica (agora é com X), mas o interesse maior é por Joelma. O próprio diretor da Sexy deu entrevista
dizendo que quer a cantora.
Veja o que Joelma disse: "Embora eu esteja lisonjeada com o convite, não posso aceita-lo. Eu possuo entre os meus fãs um número
significativo de crianças. Além disso, eu entendo que nesse momento um trabalho dessa natureza desviaria o foco dos meus objetivos
atuais e da minha carreira solo".
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Claudia Leitte se oferece para ser homenageada
Genteeeeeeeee, existe uma festa GLS temática chamada Chá da
Alice que vive fazendo homenagens às cantoras brasileiras que são
ícones dos gays. Assim já foi com Ivete Sangalo, Anitta, Preta Gil e
até Alinne Rosa.
Enciumada por nunca ter sido "homenageada" pelos produtores
da festa, Claudia Leitte mandou recado falando de sua insatisfação
pelo "esquecimento".
No último fim de semana, fizeram o Chá com Leitte em Salvador,
único local onde a genérica de Ivete ainda consegue atrair gente,
pois nas outras capitais brasileiras, ela é um fracasso de público. Só
lota shows se estiver junto de outros cantores. Sozinha, não.
Para evitar qualquer problema, os organizadores chamaram outras
cantoras como reforço para dividir palco com Claudinha, como Valesca Popozuda, por exemplo.
E tem mais: os donos da festa sabem que não podem levar essa
edição do Chá com Leitte para outras cidades, fora Salvador. Seria
prejuízo na certa...

Atriz fura-olho dá em cima de Kaká
Uma atriz conhecida por roubar homem alheio está toda assanhada para cima de Kaká.
O fato de ele estar solteiro é apenas um detalhe, pois ela não se
incomoda com isso (dia desses, estava com um homem que tinha
namorada...).
O jogador, que anda numa fase livre, leve e solto, deve estar adorando, claro, pois a moça é bonita.
Vamos ver no que vai dar essa história bem típica do mundinho
pantanoso dos famosos...

Ex de Tony Salles diz que Scheila a processou com medo de surgirem outras amantes
Kamyla Simioni, aquela empresária mineira que abalou o casamento de Scheila Carvalho e Tony Salles (a pulada de cerca veio à
tona quando a ex-morena do Tchan estava confinada na Fazenda, da
Record), está sendo processada pela dançarina.
O processo é milionário. Scheila quer dinheiro como indenização pelo fato de o caso extraconjugal do marido ter sido exposto
na mídia.
Kamyla disse ao blog:
"Ela me processou porque ficou com medo de aparecer todas as
mulheres que o marido dela pegou.
Foi tipo um cala-a-boca para as outras ficarem com medo e não
aparecerem também. Só que eu não tenho medo e deu ruim pra ela".
Ai, gente... Que bafo, né? Será que existem outras?

Noivo de famosa grávida sai à caça
O namorado/noivo de uma famosa (eles vão se casar, pois ela está
grávida) tem deixado a moça em casa para ciscar pelo Rio de Janeiro.
O rapaz usa o carro dela...
Dia desses, foi visto por um paparazzo que não conseguiu fazer a
foto, mas contou como foi a cena.
O mocinho fica chamando mulheres (uma de cada vez) para entrar no carro e dar uma voltinha...
Enquanto isso, a famosa fica em casa...

Famosos recusam convite para show de Gusttavo Lima; somente subcelebridades aceitam
Gusttavo Lima fez uma tal de
balada prime em Franca, neste
fim de semana, no interior de SP.
Atores do primeiro time da
Globo, por exemplo, receberam
convite com oferta de cachê de
até R$ 30 mil, mas não aceitaram
por acharem que era um evento
que não seria bom para a imagem
deles (gente fresca, né?).
Então tiveram de apelar para
atores menos famosos, como
Felipe Roque, Klebber Toledo,
Felipe Tito, oferecendo apenas
passagem e hospedagem, além de outras subcelebridades.
Havia um grupinho de ex-BBBs (esses topam tudo e vão até de
graça...) e até uma ex-bailarina do Faustão (aquela que foi demitida
ao vivo por Fausto Silva e que afirma por aí que está de rolo com
Cauã Reymond). A modelo Andressa Suita, namorada de Gusttavo,
também estava lá.
Será que esqueceram de chamar as panicats?
O show de Nivaldo pode não ter enchido de famosos, mas teve
um público legal e foi sucesso.
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Deputado João Magalhães garante mais
R$ 1 Milhão para Hospital César Leite

O

deputado estadual João Magalhães (PMDB) anunciou
o empenho de uma emenda parlamentar de sua autoria pelo
Ministério da Saúde que totaliza
1 milhão de reais para compra de
equipamentos pelo Hospital César
Leite, em Manhuaçu. O recurso foi
carimbado pelo Ministério da Saúde
e agora foi empenhado em nome da
unidade de saúde indicada pelo parlamentar. Além disso, foram pagos
recentemente outros 495 mil reais
para o HCL.
João Magalhães tem feito questão
de frisar seu compromisso permanente com a saúde de Manhuaçu e
região. “Estes recursos chegam num
momento de crise do país, e são importantes, uma conquista de todos,
para melhorar a infraestrutura e as
condições de atendimento do Hospi-

tal César Leite. Isto terá reflexos na
melhoria da saúde da região do Território do Caparaó, pois nosso hospital é referência”.
Além desse novo valor empenhado de 1 milhão de reais, há poucos
dias, foi paga outra emenda de 495
mil reais, indicada pelo mandato do
então Senador Clésio Andrade, atendendo a uma reivindicação do deputado estadual João Magalhães, junto
ao Ministério da Saúde para o Hospital César Leite, que atende mais de
70% dos procedimentos do SUS na
região.
“Com as dificuldades financeiras
enfrentadas pelos hospitais da região, sobram poucos recursos para
investir na compra de equipamentos
que podem melhorar o atendimento à
população, e, por isso, estes recursos
vêm em boa hora”, comemorou o de-

putado João Magalhães.
As emendas apresentadas ao Ministério da Saúde são impositivas, o
que garante a liberação dos recursos
do orçamento do Governo Federal.
“A saúde enfrenta problemas por
causa da crescente demanda de pacientes e é um setor que tem de ser
priorizado”, disse o deputado João
Magalhães, que viabilizou recursos
para mais três hospitais da região, no
último mês.
Além do Hospital César Leite com
os recursos que somam 1 milhão e
quinhentos mil reais, o Ministério da
Saúde efetuou o pagamento de R$
300 mil reais para o Hospital Divinense, de Divino, 400 mil reais para
o Hospital Padre Júlio Maria, em
Manhumirim, e R$ 70.855,10 para
manutenção e custeio do Hospital
Belizário Miranda de Lajinha.

CAFÉS DAS MATAS DE MINAS TERÃO SELO

O

secretário de Agricultura
de Manhuaçu, Sandro
Tavares, participou na
última semana, do Encontro
das Redes de Referência da
Cafeicultura das Matas de Minas, ocorrido no município de
Alto Caparaó. O evento reuniu
produtores de café da região
com a finalidade de tratar, dentre
outros assuntos, do Programa de
Engajamento dos Cafeicultores
ao uso da Marca "Região das
Matas de Minas".
"Esse evento foi uma oportunidade de reunirmos com cerca

de 120 produtores, para que eles
pudessem tomar conhecimento
do projeto do uso da marca"
- comenta o secretário. "Eles
vão precisar se adequar para
que possam receber um selo
das Matas de Minas em seus
produtos" - continua. Segundo
Tavares, o objetivo do projeto
é tornar conhecido o café que é
produzido na região. "Todas as
demais regiões de Minas já têm
seus selos, nós ainda não tínhamos. Nosso café era vendido e
quem adquiria não sabia de onde
ele era originário" - diz.

Cada rede de referência terá
um técnico, esse será o responsável por auxiliar os produtores
nas séries de adequações que
serão exigidas para que esse cafeicultor possa levar em seu produto o selo da Região das Matas
de Minas. "Isso vai valorizar a
nossa região porque temos os
melhores cafés do estado" - pondera Sandro Tavares. O encontro
ainda tratou de perspectivas de
mercado de cafés especiais no
Brasil e no exterior.
Secretaria de Comunicação
Social de Manhuaçu

finalistas do décimo Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais

Público presente na premiação do Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais

