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EDITORIAL

CHARGE

Eleições 2016 serão manuais,
diz portaria da justiça
O debate sobre as urnas eletrônicas, vem deixando muitas autoridades de cabelo em pé, houve votação para moralizar mais as
urnas eletrônicas, mas o voto impresso aprovado pelo congresso foi
vetado pela presidenta Dilma. Agora saiu uma portaria da justiça
dizendo que por falta de dinheiro, eleições de 2016 serão manuais.
As urnas eletrônicas foram usadas pela primeira vez em 1996,
mas só nas eleições de 2000 que atingiu todo o eleitorado do país
votando eletronicamente.
Divulgação
Por falta de dinheiro, as eleições municipais de 2016, que vão
escolher prefeitos e vereadores, serão realizadas manualmente.
É a primeira vez que isso acontecerá desde 2000, quando todo o
eleitorado brasileiro começou a votar eletronicamente.
A informação de que o contingenciamento impedirá eleições
eletrônicas foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) desta
segunda-feira (30). Ainda hoje, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
divulgará uma nota oficial para detalhar a medida.
"O contingenciamento imposto à Justiça Eleitoral inviabilizará as
eleições de 2016 por meio eletrônico", diz o artigo 2.º da Portaria
Conjunta 3, de sexta-feira (27).
O texto é assinado pelos presidentes dos STF (Supremo Tribunal Federal), TSE (Tribunal Superior Eleitoral), STJ (Superior
Tribunal de Justiça), TST (Tribunal Superior do Trabalho), STM
(Superior Tribunal Militar), TJDF (Tribunal de Justiça do Distrito
Federal) e respectivos conselhos.
A portaria afirma ainda que ficam indisponíveis para empenho
e movimentação financeira um total de R$ 1,7 bilhão para STF
(R$ 53,2 milhões), STJ (R$ 73,3 milhões), Justiça Federal (R$
555 milhões), Justiça Militar da União (R$ 14,9 milhões), Justiça
Eleitoral (R$ 428,9 milhões), Justiça
Fale com a redação
do Trabalho (R$ 423 milhões), Justiça
contato@jm1.com.br do Distrito Federal (R$ 63 milhões)
(33)3331-8409
e Conselho Nacional de Justiça (R$
131 milhões).
Voto impresso
Neste mês, a Câmara dos Deputados derrubou o veto ao voto
impresso para conferência, previsto no projeto de lei da minirreforma eleitoral. Foram 368 deputados contra e 50 a favor do
veto. A matéria será votada ainda pelo Senado e precisará do voto
contrário de 41 senadores.
O texto determina o uso do voto impresso nas urnas eleitorais
para conferência pelo eleitor, sem contato manual, assim como
para posterior auditoria. A regra entrará em vigor nas próximas
eleições gerais, em 2018.
O veto ao voto impresso foi r ecomendado pelo TSE devido aos
custos de sua implementação, calculados em R$ 1,8 bilhão para a
aquisição de equipamentos e as despesas de custeio das eleições.
Acredito que com a uma pressão do TSE, o governo deve dar
um jeitinho para não aposentar as urnas eletrônicas.
No sistema antigo por cédulas, grande parte dos cartórios
eleitorais não estão acostumados com a contagem manual, onde
rolam muitas interpretações equivocadas para beneficiar este ou
aquele candidato.
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Economia brasileira cada trimestre pior

Segundo alguns economistas a economia brasileira
desce a ladeira sem freios. O resultado do PIB do terceiro trimestre mostra que a recessão está mais forte
e veloz. Segundo o IBGE, a atividade econômica teve
queda de 1,7% entre julho e setembro. Consumo das
famílias, produção industrial e construção civil estão
todos embalados na queda – um empurrando o outro
para baixo. O dado mais alarmante, porém, não é o que
revela a cara feia do passado e sim o que prenuncia o
futuro – o quadro dos investimentos e da poupança.
A taxa de investimento na economia equivale hoje a
18,1% do PIB, era de pouco mais de 20% há um ano. A
taxa de poupança, fechou o terceiro trimestre em 15%,
ante 17,2%. É a poupança que financia o investimento.
É o resultado do investimento – mais produção, mais
emprego, mais renda – que financia o crescimento da
poupança, quando essa dinâmica está negativa e viciada, ela compromete o crescimento da economia, ou
melhor, o bom crescimento, aquele que se desenvolve
com eficiência e não pressiona demais a inflação.

O PIB de 2015 está flertando com uma queda de até
4% e com isso, entrega para 2016 um país fraco, ineficiente e com pouquíssimas alternativas de revés. O
resultado do terceiro trimestre já provocou revisão nas
expectativas para o ano que vem que agora ultrapassam
3% de desempenho negativo. Não são os números que
assustam, ou a estatística que vai fazendo seu papel na
troca das previsões. É a perversidade da dinâmica atual
da economia brasileira que impõe um futuro medíocre.
De todos os dados e detalhes apurados pelo IBGE
nas contas do PIB, só um deles veio positivo: os gastos
do governo continuam crescendo! O que esperar de
um governo que está perdendo receita num país em
profunda recessão, mas que continua a gastar mais?
Diante de uma realidade tão negativa, não há investimento ou poupança que cresça.
Só um governo sólido, comprometido com a nação e
com respaldo da sociedade poderá sair desse patamar,
como disse o economista a descida da ladeira sem freios.
Guilherme de Oliveira
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Vandalismo em Manhuaçu
“Sou otimista, sonhador e
acredito que a educação pode
e vai mudar nossa sociedade.
Espero que um dia o cidadão
aprenderá preservar o patrimônio público para seu próprio
conforto e dos outros.
A foto ao lado, mostra um
abrigo para os passageiros que
utilizam o ponto de ônibus na
Rua Wadi Assad, em Manhuaçu/MG. Três dias após sua
instalação vândalos se encarregaram de destruí-lo.
José Geraldo

Bairro Santana
Venho, em nome dos moradores do bairro Santana,
pedir socorro aos órgãos
competentes, principalmente a Prefeitura Municipal de
Manhuaçu, para que seja
concluída a canalização
do córrego situado no final
da Rua do Triângulo e no
final da Viela Geogênio
(atrás da Sema). Algumas
residências estão correndo
risco. Teté

Vereador Gustavo Magalhães
pede licença do cargo
Em reunião da Câmara Municipal
de Lajinha, o vereador Gustavo
Magalhães surpreendeu a todos ao
pedir licença sem remuneração por
três meses.
Devido a problemas particulares
e difíceis, ele precisa dar um tempo
para dedicar ao que é mais importante
agora. Disse não estar conseguindo
neste momento conciliar trabalho,
família e vereança. “Se eu errei foi
com intenção de acertar”.
Agradeceu aos seus colegas vereadores caso essa seja a sua última
Sessão, disse ser grato por tudo,
aprendizado e amizade. Segundo
Gustavo, ele sai com a cabeça erguida e feliz pelo tempo que passou
como vereador. Interessante notar a responsabilidade e coerência do
vereador Gustavo, pois não é normal esse procedimento, geralmente,
já que os vereadores reúnem duas vezes por mês, alguns vereadores
chegam a empurrar com a barriga meses afim, a própria câmara de
Lajinha já teve vereador que mudou de estado e nem por isso pediu
licença. Parabéns ao nobre vereador pela sua atitude.

Humberto Cabral
Expôs o caso da APAE que precisa
de atendimento semanal de fisioterapia que não podem ficar sem, pois,
talvez pode até complicar a saúde
dos alunos. O município há mais de
um ano não providencia atendimento
aos pacientes, com isso as famílias
retiram do seu salário para poder
cuidar de seus filhos, prejudicando o
orçamento familiar.
O vereador frisou que dentro de
um mês, caso a prefeitura não acerte
a situação o caso será levado ao Ministério Público.
.Outro caso que deixou o vereador
constrangido foi o caso de um paciente que faz diálise na cidade e essa
semana por falta de luz e falta de gerador no PAM ele ficou prejudicado
e teve que ir atrás de um supermercado para poder usar o gerador. Ficou
8 horas sentado em um banco de feira correndo risco de saúde, pois
não pode ficar sem fazer esse procedimento todo dia. O cidadão ficou
irritado pelo pouco caso com que foi atendido. Pediu que o gerador
do Hospital possa funcionar e também atender ao PAM, pois se tem,
porque está parado?

Cassação dos vereadores é encerrada
O vereador Renato não deixou de
falar sobre o comentário da semana
onde o nome dele e de Saulo foram
muito comentados nos dizem por aí da
semana sobre ‘’cassação’’. Explicou
que ele e Saulo foram eleitos pelo
DEM (Democratas), com o tempo eles
viram que seria melhor ter um outro
partido para que pudessem traçar seus
próprios objetivos, e foi para o PROS.
Com o decorrer do tempo eles não se
identificaram com aquela legenda, e
poderiam até terem suas candidaturas
prejudicadas, não podendo fazer coligações com outros partidos.
Então foram a Belo Horizonte procuraram o Assessor Jurídico e o problema foi resolvido, solucionado
o impasse foram direto para o partido que eles amam PSDB. Na sexta
feira já foi expedido o pedido e eles foram liberados, tendo o caso
como encerrado.

Trânsito em Manhuaçu

A presidente Dilma
Roussef durante coletiva
no Palácio do Planalto
após o presidente da Camâra, Eduardo Cunha,
autorizar a abertura de um
processo de impeachment
(Ueslei Marcelino/Reuters) (FOTO)
Ação investiga abuso de
poder político e econômico
nas eleições de 2014 e
pode resultar na cassação do mandato da presidente
Enquanto se articula para tentar barrar o processo de impeachment
no Congresso Nacional, a presidente Dilma Rousseff precisará
também se defender em uma ação que pode cassar o mandato dela
e do vice, Michel Temer (PMDB-SP). O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) publicou nesta sexta-feira o acórdão sobre o processo. A
defesa tem 7 dias para se manifestar a partir da notificação.
A ação investiga abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014 e foi proposta pelo PSDB. Os advogados que representam a chapa Dilma/Temer poderão apresentar provas e indicar
testemunhas, durante esse prazo, além de solicitar a produção de
outras provas.
De acordo com o processo, há indícios de irregularidades na
contratação da empresa Focal Confecção e Comunicação Visual, que
prestou serviços à campanha e recebeu 24 milhões de reais. Segundo
o processo, também há indícios de financiamento de campanha
com dinheiro oriundo de corrupção em contratos com a Petrobras.
O TSE decidiu abrir a ação de impugnação de mandato em outubro. Desde agosto, no entanto, quando o julgamento foi paralisado
por um pedido de vista, a corte já possuía maioria formada para
abrir a apuração. Foi a primeira vez que a Justiça Eleitoral autorizou
uma investigação como essa contra a campanha de um presidente
da República. A relatoria do processo é da ministra Maria Thereza
de Assis Moura.
Como revelou VEJA, o vice-presidente Michel Temer quer que
a defesa dele seja apartada da de Dilma. Temer argumenta que sua
prestação de contas foi feita separadamente do balanço apresentado
pela presidente. A tentativa é salvar o vice mesmo que a candidatura
de Dilma seja impugnada. (Com Estadão Conteúdo)

2 Pelotão do Corpo de Bombeiros
Militar de Manhuaçu
O 2 Pelotão do Corpo
de Bombeiros Militar de
Manhuaçu em parceria com
a Secretaria de Saúde da
Cidade de Martins Soares,
ministrou mais um treinamento de APH (Atendimento Pré Hospitalar) focando
o tema de urgência e emergência, análise do paciente, prioridades primárias, mobilizações,
entre outros assuntos para os funcionários da Unidade de Saúde,
nesta sexta feira dia 04/12 das 08:00 as 17:00hs. GU BM Sgt Cleber
Marcilio Soares e Sd Talmo Moreira.

Reorganizações das escolas em São Paulo

Paulo César Voltou
Com a licença do vereador
Gustavo, assumiu o primeiro
suplente Paulo César de Oliveira,
que tomou posse dia 25 de novembro, a câmara passa a contar
com uma bancada bem preparada
e com certeza vai dar muito
trabalho para a situação, já que é
majoritária contando com 5 dos
9 votos dos vereadores. A volta
de Paulo César trouxe bastante
alegria para o povo que sempre
gostou de uma gestão eficiente
por parte dos vereadores que
fiscalizam os atos do prefeito.
Paulo César está engajado na
defesa dos mais humildes e um
lutador incansável em benefícios
dos idosos. Foi presidente da
Câmara por mais de duas vezes e
grande conhecedor da Lei Orgânica do Município. Segundo o vereador
Gustavo o 1° suplente, Vereador Paulo César é a pessoa que ele julga
mais capacitada e útil neste momento.

Dilma tem 7 dias para se explicar em
processo no TSE

Dizem que a triste tarefa dos administradores é agradar 100% das
pessoas, assim como torcidas organizadas de futebol, na política
também vamos encontrar em todas as cidades torcedores do contra,
são pessoas de grupos políticos interessados na vitória, todos se
dizem dispostos a fazer o melhor pela cidade. O que tenho notado
nos últimos anos é que do jeito que as coisas caminham, dentro de
pouco tempo não vamos encontrar pessoas do bem interessados ao
cargo público. Estamos assistindo em alguns estados e cidades uma
dura mobilização de pessoas patrocinadas por sindicatos e partidos
para fazer oposição aos projetos do prefeito ou governador, uma
maneira de jogar a sociedade contra o governante.
Será que em nossa cidade pode acontecer o mesmo? Analisando
as conversas de algumas pessoas, podemos ver que há pessoas que
sinceramente concorda ou discorda, ninguém é obrigado a gostar de
tudo, mas há aqueles que discordam de tudo que venha do governante que não seja da sua sigla partidária. Sobre o estacionamento
em diagonal feita na Rua Antonio Wellerson no centro da cidade,
as pessoas que necessitam de estacionamento na área, gostaram da
ideia, pois as vagas aumentaram, o trecho é pequeno e não encontrei
pessoas que apontassem qualquer problema que pudesse atrapalhar
o bom andamento do trânsito.

As manifestações foram organizadas pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo (Apeoesp), com participação
de entidades que compõem o Grito pela Educação Pública de
Qualidade no Estado de São Paulo, todas ligadas ao PT.
Nas grandes cidades uma das maiores preocupações dos pais de
alunos é seu filho pequeno frequentar uma escola que no mesmo
turno tem crianças de várias idades e adolescentes, pois bem o
governo do estado Geraldo Alckmin quis fazer uma reformulação
no sistema escolar, fazendo um remanejamento de alunos e professores, de maneira que cada escola iria funcionar em todos os
períodos com a mesma faixa etária, muitos especialistas disseram
que a convivência escolar dentro da faixa de idade é benéfica
para todos os alunos, pelo menos traficante de drogas não iria
perturbar as escolas de crianças, um ponto positivo a meu ver. A
taxa de natalidade hoje é baixíssima e há várias escolas ociosas
por este motivo, com isso o governo iria fechar mais de 70 escolas fazendo uma ótima economia sem que alunos e professores
fossem prejudicados. Os opositores do governo não gostaram e
os sindicatos ligados a oposição, logo patrocinaram a ocupação
de escolas e todo tipo de boicote ao governador, paralização do
transito, nas grandes avenidas da capital trazendo um tremendo
disgastes para o governador. Moral da história o governo teve que
recuar e aquilo que poderia trazer melhoria para o ensino, nem
foi experimentado.
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. "A PRESIDENTE MENTIU À NAÇÃO"

presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), ao pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff (PT).

DESLEIXO CONTRA TERRORISMO
PREOCUPA NA RIO 2016
Autoridades ligadas à organização dos Jogos Olímpicos
de 2016, no Rio de Janeiro, continuam apavoradas com
o pouco caso do governo federal em relação a um trabalho de inteligência coordenado e principalmente com comando, para adotar as providências que afastem o risco
de ataques terroristas, por exemplo. O Exército Brasileiro
avalia os apelos para ocupar o comando vago desse trabalho de inteligência.
NEGLIGÊNCIA
Após o recente ataque terrorista em San Bernardino, o governo americano voltou a lembrar precauções ainda negligenciadas no Brasil.
SEM COMANDO
Órgãos de inteligência do governo não admitem subordinação, um ao outro, por orgulho ou vaidade, e o comando
permanece acéfalo.
TÁ FEIA A COISA
Profissionais da Polícia Federal e Abin estão muito preocupados com a segurança dos Jogos: sem informações
precisas, nada se pode fazer.
DESERTO BRASILEIRO
Além de Israel, a União Europeia também prega no deserto, apelando à segurança dos Jogos Olímpicos, após os
ataques terroristas em Paris.
DILMA TEM PRESSA NO
IMPEACHMENT PORQUE SANGRA
A estratégia do governo de propor o cancelamento do recesso parlamentar, apressando a tramitação do processo
do impeachment, tem a ver com a contabilidade de votos pró-Dilma na Câmara. O tempo joga contra ela: quanto mais a comissão processante demorar para fazer seu
trabalho, menos chances a presidente tem de manter-se
no cargo. O governo ficará “sangrando” até a definição do
impeachment.
ADESÕES E TRAIÇÕES
A expectativa de poder do vice Michel Temer atrai adesões
a cada dia, e isso também explica a pressa governista no
caso do impeachment.
VICE POP
Crescem a pressão e o número de políticos governistas e
de oposição empolgados com a eventual posse de Michel
Temer na presidência.
CUNHA É PASSADO
Mesmo se Eduardo Cunha for cassado, o processo de impeachment de Dilma ainda tramitará normalmente na Câmara dos Deputados.
MUDANÇA
Deve ir para a Casa Civil a tutela da Agência Brasileira
de Inteligência. A alteração decorre da reestruturação ministerial. A Abin era subordinada ao extinto Gabinete de
Segurança Institucional (GSI).
REPETECO DE LOROTA
Lula orientou Dilma a percorrer o País espalhando a lorota de que o impeachment é “golpe” da “elite branca” e
da “imprensa fascista”, para ver se cola. A ideia é evitar o
debate sobre os crimes dos quais ela é acusada e que dão
substância à denúncia dos juristas.
LEI FRACA, AUTORIDADE SOLTA
Nem Código de Conduta da Alta Administração Federal,
que define padrões de comportamento das maiores autoridades do País, prevê punições para quem lesa os cofres
públicos e mente ao eleitorado.

NEM DILMA, NEM CUNHA
O deputado Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) diz que o primeiro passo para superar a crise é cassar Eduardo Cunha.
“Primeiro, vamos tirar esse chantagista”. E “o governo Dilma não tem mais saída”, garante.
ESPAÇO GARANTIDO
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), resolveu deixar livre o plenário
da CCJ, para instalação da comissão processante do impeachment, no início da semana.
MANTENDO A ESPERANÇA
Eduardo Cunha tem conversado com os deputados Carlos
Sampaio (PSDB-SP) e Mendonça Filho (DEM-PE). Acredita que poderá reverter sua situação após deflagrar o impeachment.
PRODUTO DE EXPORTAÇÃO
A fama de pé-frio de Lula se consolida na Argentina, onde
ele esteve para fazer campanha em favor do candidato de
Cristina Kirchner a presidente, Alberto Sciola. Apanhou feio
do opositor Maurício Macri.
LULA, O INIMPUTÁVEL
O doleiro Alberto Youssef, delator do petrolão, disse que
Lula e Dilma sabiam da existência do caso Lava Jato, o
maior esquema de corrupção da história do País. E Lula
não é considerado suspeito?
PENSANDO BEM...
...insistir em chamar impeachment de golpe é como chamar
Dilma de presidenta: é exótico, é até engraçado, mas não
cola.
PMDB SE MOBILIZA PARA DEIXAR DILMA POR TEMER
Após a decisão do ministro Eliseu Padilha (Aviação Civil)
de abandonar o governo Dilma na próxima semana, a tendência do seu partido, o PMDB, é seguir o mesmo caminho, segundo confirmou nesta sexta-feira (4) a esta coluna
um dos principais dirigentes do partido. O desembarque
sinaliza a mal disfarçada intenção do PMDB de tentar viabilizar a posse de Michel Temer na Presidência da República.
PRÓXIMO DA FILA
Além de Padilha, o PMDB ocupa mais seis ministérios. O
próximo a cair fora para se juntar a Michel Temer é Henrique Alves (Turismo).
VENDO PELAS COSTAS
Petistas que perderam o poder no Ministério da Saúde já
davam como certa, nesta sexta-feira, a saída do peemedebista Marcelo Castro.
CARRAPATO NO CAMPO
Por enquanto, só Kátia Abreu (Agricultura), que de adversária ferrenha virou amiga de infância de Dilma, reluta em
deixar o cargo.
MAIS TRÊS
São também ministros do PMDB Celso Pansera (Ciência
e Tecnologia), Eduardo Braga (Minas e Energia) e Hélder
Barbalho (Portos).
VICE REJEITOU PRESSÃO
DE DILMA PARA ATACAR CUNHA
Submetendo Michel Temer ao habitual “gelo” há meses, a presidente
Dilma o chamou na quinta (3), dia
seguinte à abertura do impeachment,
para pressioná-lo a fazer declarações contundentes desqualificando seu correligionário Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Como sempre preferiu o entendimento ao embate,
Temer se recusou a fazer isso, irritando Dilma. Ele também
se irritou e saiu no meio da reunião de quinta (3).

A operosa Providência Divina
O Espiritismo ensina que Deus é a Inteligência Suprema do Universo e a causa primária de todas as coisas.
Além de ser a origem de tudo, Ele sustenta o equilíbrio
universal.
A Divindade não é uma personalidade, manchada pelas
paixões humanas.
O Ser Supremo não tem favoritos ou perseguidos, não
se ofende ou sofre.
A regência do Universo não se dá ao acaso de gostos ou
opiniões de momento.
Deus rege o Cosmo com base em leis imutáveis e perfeitas, plenas de justiça e misericórdia.
O maravilhoso Estatuto Divino preside à evolução de
todas as criaturas e ao gigantesco balé dos astros, em sua
trajetória milenar.
Entretanto, Deus não se limita a observar o concerto
cósmico a que deu início e que Suas leis perfeitas impulsionam e sustentam.
Ele se faz presente e operante na vida dos seres em evolução, em forma de Providência.
Jesus inovou o pensamento religioso ao apresentar
Deus como um Pai amoroso.
O amor divino é essencialmente ativo.
Afinal, o Cristo afirmou que Ele e o Pai sempre estão
a trabalhar.
O labor de Deus manifesta-se na forma de misericórdia
na vida de Seus filhos.
É inerente a seres imperfeitos o cometimento de equívocos.
Apenas quem atingiu a perfeição não mais se equivoca.
No planeta Terra, somente Jesus apresentou-Se em estado de pureza espiritual.
Todos os outros Espíritos que aqui aportaram, por grandes que tenham sido, cometeram erros.
Se os Espíritos são livres em seu agir, respondem por
tudo o que fazem.
Entretanto, a Providência Divina constantemente minora as conseqüências dos atos infelizes.
Essa atuação pode ser percebida nas mais variadas circunstâncias.
É freqüente que motoristas se distraiam no trânsito, mas
poucas distrações têm consequências graves.
Na maior parte das vezes, os envolvidos apenas levam
sustos que os incentivam a serem mais atentos.
Frases infelizes nem sempre captam a atenção dos destinatários.
Importantes descuidos com a saúde raramente geram
enfermidades com o potencial previsível.
Nesses pequenos lances de sorte tem-se a Providência
atuando.
Preste atenção na importância da compaixão Divina em
sua vida.
Perante situações desagradáveis que lhe aconteçam, reflita se o seu agir não poderia ter gerado eventos ainda
mais graves.
Lembre-se de desatinos que cometeu e que não impactaram o seu viver.
Mas principalmente entenda a finalidade da proteção
que tem recebido.
Ela é o acréscimo de misericórdia em sua vida, não um
incentivo a que siga inconsequente.
A título de gratidão, esforce-se em ser melhor e mais
prudente a cada dia.
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MANHUAÇU INUTILIZA MAIS DE
2 MIL QUILOS DE ALIMENTOS IMPRÓPRIOS AO CONSUMO
O Governo de Manhuaçu,
por meio da secretaria de Saúde, inutilizou dois mil quilos
de alimentos impróprios para
o consumo na manhã desta
sexta-feira, 04 de dezembro.
Os produtos foram apreendidos pela Vigilância Sanitária
durante as operações de rotina,
em diversos comércios e distribuidoras de gêneros alimentícios do município. Para evitar
que biscoitos, iogurtes, carnes,
doces entre outros produtos,
com prazo de validade vencido,
danificados, roída por roedores e
insetos, entre outros fatores que
podem colocar a vida em risco,
pudessem ser reutilizados, uma
máquina destruiu e enterrou
todo material.
A ação de inutilização foi
coordenada pelas equipes de
fiscais da Vigilância Sanitária,
com apoio da secretária de
Obras, e foi realizada na usina
de reciclagem de lixo de Manhuaçu. Com base nas autuações promovidas pelos agentes
fiscais, os estabelecimentos
reincidentes começaram a ser
multados. Onde a irregularidade
foi constatada pela primeira vez,
os agentes promovem ações
educativas, voltadas às questões
sanitárias, com os responsáveis
pelos estabelecimentos.
O número de mercadoria
apreendida dessa vez, surpreendeu até mesmo a quem está

acostumado com a rotina de
fiscalização. “Nos surpreendeu
que o volume dessa vez foi um
pouco maior, inclusive teve
apreensão em distribuidoras
de alimentos. Foram muitos
produtos como biscoito, sucos,
mortadelas, bacon, arroz, entre
outros. A Vigilância está ativa,
está atuante, tanto que prendemos também bastante produtos
de origem animal nas redes e nas
mercearias. Dessa vez também
já ouve uma condição de multa, pois alguns comércios são
reincidentes, e a multa não está
sendo pequena” – relata o agente
fiscal sanitário, Afonso Cláudio.
Para colaborar com o
trabalho da Vigilância Sanitária,
e evitar que por distração, um
produto impróprio ao uso, seja
levado para casa e consumido,
provocando dessa forma que a
saúde seja colocada em risco, os
agentes da Vigilância pedem que
a população fique atenta, olhem
as datas de validade dos produtos, confiram se as embalagens
estão adequadas ou se oferecem risco de contaminação do
alimento e, ao depararem com
situação irregular, comunique
ao estabelecimento e simultaneamente denuncie à Vigilância,
basta ligar 33 3332 3580, para
que as medidas cabíveis e legais
sejam tomadas.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Agentes da Vigilância Sanitária acompanham
inutilização dos alimentos

Produtos chegam para descarte

Máquina destrói alimentos impróprios que depois são enterrados

Novos voos regionais serão A HORA E A VEZ DO IMPEACHMENT,
PARA O BEM DO BRASIL!
inaugurados no Estado

Comissão de Minas e Energia
debate proposta de empresa
aérea que iniciará novas rotas
comerciais para o interior.
Minas Gerais ganhará, a partir de janeiro de 2016, novas
rotas de transporte aéreo que, a
princípio, alcançarão as regiões
do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Zona da Mata, Vale do
Rio Doce, Vale do Aço e Sul de
Minas. A empresa Flyways Linhas Aéreas escolheu o Estado
para inaugurar a sua atuação no
mercado brasileiro e vai operar,
inicialmente, a partir do aeroporto da Pampulha, na Capital,
com destino ao interior mineiro.
Esta decolagem da empresa foi
tema de audiência pública da
Comissão de Minas e Energia
da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) nesta
quarta-feira (2/12/15).
Atendendo a requerimento
do presidente da comissão,
deputado Gil Pereira (PP), e
do deputado Bosco (PTdoB), a
reunião contou com a presença
de autoridades do Estado e
dirigentes da nova companhia
aérea. A Flyways recebeu autorização da Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac) para
operar linhas comerciais em junho de 2014, após um processo
de certificação que durou 15
meses. Atualmente, a empresa
possui duas aeronaves modelo
ATR 72-500, que comportam
até 70 passeiros e, segundo o
diretor-presidente da companhia, Pedro Paulo Valverde, a

H

expectativa é de que chegue ao
final do ano com um total 10
aviões, completando, após três
anos, uma frota de 30 aeronaves.
“Iniciaremos com voos de
Belo Horizonte a Ipatinga (Vale
do Aço), Uberaba (Triângulo),
Patos de Minas e Araxá (ambas
no Alto Paranaíba) e, posteriormente, chegaremos a outras
cidades do interior do Estado,
Brasília, Rio de Janeiro e São
Paulo. Nossa proposta é voo
regional, não queremos disputar
outros mercados. Pretendemos
partir do aeroporto da Pampulha
para o interior mineiro, porque
acreditamos muito em Minas
Gerais e já avaliamos a capacidade aeroportuária das regiões,
que comporta bem as nossas
aeronaves”, afirmou.
O dirigente da companhia
informou que o início dos voos
experimentais será nesta quarta-feira (2) para Uberaba e, ainda
em dezembro, a companhia já

deverá estar comercializando os
primeiros bilhetes. Pedro Paulo
Valverde também abordou o
preparo dos profissionais da empresa, a questão da segurança e
a intenção de ofertar uma tabela
de custos razoável e sem grandes oscilações entre os menores
e maiores preços ofertados numa
mesma rota.
“Temos uma equipe muito
experiente, estamos associados
a uma grande companhia aérea
sul-africana que nos oferece
todo o seu know-how. Já temos
uma completa estrutura montada
no aeroporto da Pampulha. Nossas aeronaves são econômicas e
nos permitirão praticar preços
acesíveis e em valores regulares, que não sofram grandes
alterações, como, por exemplo,
para um mesmo voo cobrar R$
200,00 na segunda-feira e R$
1.000,00 na sexta-feira, como
acontece em alguns casos”,
exemplificou .

á alguns anos, em meio à bonança econômica e ao cenário internacional favorável
durante seu governo, o então presidente
Lula celebrou um ilusório “espetáculo do crescimento” em mais uma tentativa de ludibriar o
povo brasileiro e mascarar a difícil realidade
que se desenharia pouco tempo depois. Hoje, 13
anos após a chegada do PT ao poder, o país vive
uma das mais graves crises de sua história, com
aumento do desemprego e da inflação, queda do
poder de compra das famílias e uma dramática
recessão que resulta da irresponsabilidade e da
incompetência do lulopetismo na condução da
economia. Ao final do primeiro ano do desgoverno de Dilma Rousseff, o cenário é desolador
sob todos os aspectos.
Segundo os dados divulgados pelo IBGE,
o PIB brasileiro despencou 1,7% no terceiro
trimestre em relação aos três meses anteriores,
naquela que já é a maior retração para este período de toda a série histórica e a terceira contração
consecutiva. Na comparação com o mesmo período de 2014, a economia brasileira recuou nada
menos que 4,5%. Em apenas um ano e meio, o
tombo foi de espantosos 5,8%, o que configura a
mais longa recessão dos últimos 20 anos.
O pior desempenho entre todos os comparativos setoriais é o da indústria, que registrou uma
queda de 5,6% no acumulado de 2015 e de 6,7%
em relação ao mesmo período do ano passado.
Na comparação com o segundo trimestre deste
ano, o setor industrial recuou 1,3%. O segmento agropecuário, por sua vez, teve retração de
2,4%, enquanto o de serviços recuou 1%.
Outro dado estarrecedor aponta uma queda
de 1,5% no consumo das famílias em relação
ao segundo trimestre deste ano e de 4,5% se
compararmos com o mesmo período de 2014.
Enquanto isso, os gastos da máquina pública
no governo Dilma subiram 0,3%, o que demonstra o quanto o malfadado ajuste fiscal é
apenas uma peça de propaganda desconectada

da realidade. Nunca antes neste país, como diria
o ex-presidente da República, a economia foi
tão castigada pela irresponsabilidade daqueles
que comandam a nação e vêm levando o país
ao buraco.
Diante de uma profunda recessão que, segundo os economistas, só está começando, incomoda o silêncio constrangedor do empresariado
brasileiro, que continua calado enquanto vê suas
empresas fecharem e seus funcionários serem
demitidos – não se vê uma manifestação sequer
contra o desgoverno do PT. O setor financeiro,
maior beneficiário dos tristes tempos de Lula
e Dilma, também se omite, ao passo que os
trabalhadores e a população mais pobre são os
que mais sofrem as dramáticas consequências
da recessão econômica.
Como se não bastassem a retração do PIB, o
desemprego e a paralisação do país em praticamente todos os setores produtivos, a República
vive um período de degradação jamais visto em
toda a nossa história, como atestam as recentes
prisões do líder do governo no Senado Federal
e de um amigo íntimo do ex-presidente, ambos
detidos por envolvimento com os criminosos
que assaltaram a Petrobras – o que, indubitavelmente, aproxima o escândalo do petrolão ao
núcleo do Palácio do Planalto. Sob o comando
do PT, caminhamos a passos largos rumo ao
abismo político, moral e econômico.
Mais do que nunca, o impeachment de Dilma, cujo trâmite já se iniciou formalmente no
Congresso Nacional, se faz necessário para
tirar o Brasil do atoleiro e devolvê-lo à rota
do crescimento. Com o apoio da sociedade,
daremos um basta em tamanho desmantelo e
trilharemos um novo caminho, norteado por
um verdadeiro projeto de desenvolvimento. Em
meio aos escombros da economia brasileira, é
possível construir um novo país.
Roberto Freire é deputado federal por
São Paulo e presidente nacional do PPS
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Município de Conceição de Ipanema
- ESTADO DE MINAS GERAIS-

Lei 787/2015
“Transforma Zona Rural em Zona Urbana específica o imóvel localizado
no Município de Conceição de Ipanema, Comarca de Ipanema, Minas
Gerais e dá outras providências.”
.O Prefeito Municipal. Faço saber que a Câmara Municipal de Conceição
de Ipanema aprovou e Eu, em nome do Povo de Conceição de Ipanema
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica, por esta Lei, transformada em Zona Urbana específica a
área rural de terras medindo 113.739,87 (cento e treze mil, setecentos e
trinta e nove, vírgula oitenta e sete metros quadrados) ou (cento e treze
mil, setecentos e trinta e nove inteiros e oitenta e sete centésimos de
metros quadrados), ou ainda, em números aproximados, 11, 37 (onze
inteiros e trinta e sete centésimos de hectares) da área de 216. 716,95
metros quadrados do imóvel denominado “Mexerico”, situado neste
Município e Comarca de Ipanema-MG, registrado no CRI (Cartório de
Registro de Imóveis) da Comarca de Ipanema-MG, sob o número 10.399,
livro 02 e cadastrado no INCRA sob o numero 429.031.003.630-2, com as
seguintes confrontações: Partindo do ponto 4.001, situado no limite VILMA
LÚCIA GOMES, definido pelas coordenadas 2.093.913 N e 4.153,028 L
com azimute plano de 156˚21˚24, seguindo com distância de 391,63 m,
chega-se ao ponto 8898 com azimute plano 183˚23˚18 confrontando a
área denominada “MEXERICO” PROPRIETÁRIO FILOGOMINO GOMES
JUNIOR, seguindo com distância 418.73 m e azimute plano de 21023˚26’
chega-se ao ponto 446 confrontando com a área denominada “MEXERICO”, cujo PROPRIETÁRIO é FILOGOMINO GOMES JUNIOR, seguindo
com distância 302,24 m e azimute plano 324˚20˚19’ chega-se ao ponto 424
confrontando com a área denominada “MEXERICO” cujo PROPRIETÁRIO
é FILOGOMINO GOMES JUNIOR, seguindo com distância 725,86 metros
e azimute plano 156˚ 21˚24’ chega-se ao ponto 4001 confrontando com a
proprietária VILMA LÚCIA GOMES.
Parágrafo único. O Anexo Único com o memorial descritivo da área faz
parte integrante desta Lei.
Art. 2º Define-se como finalidade única desta zona urbana o parcelamento do solo, na modalidade de chacreamento para fins residenciais,
conforme autoriza, de forma geral, a Lei Municipal nº 778, de 30.3.2015.
Art. 3º O chacreamento devera ser integralmente executado, conforme
exigências da Lei nº 6.766, de 19.12.1979 (que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano), a legislação ambiental pertinente, no prazo de
quatro anos a contar da publicação desta lei, sob pena de reversão do
imóvel ao estado de zona rural.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Conceição de Ipanema,____/____/_____
_________________________
Willfried Saar
Prefeito Municipal
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Confirmado! Vilanova agora também tem Escola Estadual
Parabéns Vila Nova!!! Vila
Nova merece uma escola estadual!!! O apoio do Dep. João Magalhães foi imprescindível para
que a proposta fisse aprovada!!!
Parabéns à Mônica, nossa superintendente e à Elaine Januario
Leite, pois sem o parecer favorável da SRE - do Serviço de
Inspeção Escolar a proposta não
teria seguido para a SEE. Foi um
trabalho de equipe!!!! Parabéns
a todos!!! Parabéns Gilson pelo
empenho!!
A SEE/MG deu parecer VIÁVEL, para a criação da nova
ESCOLA ESTADUAL DE VILANOVA, conforme oficio em
anexo, comunicando ao nosso Deputado JOÃO MAGALHÃES, que muito nos ajudou
e ao qual agradeço mais uma
vez de coração, pois tem nos
honrado. Após o comunicado estivemos juntos eu e meu amigo
Chacrinha na Superintendência
Regional de Ensino para agradecer pessoalmente a Superintendente Monica Hott, que desde
que assumiu a pasta priorizou o
processo que ja havia sido iniciado pelo ex superintendente meu

amigo Clóvis Dornelas o qual
tbm agradeço profundamente,
agradeço tbm a Inspetora Elaine Januario Leite e a Vitoria
Magalhaes e Elaine Carvalho
de um conjunto de pessoas que
a meu pedido abraçaram nossa

comunidade nos ajudando a realizar mais esse sonho. E por
ultimo ao meu amigo e Diretor
da E.E. Dr. Eloy Werner Júlio
Caetano que em nada se opôs e
declarou seu apoio desde o início. Estamos esperando apenas

a publicação que ocorrera nos
próximos dias, para q seja providenciado a estruturação da
nova Escola Estadual de Vilanova. Toda Honra e Glória a te
ó Altíssimo Criador e ao nosso
Salvador Jesus Cristo.

Rompimento de barragem da Samarco, em Mariana, completa um mês
Veja, em números, o tamanho da tragédia, considerada o maior desastre ambiental do Brasil

16h20 de 5 de
novembro de 2015
É o horário que a Barragem de
Fundão, da Samarco Mineração,
cujas donas são a Vale e a BHP
Billiton, se rompeu.

55 milhões de m³
É a capacidade da barragem de
Fundão antes do rompimento.

16 de julho de 1696
É a data de fundação do Arraial
de Nossa Senhora do Carmo,
onde se estabeleceu a 1ª capital
de Minas. O arraial elevou-se à
cidade de Mariana em 1711.

7 comunidades e subdistritos
Foram afetados pela lama:
Bento Rodrigues, Paracatu de
Baixo, Paracatu de Cima, Campinas, Borba, Pedras e Bicas,
todos pertencentes ao distrito de
Camargos.

12 pessoas
Foram identificadas como vítimas da tragédia.
58 mil habitantes
É a população estimada para
Mariana em 2015, segundo
IBGE.

35 milhões de m³
É a quantidade de lama de rejeitos de minério que vazaram da
barragem no rompimento.

1.265 desabrigados
Foram alocados em hotéis e
pousadas da região.

3 corpos
Aguardam identificação no IML
de Belo Horizonte.
.
40 minutos
Foi o tempo que a lama levou
para percorrer 10 km até Bento
Rodrigues, localidade de Mariana mais atingida.

7 desaparecidos
Ainda são procurados após o
rompimento barragem.

80%
Da arrecadação de Mariana vem
da atividade minerária, segundo
o prefeito Duarte Júnior.

1,5 mil
É o número de hectares de vegetação destruídos pela lama entre
Mariana e Linhares (ES).
.

.

4 barragens
Compõem a mina da Alegria,
da Samarco, em Mariana: a de
Fundão, que se rompeu, a de
Santarém e a de Germano, que
estão sob risco, e a Cava de
Germano.

82%
Das edificações de Bento Rodrigues foram destruídas pela lama.
Das 252 construções, 207 estão
na área atingida.
.

30%
É a queda na arrecadação que o
prefeito de Mariana prevê para
janeiro de 2016, em decorrência
da paralisação da Samarco.

35 cidades
Foram afetadas pela lama em
Minas Gerais, no total. No
Espírito Santo, foram 4.

80 espécies
Habitavam a bacia do Rio Doce
antes do desastre. Dentre elas,
11 estavam ameaçadas de extinção e 12 são exclusivas ao rio.

235 toneladas
É a quantidade de roupas, roupa
de cama, roupa de banho, roupa
íntima e produtos de higiene
doados em Mariana e no Serviço
Voluntário de Assistência Social
(Servas), em Minas Gerais.

1.249 pescadores
Estão cadastrados na área afetada pela lama em Minas Gerais e
no Espírito Santo.
.

R$ 1 bilhão
É o valor de um dos acordos
judiciais que a Samarco deve
cumprir para reparar danos
ambientais e sociais.

80 km ²
Era a extensão da lama no mar,
no litoral de Linhares (ES), em
30 de novembro.

R$ 300 milhões
É o valor bloqueado pela
Justiça de Mariana em contas da
Samarco para garantir reparação
de danos.

.
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Citações
Citações
Sábias
Sábias
Aprenda a escutar.
Em breve você ficará
admirado com o que
aprendeu enquanto
ficou calado. (Ray
Robertson)
O aspecto mais triste
da vida de hoje é
que a ciência ganha
em conhecimento
mais rapidamente
que a sociedade em
sabedoria. (Isaac
Asimov)
A alma pode estar
chorando de joelhos,
mas o rosto tem que
estar iluminado por
um belo sorriso demonstrando alegria.
A maneira como
você coleta, gerencia
e utiliza as informações determina se
você vai vencer ou
perder. (Bill Gates)
No momento que
você para de cometer
erros, é o momento
que você para de
aprender. (Miley
Cyrus)
Admitir nossos erros
é aceitar que não
somos perfeitos.
Justificá-los, é mostrar o quanto somos
fracos.
Admiro os rebeldes,
mesmo que eles sejam os vencidos.
(Iberê Camargo)
Nós somos a soma
das nossas decisões.
Aprendi que não se
deve expor felicidade em vitrine. É
muita gente olhando
e sempre tem um infeliz para jogar uma
pedra.
A partir de um certo
ponto, o dinheiro deixa de ser o objetivo.
O interessante é o
jogo. (Aristóteles
Onassis)
Você não pode estar
só, se gostar da pessoa com quem fica
quando está sozinho.
( Wayne Dyer)

CANTINHO
DE FÉ

Os 3 Remédio Caseiro Para Vermes

R

emédio Caseiro Para Vermes é base
de Mel, Erva-doce, Sementes de secas de Mamão Papaia e Hortelã. As
verminoses são doenças causadas por diferentes vermes parasitas que se instalam no
organismo do hospedeiro. Em geral, eles se
alojam nos intestinos, mas podem abrigar-se
também em órgãos, como o fígado, pulmões
e cérebro.
Os principais sintomas das verminoses
são dores abdominais, Náuseas, vômitos,
Diarreia, falta de apetite, perda de peso,
Anemia, problemas respiratórios e, em certas situações, comprometimento cerebral.
No caso específico das lombrigas, a proliferação desses vermes pode formar um novelo
compacto e obstruir o intestino ou mesmo
a garganta, provocando asfixia e morte. Então, confira uma receita de Remédio Caseiro
Para Vermes.
1. Remédio Caseiro Para Vermes

Ingredientes: 1 colher (sopa) de sementes de Erva-doce. 1 Litro de água. Mel a
gosto
Modo de Preparo: Leve a Erva-doce e a
água para ferver, em uma panela, por apro-

ximadamente 5 minutos. Tampe e espere
amornar. Coe e adoce com o Mel a gosto.
Tome 4 Xícaras (chá) por dia.
Contra Indicações: Pessoas com úlcera
gástrica não devem consumir receitas que
contenham erva-doce.
2. Remédio Caseiro Para Vermes
Ingredientes: 1/2 colher (sopa) de sementes de secas de mamão papaia. 1 litro
de água.
Modo de Preparo: leve ao fogo médio,
em uma panela, as sementes secas de papaia
e a água. Deixe ferver por 10 minutos retire
do fogo, espere amornar e coe. Beba 1 xícara (chá) a cada 8 horas.
3. Remédio Caseiro Para Vermes
Ingredientes: 4 galhos de Hortelã. 10
folhas de Hortelã. 1 colher de sopa de mel.
250 ml de leite desnatado.
Modo de Preparo: Ferva os ingredientes por 10 minutos. É importante deixar em
fogo baixo e mexer sempre. Tome morno e
em jejum. Repita o procedimento 7 dias depois da primeira ingestão.

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

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

Não tome veneno

L

íder comunista russo, Mikhail Borodin (18841951) combateu ao lado de Lênin na revolução
de 1917, que destronou o czar e estabeleceu
o Estado comunista. No início da década de 1920,
Borodin foi enviado à China, com a missão de tentar
convencer aquele grande país a se alinhar ao lado
da revolução marxista-leninista. Borodin trabalhou
incansavelmente nessa tentativa. Um dia, conversando com a senhora Chiang Kai-Shek, esposa do
então presidente da China, gabava-se ele de ter convencido a milhares de pessoas a se juntarem à causa
comunista, pessoas provenientes de todas as religiões
como budismo, hinduísmo, confucionismo, taoísmo...
Conseguiu que todas elas aderissem à nova religião
de Lênin. Então ele acrescentou: “...pessoas de todas
as religiões, menos do cristianismo”.
Grande cristã que era, a primeira-dama chinesa
quis saber por quê. Borodin respondeu: “Por causa
da doutrina cristã do perdão”.
De fato, quando recebemos o perdão de Deus, experimentamos completa libertação espiritual (Jo 8.32,
36). “Onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade”
(2Co 3.17).
Ao mesmo tempo em que fomos perdoados pelo
nosso Deus, recebemos dele o desafio de igualmente
perdoar aqueles que nos devem algo ou nos agrediram.
Sabemos, porém, que é fácil nos abrirmos para receber
o perdão de Deus, mas falhamos, quando o assunto é
liberar perdão. Foi o próprio Senhor Jesus quem chamou a atenção para essa dificuldade, na parábola do
Credor Incompassivo (Mt 18.23-35). Um homem devia
muito, e foi perdoado. Saindo dali, encontrou alguém
que lhe devia quase nada, e foi rigorosíssimo com o
seu devedor. Ou seja, como receptores do perdão divino, somos ótimos. Mas como doadores, péssimos.
Não se sabe quem disse a frase (alguns a atribuem a
Shakespeare, outros a Einstein...), mas, com certeza,
é verdadeira: “Guardar ressentimento é como tomar
veneno e esperar que a outra pessoa morra”. Que o
Senhor nos livre desse veneno!

NOVA FORMA DE ACIONAR O SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM MANHUAÇU

C

om o objetivo de facilitar solicitações e reclamações frente a
iluminação pública, o Cidesi - Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Socioambiental e Infraestrutura, composto
por treze municípios, dentre eles, Manhuaçu, passa a disponibilizar
o serviço 0800 e WhatsApp totalmente gratuito, e com funcionamento sete dias da semana, um deles 24 horas por dia, para atender
as reivindicações da população. Quando for detectado qualquer
problema, como lâmpada queimada por exemplo, basta ligar 0800
033 1825 no horário de 7 horas às 19 horas, ou enviar mensagem e
inclusive foto e vídeo para o WhatsApp 31 98978 5604 a qualquer
hora do dia ou da noite.
SAIBA MAIS: http://goo.gl/lM16ap
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POLÍCIA

Indivíduos suspeitos são
presos pela Polícia Civil

Na manhã de sexta feira(04/12), investigadores da
Polícia Civil de Carangola,
realizaram uma operação
policial no município de São
Francisco do Glória(MG).
Durante ação dos policiais
civis foram cumpridos mandados de prisão preventiva em
desfavor de quatro indivíduos
. Três são investigados pelo
crime de tentativa de homicídio e um já possui passagem
por homicídio e vem sendo
investigado pelo cometimento
de dois outros homicídios.

Os presos foram conduzidos para Delegacia de Polícia
de Carangola pela Equipe da
Policial Civil (Subinspetor

Marcos Silva, Investigadores
Merchid Mullen, Walberto
Machado e Benedito Fernando Carlos.

Casal estaciona carro em mirante e acaba assaltado
MANHUAÇU (MG) - Um
casal foi assaltado enquanto
estavam no carro no loteamento
Cidade Nova, por volta de 23:30
de sexta-feira, 04/12.
O jovem de 24 anos e a colega
de 22 estava num carro no local
conhecido por mirante. Em
dado momento surgiram três

indivíduos de um matagal. Eles
se aproximarem do veículo e
quebraram os vidros da porta do
lado esquerdo do carro usando
um pedaço de pau e uma pedra.
Eles retiraram a jovem do
carro e roubaram o celular, uma
pulseira de ouro, um anel de
ouro e um relógio dourado. Do

rapaz, levaram um cordão de
prata e uma caixa de som que estava no porta-malas do carro. As
vítimas foram para a Unidade
de Pronto Atendimento (UPA)
e acionaram a Polícia Militar.
Não há suspeitos de autoria.
O rapaz sofreu alguns cortes e
ficou internado para exames.

SÃO DOMINGOS DAS
DORES (MG) - Sebastião
Silvestre do Nascimento, de
29 anos, foi detido na noite de
quinta (03/12) após ameaçar e
ser o autor de momentos de terror vivenciados pelos pais dele
e a sobrinha em São Domingos
das Dores, na região de Inhapim.
De acordo com Sargento
Roberto, na tentativa de manter
relações sexuais com a sobrinha,
de 18 anos, a princípio, armado
com uma faca e, posteriormente,
com um revólver calibre 32,
ameaçou os próprios pais que
tentavam evitar o crime.
Relatos das vítimas dão conta
de que o autor, que faz uso de
drogas e bebidas alcóolicas, ao

perceber a chegada da sobrinha
na casa, invadiu o seu quarto e
anunciou que iria “ficar” com
ela. A jovem, assustada, correu
para o quarto dos pais do autor
para pedir socorro, trancou a
porta e pediu para que eles ligassem para o seu pai. Do lado
de fora, exaltado, Sebastião
quebrou a porta e ameaçou os
próprios pais que tentavam
impedi-lo. Ele chegou a fazer
disparos de arma de fogo dentro
do quarto.
Sob a mira de uma arma de
fogo, a jovem foi obrigada a
trancar a casa com os pais do
autor dentro e seguir com o tio
para uma área mais afastada, em
meio a um cafezal. Segundo a

vítima, ela foi obrigada a manter
relações sexuais com o autor.
Eles retornaram à casa e
ela ameaçada de morte, caso
contasse algo à família. Após o
fato, Sebastião entregou a arma
aos pais. Os policiais militares
prenderam o autor e o mesmo
foi conduzido à Delegacia de
Polícia Civil de Caratinga.
A delegada Tatiane Neves
ouviu os envolvidos e autuou
Sebastião, que foi encaminhado ao Presídio de Inhapim.
De acordo com a delegada, o
autor responderá pelos crimes
de estupro, homicídio tentado,
cárcere privado, dano e disparo
de arma de fogo.
TV Super Canal - Caratinga

Homem é preso pela Polícia Militar
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Homem é preso tentando descontar
cheque falso em Espera Feliz
A Polícia Militar de Espera
Feliz prendeu Anderson, de
28 anos, na última sexta-feira
(27), ao tentar descontar um
cheque de R$ 5 mil com a assinatura falsificada. Ele usou
outra pessoa para ir ao banco
tentar sacar o valor.
O funcionário da agência
do Banco do Brasil acionou
a polícia contando que um
indivíduo chegou no local
para descontar a folha de
cheque. Ao conferir os dados,
o atendente constatou que a
assinatura não conferia com a
do titular da conta e, por isso,
a folha foi retida e o rapaz foi

informado de que se tratava de
uma fraude.
O portador contou que um
homem havia lhe abordado e
pedido que fosse até o banco descontar o cheque, pois
estava sem documento de
identidade. Em troca do favor
ele pagaria R$ 200. Enquanto
contava a história, ele conseguiu mostrar o homem do
lado de fora da agência, que
ao perceber que estava sendo
identificado, fugiu do local.
Pela descrição, a Polícia
conseguiu localizar Anderson,
que alegou ter achado o cheque já preenchido e resolveu

tentar desconta-lo. O proprietário do cheque, identificado
como um vizinho do acusado
de golpe, tomou conhecimento dos fatos através de uma
ligação do funcionário do
banco, e contou aos policiais
que os cheques estavam em
uma mesinha no seu quarto.
Ele acredita que as folhas
foram furtadas. Além daquela
que tentou ser descontada, a
vítima deu falta de mais duas
folhas.
Anderson foi conduzido
à delegacia para as devidas
providências.
Portal Espera Feliz

Em brincadeira de turma, jovem
morre afogado em piscina
MATIPÓ (MG) - O estudante Denivaldo José do Carmo, 22
anos, morreu afogado numa piscina neste sábado, 05/12, em um
clube - Italogard - em Matipó.
Segundo a Polícia Militar, o
rapaz foi socorrido por populares até o hospital, mas já chegou
sem vida ao local.
Ainda de acordo com a PM,
colegas contaram que estavam
em um churrasco da turma,
fazendo uso de bebida alcoólica
no clube durante todo o dia. Por
volta das 20:00, todos pularam
na piscina, sem o consentimento
do responsável. Após pularem,
todos saíram e somente alguns
minutos depois deram por falta
da vítima – que aí foi retirada
da água e tentaram reanimá-la,
porém sem êxito.
O vigia do clube informou
que avisou aos alunos para não
entrarem na piscina, que estava
fechada.
Denivaldo José do Carmo era
morador do Córrego do Café,
zona rural de Pedra Bonita.

NOTA DO CLUBE
Em nota divulgada nas redes
sociais, o clube lamentou a morte do jovem e ressaltou que não
havia autorização para o uso da
piscina pelos estudantes. Leia a
íntergra da nota:
NOTA DE ESCLARECIMENTO
É com extremo pesar que
a direção do ITALOGARD
CLUB comunica falecimento
em virtude de afogamento em
suas dependências, desejando-se
os mais profundos sentimentos
a família do jovem estudante.
Ressalta-se que a piscina é
de uso restrito aos sócios e no
momento encontrava-se fechada
com cadeado, além de existir
diversas placas de advertência
com o horário de funcionamento
e da advertência dada no ato
pelo vigilante da instituição.
O estudante participava de
uma confraternização com sua
turma, no quiosque reservado
para eventos e não estava liberado o uso da piscina para os

mesmos.
Colaboramos com a elucidação dos fatos e, neste momento
de perda e dor, queremos transmitir nossos sentimentos aos
familiares e amigos.
Matipó, 06 de dezembro de
2015.
ITALOGARD CLUB
Reportagem Carlos Henrique
Cruz - carlos@portalcaparao.
com.br
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

Catarata
Dois caipiras se encontram.
- Cê tá sabenu que o Belarmino morreu?
- Pergunta o primeiro.
- Mai Morreu dú que homi?
- Catarata!
- Catarata !? Mai inté onde eu sei , catarata num mata!
- Mais é qui empurraram ele!

Sonhos
No consultório:
- Doutor, todas as noites eu vejo crocodilos
azuis.
- Você já viu um psicólogo?
- Não, não. Só crocodilos azuis.

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 Há disposição de sobra para
executar tarefas, preparar planos e procurar tocar projetos
antigos. Viajar pode ser uma opção. Nunca é tarde também
para se preparar e se planejar materialmente. Sua intuição
está forte, então procure refletir bem sobre possíveis insights que porventura venha a ter.
BENS E FINANÇAS: as boas ideias e possíveis interesses provenientes
de outras culturas ou até mesmo de negócios de ordem internacional podem
ajudar a clarear suas pretensões. O melhor é que a possibilidade de ganhos
extras e de aplicações financeiras podem ocorrer.
TOURO – DE 21/4 A 20/5 Há uma provocação no ar com o Sol ao lado de
Saturno ardendo em Sagitário. Ao mesmo tempo em que há cobranças internas,
tipo de mim para mim, o estado de consciência a respeito de objetivos gerais
de vida clama por maior reflexão antes de qualquer ação.
BENS E FINANÇAS: há um sentimento mais pragmático e objetivo quando
o assunto é o financeiro. Procurar poupar ali para equilibrar lá na frente é
necessário. Evite desperdícios. Se conseguir se concentrar para tornar planos
viáveis, pode ser um alento num futuro bem breve

O bonitão
Três trabalhadores de uma empresa de
limpeza estão num andaime, lavando os
vidros de um grande edifício.
De repente, um deles dá um gemido,
vira-se pro outro ao lado e diz:
- Ai, ai, ai, que dor de barriga! Precisamos descer!
- Você está louco! Vai demorar a vida
toda - fala o colega.
- Mas eu não tô aguentando mais, cara!
Não vai dar tempo de descer!
- Então, bata na janela e peça pra senhora deixar você usar o banheiro, aconselha
o amigo.
É o que ele faz. Assim que a senhora
permite a sua entrada pela janela. Ele voa
para o banheiro.
Está lá o cara, tranquilo, fazendo suas
necessidades, quando ouve uma gritaria
danada.
Quando sai, vê que o andaime tinha
quebrado e os dois amigos tinham se espatifado no chão.
No dia seguinte, no velório, estão lá os amigos, as viúvas inconsoláveis e o cara acompanhado da esposa, quando chega o dono da
empresa onde trabalhavam. Imediatamente
todos fazem silêncio. O empresário começa o
seu discurso, dirigindo-se às viúvas:
- Sei que foi uma perda irreparável, mas
posso, pelo menos, tentar aliviar tamanho
sofrimento. Isso nunca aconteceu em nossa empresa que sempre pensou na segurança dos funcionários. Eu me sinto muito triste e ajudarei em tudo que puder as
viúvas. Como sei que as senhoras pagam
aluguel, darei uma casa para cada uma.
Também sei que as senhoras dependem de
ônibus; por isso, darei um carro pra cada
uma. Quanto aos estudos de seus filhos,
não se preocupem mais, pois tudo será por
conta da empresa até que terminem a faculdade. Para finalizar, as senhoras receberão todos os meses 3 mil reais, para as
comprinhas da ‘cesta básica’.
A mulher do sobrevivente, já meio arroxeada, não se contendo mais, belisca o
marido e fala:
- E o bonitão cagando, né?

HORÓSCOPO

GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 Há disposição para finalizar projetos e ações
que possam não ter surtido efeitos durante o ano. Aspectos emocionais e até
físicos terão relevância para poder conduzir ações neste período. Relaxe mais
e use a criatividade.
BENS E FINANÇAS: novas responsabilidades e dedicação mais profunda
em ações importantes no trabalho podem trazer dificuldades no âmbito familiar.
Ao mesmo tempo, é preciso se segurar nestes primeiros quinze dias para não
gastar por conta de futuros recebimentos financeiros.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 Algumas responsabilidades caem com muito peso
neste período. Saber estabelecer metas ou pelo menos adquirir consciência para
não desconstruir situações de ordem pessoal mais recentes, poderá ser interessante. Seu olhar mais refinado traz também poder de crítica e de autocrítica.
BENS E FINANÇAS: sabe aquela situação de colocar ordem nos papeis e
na casa? Pois bem, o momento é para isso. É o famoso “Ordem e progresso”.
Para conseguir algo palpável, será preciso disposição e determinação para
executar planos.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8 Se ocorrer um pouco mais de sufoco neste final
de ano, é até natural pelo andar de seus afazeres. Procure agir com sensatez
diante das dificuldades. As potenciais cobranças serão naturais. Aproveite a
boa criatividade para fazer a diferença e driblar pequenos empecilhos naturais
para qualquer mortal.
BENS E FINANÇAS: geralmente os leoninos executam bem as tarefas de
ordem financeira. A questão neste momento é procurar executar bem e com
coerência o planejamento realizado no mês anterior ou há bastante tempo.

sete erros

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 Há maior seriedade e objetividade nas ações.
Procurar resultados também faz parte deste período de maior consciência de
seus anseios e de busca por respostas, sobretudo aquelas que interferem no
eu. Mudanças à vista, sobretudo no seu interior.
BENS E FINANÇAS: sempre é bom procurar ouvir a voz da intuição, por
mais que seja passível de falha, mas pode ser um indicativo. Novas propostas e
planos futuros podem influenciar positivamente. Não faça contas sem respaldo
e nem contas contando a possível percepção financeira futura.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10 Por mais que ideias novas possam provocar
ações imediatas pensando em objetivos a serem cumpridos a longo prazo, há
necessidade de ir com calma, sobretudo entender que há limitações naturais
em qualquer tipo de ação. O melhor é que os planos podem ser bons e há
disposição para seguir em frente.
BENS E FINANÇAS: o reconhecimento de suas ações no trabalho poderá
em breve render algo positivo, por exemplo, em uma substituição ou possível
determinação a ter de assumir uma chefia. É preciso, no entanto, paciência para
equilibrar os gastos, sobretudo com as cobranças familiares.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 A partir de amanhã, dia 5, Vênus entra em
Escorpião, e poderá tornar a vida amorosa e, em parte, material um pouco mais
fluida e tranquila. Não conte muito com expectativas e nem com a bondade
de terceiros, procure agir mais a partir de seus próprios dotes. De resto, tudo
caminha na humanidade.
BENS E FINANÇAS: bom período para aumentar a renda e determinação
e disposição para fazer o que gosta. É preciso manter o foco no ambiente de
trabalho e finalizar o que deve ser finalizado para poder deixar outros projetos
também fluírem com naturalidade.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/12 O momento está bem positivo, de forma
geral, aos sagitarianos. É preciso também estar mais focado em seus objetivos
e estar pronto para realizar mudanças, se assim entender. O melhor mesmo é
se planejar com otimismo e com os pés no chão, pois se aproxima ainda neste
mês um excelente período transformador para este signo.
BENS E FINANÇAS: se há um signo que adora expansão é este. Acontece
que as ideias estão fluindo ou estarão prestes a fluir, em especial a partir do dia
11 deste mês. Ajustes e reconsiderações de projetos, planos ou ações, são necessários neste primeiro momento, sobretudo quando se tratar de investimentos.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 Caso esteja procurando emprego ou
disputando colocação com colegas de trabalho, reflita se realmente aquela
função ou posto será proveitoso para você conseguir deixar o trabalho fluir com
naturalidade. Os capricornianos, em parte, precisam de concentração, de foco,
pois determinação e inteligência já têm de sobra.
BENS E FINANÇAS: há energia para fomentar sua capacitação ou aperfeiçoamento profissional. Tais conhecimentos se realizados de maneira determinada,
focada e com objetividade, poderão trazer consequências de forma natural,
mesmo num futuro a médio e longo prazos.

CURIOSIDADES
A Ação Popular

Entre os instrumentos legais previstos na
Constituição para a proteção de direitos está a
ação popular. Nos termos da Constituição qualquer cidadão poderá propor ação popular, para
anular qualquer ato que prejudique o patrimônio
de entidades públicas.
Só os cidadãos, portanto, podem utilizar essa
medida, ficando excluídos os estrangeiros e os
apátridas, isto é, todos os que não tem cidadania
brasileira. O objetivo da ação deve ser a anulação de ato prejudicial ao patrimônio público.
O patrimônio, nesse caso, não tem apenas o

sentido econômico, mas pode ser qualquer bem
de valor artístico, estético ou histórico. Já se
tem admitido a ação popular, por exemplo, para
obrigar o poder público a mandar retirar placas
e cartazes que prejudicam a paisagem. Este é
um caso típico de patrimônio estético.
Embora a ação popular não vise proteger
direitos que pertençam diretamente a um indivíduo, ela protege o patrimônio público, ou seja,
protege direitos que são de todos e de cada um.
POR DALMO DE ABREU
DALLARI em O QUE SÃO
DIREITOS DA PESSOA

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 É um momento de expansão e que inevitavelmente os planos deverão, pelas próprias contingências, serem reconfigurados ou
novamente planejados. As mudanças de última hora encontram em sua capacidade de comunicação e de domínio na arte de montar estratégias algo positivo.
BENS E FINANÇAS: a união faz a força, sobretudo neste momento em que
essa ideia está favorecida. Se souber controlar bem o tempo e a dedicação ao
trabalho e distribuir tarefas, será bem positivo. Controle o ímpeto ao consumismo.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 As oportunidades estão na porta. Sua ambição
também está em alta e por isso, agora, você deve estar mais consciente de suas
virtudes e qualidade técnica, por exemplo, para desenvolver trabalhos de sua
área de atuação. A intuição, inclusive, poderá contribuir em uma ou outra ação.
BENS E FINANÇAS: é bom controlar um pouco mais as finanças e não
alimentar muito o espírito consumista com futuros dividendos, tipo o décimo
terceiro ou qualquer outro. De forma geral, boas notícias e possíveis rendas
inesperadas podem ocorrer a partir deste período.
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Aos 83 anos, morre o comediante Tutuca
Na quinta-feira (3), morreu Usliver João Baptista
Linhares, o comediante Tutuca. Aos 83 anos de idade,
o artista que estava internado há alguns dias no Hospital Barra D´Or, no Rio de
Janeiro, não resistiu a uma
pneumonia seguida de uma
parada cardíaca.
Em entrevista ao site
“Ego”, Gisele Carmo, enteada do humorista, relembrou um pouco
do jeito divertido do ator. “Não dava para falar sério com ele. Ele era
só piada, tudo fazia piada, bem que eu tentava falar sério, mas não
dava”, disse ela. “Ele era só alegria. Estava debilitado, mas estava
bem. Não estava sentindo dor. Na segunda-feira que tudo aconteceu
[os AVCs], na terça ele foi internado e o médico disse que algumas
infecções são silenciosas, por isso ele não sentia dor”, contou Denise
Silva, viúva de Usliver que será velado no sábado (5) no Crematório
São Francisco Xavier, na Zona Norte do Rio. Após a cerimônia, o
corpo vai ser cremado.
Carioca, Tutuca começou na carreira artística na década de 50.
Por conta da sua veia cômica, o artista participou de programas de
TV, rádio, peças de teatro e filmes. No humorística “A Praça É Nossa”, do SBT, atuou por muitos anos e viveu personagens marcantes
como o faxineiro Clementino, o divertido Magnólio e vários outros.
O último trabalho do comediante na televisão foi uma participação
no “Zorra Total”, da Globo.

Marília Pera morre aos 72 anos após
batalha contra o câncer
Muita gente já deve ter visto, mas não
tem como a gente não falar aqui. Afinal,
perdemos uma das maiores atrizes que já
passou por esse país.
Aos 72 anos, Marília Pera, uma das
grandes divas do cinema, do teatro e da
televisão do Brasil, morreu após uma batalha de dois anos contra o câncer.
Acostumados a vê-la sempre nas telenovelas e programas televisivos, a gente
té esquece da artista tão completa que foi Marília Pera. Além de
atuar, a diva também era cantora, diretora, bailarina e coreógrafa.
Em reportagem, o site G1 contabiliza mais de 50 peças, 40 novelas
e 30 filmes em sua carreira.
Para homenageá-la, a gente deixa aqui esse vídeo lindo, com a
apresentação icônica de “120… 150… 200 Km por Hora” no especial de TV “Elas Cantam Roberto”, de 2009.

Cláudia Raia revela: ‘Comecei a namorar
com 8 anos de idade’
Parece que Cláudia Raia, 48,
sempre foi um pessoa precoce. A
atriz que iniciou na carreira artística
ainda novinha contou durante uma
participação no programa “Encontro”, na manhã de quinta-feira (3),
que começou a namorar desde muito cedo.
“Comecei a namorar com 8 anos,
foi tudo muito cedo. Sempre fui muito grandona, com 10 anos me
apaixonei pelo Geraldinho da capoeira, era meu herói", disse ela ao
risos para a apresentadora Fátima Bernardes, 53. “O Enzo falou para
mim: ‘não conta sua história para a Sofia'”, brincou ela se referindo
aos dois filhos.
Para aproveitar a presença de Cláudia Raia no matinal, Fátima
pediu uma ajudinha para a colega de emissora e ambas dançaram
juntas um trecho do musical que a atriz apresenta por todo o país, o
“Raia 30″. “Sempre sonhei em participar de um musical. Mas eu não
canto nada”, afirmou a apresentadora.

Globo convoca ex-CQC para ajudar mulher
do Boninho nas férias de Fátima Bernardes
Felipe Andreoli foi chamado para ficar como
apresentador ao lado de Ana Furtado no Encontro, de Fátima Bernardes. Ele é repórter do programa. Em janeiro, a mulher de Willian Bonner
vai entrar em férias.
A ideia de convocar o ex-CQC é para que Aninha não fique sozinha, pois ela não dá conta...
Quem fazia o Encontro com a mulher do diretor Boninho era Tiago Leifert, mas ele estará no
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The Voice Kids.
Andreoli é marido de Rafa Brites, que está super em alta na Globo. Ana Furtado só está como apresentadora por ser mulher de Ovinho (ele gostava de jogar ovo nas pessoas pela janela ao lado da
socialize Narcisa Tamborindeguy, sua ex).

Larissa Manoela aparece de novo com filho
de Leonardo e mãe dela tenta proibir fotos
Rolou o maior climão tenso na
porta de um show de Luan Santana,
na sexta (4), em São Paulo. Larissa
Manoela, atriz do SBT, chegou com
João Guilherme, filho do sertanejo
Leonardo, apontado como o novo
namorado dela. A mãe da moça queria censurar os fotógrafos e impedir
que fizessem imagens dos dois juntos.
Mas a tentativa de proibição não
deu certo... As fotos foram feitas,
claro. Quem estava lá contou que os dois ficaram em clima de intimidade e que não pareciam só amigos, não.
Larissa aparece bastante expondo a vida amorosa, inclusive já deu
entrevistas falando de seus namoros e divulgou em redes sociais.

Claudinha fica nervosa com notícia de cachê
Depois que saiu na imprensa
carioca que Claudia Leitte e outros
famosos tiveram seu cachês reduzidos em razão da crise econômica, ela ficou revoltada.
Mandou sua equipe ligar para
o jornal e desmentir (que novidade as celebridades fazerem isso,
né...?). A única que deu piti foi
ela...
É óbvio que é verdade a informação, mas Claudinha adora causar e criar polêmica...
Seus shows não estão lotando (a não ser em Salvador e com a
presença de outras atrações musicais) e duas apresentações foram
canceladas por falta de público.
A notícia era que o cachê da cantora caiu de R$ 280 mil para R$
150 mil. Mas Milk mandou dizer que cobra entre R$ 250 mil e R$
450 mil (mais que Ivete Sangalo???).
Então, tá...
Obs.: Ivete também teve de diminuir o valor de seus shows de R$
400 mil para R$ 300 mi

Boninho foge de Narcisa
Boninho (o diretor-enxaqueca da Globo)
fez de tudo para não dar de cara com Narcisa
Tamborindeguy no lançamento do livro do
pai dele, o Boni (ex=mandachuva da emissora), nesta semana, no Rio.
Ele desviava no meio de outras pessoas
para evitar encontrá-la.
Para quem não sabe ou não se lembra,
Narcisa é ex-mulher de Boninho e os dois se
divertiam atirando ovos nas pessoas pela janela...
Ovinho foi ao evento com a mulher Ana Furtado e com a filha de
oitos anos usando salto alto.

Latino fica babando em
morena que quase
abalou casamento de
Scheila Carvalho
Latino é danado!
Ele anda de olho em Kamyla Simioni, aquela bela morena que ficou com
Tony Salles enquanto ele era casado
com Scheila Carvalho. Não é de hoje
que o cantor tem mania de fuçar na rede
social da moça, curtindo fotos, mas agora ele fez um elogio todo babão... Detalhe: a empresária mineira está
noiva. Xiii... Esssa foi a foto que chamou a atenção de Latino:

Maju causa revolta na Globo
A nova moça do tempo, Maria Julia Coutinho, foi convidada para
gravar a vinheta de fim de ano da Globo e causou ciumeira por lá.
Outros jornalistas que estão há anos no ar, inclusive como âncoras
de telejornais, não foram chamados e ficaram revoltados...
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Muita gente acha que Maju é exibida, adora aparecer, inclusive
com roupas extravagantes e coloridas demais, e usa sua popularidade para se dar bem e ofuscar os que são mais discretos e na deles.
Ai, gente, ela não tem culpa de nada, tadinha.

Ximbinha descumpre decisão da Justiça
Como está acontecendo uma briga judicial pelo nome Calypso,
tanto Joelma quanto Ximbinha (agora com X) estão proibidos de
usar o nome da banda, pelo menos por enquanto.
Mas o guitarrista, ao lado de sua nova Joelma (Thabata Mendes),
está divulgando aos quatro cantos o nome XCalypso.
A cantora, que estava usando Joelma Calypso, recuou e está agora
trabalhando com apenas Joelma.
Ximbica tem um show vendido para o dia 3 de janeiro em Ananindeua, no Pará. Isso significa que tanto ele como a prefeitura da
cidade estão desobedecendo a ordem judicial.
Xiiii...

Noivo de famosa grávida sai à caça
O noivo de uma famosa que está grávida (e que anda saindo para
pegar mocinhas à noite com o carro dela) agora começou a ficar com
uma bailarina do Faustão.
Como essas mocinhas desinibidas que trabalham com Fausto Silva adoram aparecer, principalmente com polêmicas, o rapaz deveria
ficar esperto.
Um flagra pode acontecer a qualquer momento.
Ele que se cuide, pois poderá perder a vida boa que está ganhando
da noiva no Rio de Janeiro...

Paula Fernandes abandona Ronaldo
Depois de alguns lutadores
como Anderson Silva, Victor
Belfort e Junior Cigano deixarem a agência de marketing de
Ronaldo, agora é a vez de Paulinha Fernandes pular fora do barco. O nome dela foi tirado do site
do ex-jogador.
A cantora sertaneja não faz
mais parte da 9ine. Ainda não
vazou o motivo de sua saída,
mas o gênio forte da moça é
muito comentado no meio das
celebridades. Paula fazia parte
do escritório de Leonardo, que antes vendia os shows dela, e saiu
brigada com o cantor.
Atualmente, na agência de Ronaldo, de peso mesmo só tem o jogador Neymar (que na verdade quem cuida da carreira dele é o pai e
todo mundo sabe disso...).
O próprio Ronaldo também faz parte da lista de clientes (ah, vá...),
além do tenista Rafel Nadal (que vive fora do Brasil) e o professor
de educação física Marcio Attala (que é amigo do dono).
Do meio artístico, sobraram apenas os atores globais Alexandre
Nero (o eterno Comendador da novela) e Paola Oliveira. Eles até
são clientes da 9ine (ainda), mas só que compartilhados com outras
agências, sem exclusividade.
O último que sair, apague a luz...

Gusttavo Lima barra equipe de TV e faz cara
de tédio; César Menotti evita falar de
declaração considerada homofóbica
Rolou um festival de música no último
fim de semana, em SP, que ainda está dando
o que falar. Gusttavo Lima estava irritadiço
e não queria muito papo com ninguém.
Nivaldo mostrou-se arredio. Mandou
barrar a equipe de um programa da Rede
TV! que não puxa o saco dele (o cantor
gosta de ser bajulado).
Na hora de fazer fotos, Ni ficou com ar
de quem estava ali forçado, fez cara de paisagem e de tédio...
Já César Menotti, que faz dupla com Fabiano, foi impedido por
sua assessoria de falar da declaração polêmica que fez ao ver a foto
de um beijo na boca de Bruno Gagliasso e João Vicente de Castro
(ex de Cleo Pires e Sabrina Sato)
"É assim que demonstra ser um homem com H? Se postar um
vídeo transando com outro homem aí é ser homem mesmo, seguindo esse raciocínio? Não sou machista, não sou hipócrita, não sou
preconceituoso e não beijo outro homem na boca. Mesmo assim,
continuo sendo homem com H", disse Menotti sobre o tal beijo.
Devido à grande quantidade de críticas que recebeu, ele respondeu a um seguidor em sua rede social que se arrependeu do que
disse, que deveria ter ficado calado.
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11º Encontro de Mulheres Cooperativistas da Coocafé

D

urante todo o sábado,
dia 28/11, a Coocafé
e o Sicoob Credicaf
reuniram no Espaço Credicaf,
em Lajinha/MG, centenas de
mulheres cooperativistas para
o 11º Encontro. Com início às
8h, elas foram recebidas com
um delicioso café preparado
pelo Núcleo de Mulheres de
Imbiruçu, onde fizeram o cre-

denciamento, e receberam uma
camisa e kit do evento. Em
seguida, a analista ambiental,
Cintia Matos, deu às boas
vindas a todas e convidou uma
das participantes a fazer uma
oração, pedindo pelo dia que
iam passar juntas. Na sequência, foi convidado à frente
o Diretor Superintendente de
Negócios do Sicoob Credicaf,

Willian Berbert, que deu as
boas vindas a todas e falou sobre a importância da mulher nos
negócios. O Diretor Presidente
da Coocafé, Fernando Romeiro
de Cerqueira, esteve com a palavra e cumprimentou a todas,
falando sobre o trabalho que
tem sido feito com as mulheres;
ele também abordou o novo empreendimento da cooperativa, a
Fábrica de Rações Coocafé, e
se despediu desejando às participantes um ótimo dia, repleto
de aprendizagem.

Sete cidades estiveram no
evento, representadas pelos
Núcleos Femininos da cooperativa. A primeira palestrante
do dia foi a Presidente da
Associação Orgânica do Sul
de Minas e Coordenadora do
Grupo de Mulheres MOBI,
Rosangela Paiva, que abordou,
além de sua história de vida, sua
participação ativa na propriedade. Ela ainda trouxe um pouco
do trabalho que é realizado no
Sul de Minas pelas integrantes
do MOBI, motivando assim

a todas.
Na sequência, o Engenheiro
Agronômo do Idaf, Michel
Emerick, e o Cabo Samuel,
da Policia Militar Ambiental,
trouxeram orientações sobre
Legislação Ambiental na Área
Rural, tanto no Espírito Santo
quanto em Minas Gerais. Eles
também esclareceram dúvidas
e explicaram sobre os cuidados
e as atitudes que devem ser
tomadas na propriedade.
Após a pausa para o almoço,
a Mestranda em Ciências Con-

tábeis pela Fucape Business
School e professora na Facig,
Farana de Oliveira Mariano, realizou com as participantes um
Workshop sobre Empreendedorismo. Bastante dinâmico e envolvente, o trabalho despertou
nas mulheres desejo de crescer,
ser independente e ter até mesmo de ter seu próprio negócio
com a matéria prima extraída
de sua propriedade. Finalizando
a tarde de muito aprendizado,
os ADCs (Agentes de Desenvolvimento Cooperativista),
Tiago Sanglard e Juliano Afonso, que são colaboradores da
Coocafé e do Sicoob Credicaf,
respectivamente, trouxeram
uma oficina de Cooperativismo com atividades em grupo,
envolvendo e motivando todas
as participantes, focando sempre na mudança feminina na
sociedade, no cooperativismo e,
sobretudo, na intercooperação.
A participação das mulheres
nas palestras e oficinas fizeram
o encontro ser ainda mais dinâmico, divertido e de muita
valia. Muitos brindes foram
sorteados entre elas, alegrando
ainda mais a tarde. Encerrando
o evento todas foram convidadas para um coffee break e
fizeram questão de ressaltar a
importância do Encontro.
O 11º Encontro de Mulheres
Cooperativistas foi realizado
pela Coocafé e Sicoob Credicaf, com o apoio do Sistema
OCB-SESCOOP/ES, OCEMG e Núcleo de Mulheres
Coocafé.

