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EDITORIAL

O que leva a comoção

Tenho um texto intitulado “O voo 447 e as maiores tragédias do
mundo”, que pode ser lido no site www.administradores.com.br, ou no
portal www.jm1.com.br milhares de pessoas já leram o texto, escrevi,
por discordar da atenção da grande mídia causando comoção em algumas
tragédias e outras as vezes até maiores passam despercebidas, no mês de
novembro ocorreram duas tragédias próxima uma da outra. Em Mariana/
MG, no dia 5, uma barragem da mineradora Samarco se rompeu e destruiu
tudo que encontrou pela frente, inclusive dois vilarejos.
O último balanço divulgado pelo governo mineiro, dia 13 /11, apontou
que o acidente deixou 8 mortos e ao menos 19 desaparecidos, segundo
equipes que trabalham no resgate. Já no dia 13, aconteceu o ataque terrorista em três frentes em Paris. O primeiro-ministro da França, Manuel
Valls, afirmou, na tarde do dia (20), que subiu para 130 o número de
mortos nos atentados do dia 13 em Paris. O governo francês afirmou que
há mais de 350 vítimas, muitas delas em estado grave. Consequência dos
ataques terroristas atribuídos e assumidos pelo Estado Islâmico.
Pelos franceses, foi uma comoção total. As páginas do Facebook foram
cobertas com as cores e a bandeira da França. Houve uma reação crítica
e imediata na França e no mundo.
A tragédia em Mariana fora anterior e não teve muita divulgação, cheguei até criticar a Rede Globo pelo aparato jornalístico enviado para Paris
e a cobertura exagerada em detrimento ao tratamento dado em Mariana é
capaz que o presidente da França François Hollande, seja mais conhecido
hoje nos arredores de Mariana que o próprio prefeito da cidade, depois
de muito criticada a Rede Globo resolveu dar mais atenção ao caso de
Mariana, mas por ser seus clientes potenciais, muitas coisas não são ditas.
Na Dinamarca, fizeram campanha nacional por ter tido 3 assassinatos em um ano, dentre eles um era policial, aqui as tragédias estão
virando rotina; será que a comoção é porque foi praticada por terroristas.
Nenhuma campanha, nenhum minuto de silêncio nas partidas de futebol, nada foi visto, além do noticiário superficial, narrativo e rotineiro
na mídia em geral. O que se viu foi um silêncio total, como se nada
tivesse acontecido.
As estatísticas brasileiras não mentem, mantida a média anual de
50.000 assassinatos, temos todos os anos
384 tragédias iguais a de Paris por ano e
Fale com a redação
contato@jm1.com.br ninguém se mexe, não podemos ignorar
os números apenas por eles não estarem
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agrupados em um só momento, veja que
a França juntando todas as tragédias em
um ano, ficaria muito, muito distante da violência brasileira.
Estatísticas publicadas pela revista Veja sobre o ranking dos países
mais inseguros, pela ordem 1º Iraque, Nigéria, Venezuela, 11º Brasil e
107º França. Aqui se mata mais que em muitas guerras, os assassinatos de
policiais viraram rotinas, quase todos os dias há assassinatos de policiais.
Gostaria de ouvir a posição dos sociólogos e de outros profissionais
explicando a comoção que causaram os mortos franceses e nenhuma
providencia movida contra as matanças diárias que ocorrem no Brasil.
E o que dizer daqueles insurgentes aos franco-brasileiros que
coloriram suas páginas em defesa do país europeu.
Aqui prolifera os casos sem solução até hoje, casos do assassinato do
ex-prefeito de Santo André Celso Daniel que, após 14 anos, continua sem
julgamento de alguns investigados. O da boate Kiss, no qual 241 pessoas
foram queimadas vivas e continua sem culpados.
O nosso povo deveria aprender com eles, na França, há reação pela
população e medidas de fato; aqui, só desculpas. Até o momento não
apareceu ainda quem é o órgão ou governo responsável pela fiscalização
das barragens.
De uma temos certeza os políticos receberam muito dinheiro para
fazerem suas campanhas.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES

O que que pensar dos políticos.

OS POLÍTICOS AO LONGO DA HISTÓRIA CONSTRUÍRAM SUA
PRÓPRIA IMAGEM E UM LEGADO NEGATIVO.
Os políticos de tanto praticarem a corrupção desde as fases de administração política do Brasil colônia, império e todos os períodos da republica
até os dias atuais. Que criaram um perfil negativo deixando um legado
ruim para as atuais e próximas gerações. Todos: gestaram, criaram uma
mentalidade péssima e caíram no desprestígio popular histórico.
Eles fizeram por merecer aos longos destes anos e construiu um
arquétipo que tipificaram na mentalidade dos cidadãos que quase todos
os políticos são corruptos. Geralmente estão envolvidos em algumas
espécies de falcatruas e maracutaias. E sempre encontram um jeitinho
para roubarem o nosso dinheiro que pagamos através dos pesados
impostos para ostentação dos políticos, etc. Eles construíram ao longo
do tempo esta imagem de desconfiança e hoje são alvo de: deboche,
chacota, piadas, descréditos, matéria prima para os humoristas e alvo
também de muitas críticas. No imaginário popular os políticos são as
sanguessugas reais que usam táticas ilícitas e modernas para explorar
o cidadão honesto que pagam o luxo da classe política. Esta gente
exploradora forma a classe mais desonesta que existem no Brasil.
Obviamente que nem todos se incluem neste mar de lama fétido, ainda
existem uns poucos que não se deixaram se corromper e submergir na
lama abjeta da corrupção, mas é raridade.
Mesmo diante deste quadro de decadência dos nossos políticos,
ninguém pode viver em uma democracia sem esta gente desonesta e
inconveniente. Eles são os nossos representantes nas casas legislativas
e nas demais administrações de grande envergadura do nosso estado
democrático brasileiro. É o preço que pagamos para viver ainda no melhor
regime político do mundo que é a democracia. Através do voto passamos
uma procuração pública para que eles nos representem e nos defendam

nos fóruns democráticos. Somos obrigados escolher neste mar de gente
corrupta aqueles que se apresentam em épocas de campanha eleitoral,
como sendo: honestos e que tem como meta exterminar a corrupção no
país, mas que é uma verdadeira ilusão que eles passam para o eleitor.
Portanto, não é culpa de o povo pensar desta maneira negativa dos políticos brasileiros, eles mesmos arquitetaram este conceito e mentalidade que
poderão levar um milênio para o povo criar uma nova forma de pensar e ver
os políticos. Isso se durante este longo período eles zelarem pela classe
e trabalharem para destruírem esta imagem, legado e conceito negativo
que está muito presente e atuante na classe política e principalmente na
mente popular. Muitos entram na política não como um funcionário público
para zelar pelo patrimônio da comunidade e lutar para promover políticas
públicas honestas que venham beneficiar a população nas áreas sociais.
Tem aqueles que entram na classe política com a carapuça de honesto
contra a corrupção, mas depois que é eleito se transforma e porta como
sendo um profissional da corrupção.
Esta realidade um dia poderá mudar quando o povo, o cidadão brasileiro
que ainda é obrigado a votar, começar a pensar melhor na hora de fazer
suas escolhas, conhecer melhor o histórico de que pretende dar o seu
voto. Quando a ação de votar que atualmente é obrigatória deixar de ser
obrigatória e o cidadão poderá conscientemente votar não pela força da
lei, mas pela leveza e clareza de sua consciência. Hoje se alguém deixar
de votar por não concordar com a sujeira da corrupção que está em nossa
em volta e votar em qualquer candidato sofrerão as consequências da
lei eleitoral. Esta situação deverá mudar com a reforma política que está
emperrada por muitos anos e por interesses exclusos. Esta relação ruim
entre os políticos e povo somente vai se transformar de maneira gradual
ao longo dos anos sobre pressão popular.
Cicero Barros

14 de dezembro / 2015

acesse: www.jm1.com.br

3

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Prefeitos receberam homenagem da
Secretária de Direitos Humanos.
Trinta e três municípios mineiros que não registraram homicídios nos
últimos dez anos foram premiados na noite desta quinta-feira (10). Os
prefeitos foram homenageados pelo governo estadual na Assembleia
Legislativa de Minas gerais (ALM), em Belo Horizonte. Foi uma
premiação inédita, no campo dos direitos humanos.
Os municípios com índice zero de homicídios nos últimos dez anos
são: Alto Caparaó, Arantina, Belmiro Braga, Capela Nova, Caranaíba,
Carrancas, Casa Grande, Conceição da Barra de Minas, Congonhal,
Dom Viçoso, Douradoquara, Fama, Gonçalves, Grupiara, Ibituruna,
Ingaí, Itambé do Mato Dentro, Madre de Deus de Minas, Maripá de
Minas, Minduri, Olímpio Noronha, Paiva, Passabém, Pequeri, Rio
Doce, Rochedo de Minas, Santana do Garambéu, Santo Antônio do
Rio Abaixo, São João da Mata, Senhora dos Remédios, Serranos,
Turvolândia e Itamarati de Minas.
Segundo o secretário de Estado de Direitos Humanos, Nilmário
Miranda, a inspiração para a condecoração foi a cidade de Rio Doce,
na Zona da Mata, onde em 50 anos não houve nenhum registro de
assassinato.
Para identificar os munícipios, a secretaria usou estatísticas das
polícias Civil, Militar e também informações do Datasus, que registra
os atendimentos feitos pelo sistema público de saúde.
Além do certificado, cada um dos prefeitos recebeu um livro como
prêmio simbólico para incrementar ou dar inicio a uma biblioteca
pública.
A premiação tem apoio da TV Globo Minas e marcou o lançamento
da música "Refugiados", de Lô Borges, com participação de diversos
artistas. Ela será tema de uma série de ações voltadas para imigrantes
e refugiados, como a criação de um centro para abrigar vítimas de
calamidades e de refugiados de guerra.

Novela das casas próprias em Manhuaçu,
entrará no 7º ano

Parlamentares cobraram que o distrato feito entre a Alfa Imóveis e
a CEF seja analisado cuidadosamente - Foto: Clarissa Barçante

O último debate sobre o problema ocorreu em Manhuaçu no dia
11/09/2015 com a participação da Comissão de Participação Popular.
Dezenas de reuniões e Audiência Pública e nada resolvido. É incrível como as coisas para beneficiar as pessoas carentes se arrastam,
em Manhuaçu, desde a sua implantação em 2009 o problema vem se
arrastando, as obras começaram e curiosamente foram paralisadas e até
hoje ninguém sabe o que rolou de verdade nestas negociações de Caixa
Econômica, empresários do ramo de construção civil. O povo reclama,
as autoridades fazem reuniões e dizem ter resolvido os problemas e
nada, são dezenas de reuniões sem solução. Como no Brasil está difícil
encontrar uma obra sem superfaturamento e corrupção, está cada dia
mais distante de solucionar o problema.
“Não pode virar moda uma empresa assumir um compromisso
e abandoná-lo”, disse o deputado federal Padre João (PT-MG). Ele
questionou a opção da prefeitura de submeter à nova análise outro
projeto para o Minha Casa Minha Vida. Ele explicou que, quando se
vincula um novo projeto ao inicial, todos os procedimentos precisam
passar novamente pelo crivo do Ministério das Cidades, responsável
pelo programa, e da CEF.
Foi gasto bastante dinheiro nas obras inacabadas, não entendo como
a prefeitura e o Ministério Público ainda não tomaram uma decisão
mais eficiente e cada dia que passa mais prejuízo são contabilizados,
até ficar inviável a retomada da obra.
É um tremendo jogo de empurra que ninguém entende, o deputado
Rogério Correia (PT) cobrou que o distrato feito entre a Alfa Imóveis
e a CEF seja minuciosamente analisado. “É estranho a Caixa simplesmente aceitar o distrato, sabendo que isso traria grandes prejuízos à
população”, afirmou. O parlamentar

Em Defesa do Consumidor
emdefesadoconsumidor.2015@gmail.com
A garantia estendida nada mais é do que um seguro não obrigatório
que pode ser contratado pelo consumidor, em regra, no ato da compra
do produto. Segundo Átila A. Nunes coordenador do serviço Em defesa
do Consumidor.com.br a principal vantagem da garantia estendida é

poder utilizá-la quando o produto apresenta defeito após o término da
garantia legal e da contratual. “O consumidor deve exigir a cópia do
contrato e ler atentamente antes de assiná-lo. É importante verificar o
tempo de duração da garantia e limites ou não da cobertura”, lembra.
Vale lembrar que muitas lojas empurram a garantia estendida ao
consumidor em troca de promoções. É a famosa venda casada. “Quando
isso ocorrer o consumidor deve fazer jus ao seu direito de escolha e
não adquirir o produto, denunciando, posteriormente, aos órgãos de
proteção do consumidor”, conclui.

Aumento dos remédios,
contando ninguém acredita!
Que os preços dos medicamentos aumentaram, disso não há dúvida.
Este mês, o consumidor teve aumentos de até 20%. Explicações? Os
preços aumentaram porque os laboratórios reduziram os descontos
para as farmácias. E estas, por isto, desistiram de dar descontos aos
consumidores. A culpa, segundo os fabricantes de remédios, é da alta
do dólar, que atinge os custos de produção. Quem compra remédios
regularmente, encontrava abatimentos de mais de 50% há até algumas semanas. Genéricos, então, podiam chegar a 70% de desconto.
O desaparecimento dos descontos nos medicamentos aconteceu nos
últimos dois meses. Genéricos sempre custaram a metade, até mesmo
porque, por lei, os genéricos devem ser pelo menos 35% mais baratos
que os medicamentos de marca. O dado surpreendente, contudo, é que
o consumidor, diante da alta dos preços dos medicamentos, tomou a
inacreditável decisão de ingerir quantidades menores às indicadas pelo
seu médico. Na alimentação, pode-se até trocar a carne de primeira
pela carne de segunda. Ao ver os preços dos genéricos dispararem,
a saída foi ingerir menos comprimidos, menos gotas... Contando,
ninguém acredita.

Datafolha: 68% dos brasileiros não veem
melhoras após 13 anos de PT
Crise e escândalos de corrupção neutralizaram percepção sobre ganho de renda
Presidente Dilma Rousseff
em conversa com o ministro
da Casa Civil, Jaques Wagner,
sobre processo de impeachment - Agência O Globo / Michel Filho
Pesquisa divulgada neste
sábado pelo Datafolha mostra que apenas 31% dos brasileiros acham
que sua vida melhorou após 13 anos de governo do PT. Para 68% não
houve melhora significativa: 26% alegaram que a situação, inclusive,
piorou, e 42% consideraram que ela ficou igual.
No período de PT no poder, todas as faixas sociais tiveram aumento
de renda. Os 10% mais pobres passaram a ganhar 129% mais. Entre os
10% mais ricos, o aumento real da renda (acima da inflação) foi de 32%.
Segundo analistas ouvidos pelo jornal “Folha de S.Paulo”, o conjunto
crise econômica aguda, denúncias de corrupção, prisões de petistas e
fragilidade política levou à queda no prestígio do PT captada pela pesquisa. Isso ocorreu mesmo com o ganho social que o partido promoveu,
comparável ao dos países europeus que optaram pela social-democracia
após a Segunda Guerra Mundial.
Só 24% veem o partido na Presidência como algo ótimo/bom.
Para 35%, a legenda na presidência é “ruim ou péssima”. Para 40%,
é regular. A pesquisa foi feita com 3.541 entrevistados em 185 municípios nos dias 25 e 26 de novembro. A margem de erro é de dois
pontos percentuais.

Domingo 13 foi dia de protesto em todo o
Brasil contra Dilma
A situação política é um
pouco complexa, em qualquer
circunstância de um governo,
sempre vai ter alguém apoiando, mas sem as paixões políticas uma análise séria sobre o
governo do PT irá encontrar
uma maioria absoluta que deseja o fim desse governo.
Para essa análise é bem simples, verifiquem os principais
nomes do PT e verá que eles
estão condenados e presos, outro fato desagradável é o grande desvio
de dinheiro executado por políticos com cargos públicos do PT. O que
mais está afetando a credibilidade do governo, são as gravações, as
provas incontestáveis e o andamento do processo da Lava Jato.
Antigamente tinha uma propaganda que dizia, ou nós acabamos com
as formigas, ou as formigas acabam com o Brasil. Hoje podemos dizer:
ou nós acabamos com os criminosos do PT, ou os criminosos do PT
acabam com o Brasil. É o sentimento da maioria do povo brasileiro

Por mais transparência em Minas
Com um projeto intitulado “Ranking Nacional dos Portais de
Transparência”, lançado esta semana, o Ministério Público Federal
(MPF) avaliou os portais da transparência dos 5.568 municípios nos
27 estados brasileiros, entre eles os 853 mineiros. O ranking levou
em conta o cumprimento das leis que obrigam os entes federados
a disponibilizar informações, em tempo real, da sua execução
orçamentária e financeira. Dos 853 municípios mineiros, numa
escala de cumprimento da legislação de zero a 10 sob os aspectos
legais e boas práticas de transparência e com base em questionário
elaborado pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à
Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), ninguém obteve nota máxima
no ranking, e mais de 100 tiveram nota zero em transparência. O
mais bem classificado do Estado foi Santana do Paraíso, no Vale do
Aço, cuja nota foi 8,9; seguido de Alpercata, no Vale do Rio Doce,
em segundo lugar, com apenas um décimo de diferença: nota 8,8;
e Juiz de Fora, da região da Zona da Mata, na terceira colocação,
com 8,6. Belo Horizonte vem em quinto lugar, com nota 8,2.

Após governo rever corte, TSE diz que
eleição de 2016 será eletrônica
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou na quinta-feira
(10), por meio de nota, que o governo federal revisou parte do
bloqueio de R$ 428 milhões que faria no orçamento da Justiça
Eleitoral, prometendo liberar R$ 267 milhões que, inicialmente,
seriam contingenciados. Com isso, a Corte eleitoral afirmou que será
viabilizada a realização das eleições de 2016 com voto eletrônico.
O bloqueio atingiria os orçamentos do Supremo Tribunal Federal
(STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Justiça Federal, da
Justiça Militar da União, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho,
da Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ).
No fim de outubro, uma portaria assinada pelo presidente do
TSE, ministro Dias Toffoli, advertiu que o contingenciamento
determinado pelo Executivo nos tribunais superiores inviabilizaria
o voto eletrônico.

Governo declara
emergência em saúde por
casos de microcefalia
O Ministério da Saúde afirmou, em coletiva
de imprensa, que está investigando o aumento
de casos de microcefalia no Nordeste. Trata-se de uma anomalia caracterizada por um
crânio de tamanho menor que o a média. O
ministro da saúde, Marcelo Castro, declarou estado de emergência
em saúde pública por causa da situação. "Todas as hipóteses estão
sendo avaliadas", disse o ministro.
O ministério foi acionado pela Secretaria de Estado da Saúde de
Pernambuco, que observou o aumento drástico da anomalia nos
últimos quatro meses. Foram identificados 141 casos em recém-nascidos em 44 municípios de Pernambuco este ano.

Material escolar deverá ficar 10% mais
caro em média em 2016
O material escolar deve ficar, em média, 10% mais caro em
2016, segundo previsão da Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (Abfiae). A associação
prevê que produtos fabricados no país, como caneta, borracha
e massa escolar, podem ter aumento de até 12% e que os produtos importados, como mochilas, lancheiras e estojos, subirão
de 20% a 30%.
Segundo a Abfiae, nos últimos 12 meses os itens de material
escolar subiram, em média, 10% e a expectativa é que esse
percentual se mantenha no ano que vem. A desvalorização do
real, o aumento dos insumos e da mão de obra contribuem para
o aumento. “O aumento será maior do que o dos anos anteriores,
que tem ficado ligeiramente abaixo da inflação. Este ano será
acima por causa da desvalorização do câmbio, que tem impacto
em toda a cadeia produtiva”, diz o presidente da associação,
Rubens Passos.
Segundo ele, tanto os importadores quanto a indústria nacional
sentirão o impacto. A estimativa de redução nas vendas é 5% a
10% em relação a 2014.
Diante desse cenário, o presidente da associação recomenda aos
pais e responsáveis que pesquisem bastante antes de comprar o
material e que antecipem as compras. “Muitos lojistas compraram
produtos no primeiro semestre deste ano ainda sem o aumento dos
preços que ocorreu a partir de julho. Esses lojistas não sofreram
com os aumentos e estão com preço médio melhor. Quanto mais
conseguirem antecipar as compras, terão preços menor”, explica.
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"Vão acabar decretando a prisão dele"

A LIÇÃO DO CARVALHO

DISPUTA NO NINHO

Era um velho carvalho no meio de uma grande floresta.
Há alguns anos, uma enorme tempestade o deixara quebrado e feio. Jamais conseguira se reerguer, como as demais árvores.
Quando a primavera chegava, o adornava de flores novas e verdes e o outono tomava o cuidado de pintá-las
todas de cor avermelhada.
Mas os ventos inclementes sopravam e levavam todas
as folhas e nada mais podia disfarçar a sua feiura.
A árvore foi se sentindo esquecida, abandonada, sem
utilidade.
E um enorme vazio tomou conta dela.
Quando o vento do outono passou por ali, ela se lamentou: Ninguém mais me quer. Não sirvo para nada. Sou um
velho inútil.
Mais alguns dias se passaram e, na proximidade do inverno, um pica-pau sentou-se em seu tronco e começou a
bicá-lo, de forma insistente.
Tanto bicou que conseguiu fazer um pequeno furo, uma
portinha de entrada para sua residência de inverno, no
tronco oco do carvalho.
Arrumou tudo com muito bom gosto. Aliás, estava praticamente tudo arrumado. As paredes eram quentinhas,
aconchegantes e havia muitos bichinhos que poderiam
alimentá-lo e aos seus filhotes.
Como estou feliz em ter encontrado esta árvore oca!
Ela será a salvação para mim e minha família no frio que
se aproxima.
Pouco tempo depois, um esquilo aproximou-se e ficou
correndo pelo tronco envelhecido, até achar um buraco
redondo, que seria a janelinha da sua casa.
Forrou por dentro com musgo e arrumou pilhas e pilhas
de nozes que o deveriam alimentar durante toda a estação
de ventos gelados.
Como estou agradecido, falou o esquilo, por ter encontrado esta árvore oca.
O carvalho passou a sentir umas coisas estranhas. As
asas dos passarinhos roçando em sua intimidade, o coração alegre do esquilo, suas patas miúdas apalpando o
tronco diariamente fizeram com que se sentisse feliz.
Seus ramos passaram a cantar felicidade. Quando chegou a época das chuvas, deixou-se molhar, permitindo
que as gotas escorressem por seus galhos, lentamente.
Aceitou a neve que o envolveu em seu manto por muitas semanas, agradeceu os raios do sol e a luz das estrelas.
Tudo era motivo de felicidade. A velha árvore redescobrira a alegria de servir.
***
Ninguém há que nada possua para dar. Ninguém existe
que não possa fazer algo a benefício do seu irmão. Um
sorriso, uma prece, um gesto, um abraço, um agasalho,
um pão.
Há tanto que se fazer na Terra. Existem tantos aguardando a cota do nosso gesto de ternura. Ninguém inútil
ou desprezível. Cabe-nos redescobrir a riqueza que em
nós existe e distribuí-la a quem dela necessite ou espere.
***
Se nos sentirmos solitários, em meio às dificuldades
que nos alcancem, aprendamos a estender sorrisos nos
caminhos por onde passarmos.
Antes de nos amargurarmos e cobrar gestos de carinho
de amigos e parentes, antecipemo-nos e doemos a nossa
cota de amor, ainda hoje, permitindo-nos usufruir da alegria de dar e dar-se.

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pode
acabar sendo preso em função das seguidas manobras que adotou para protelar o processo contra ele no Conselho de Ética da Câmara.

ABATIMENTO DE DILMA
IMPRESSIONOU MICHEL TEMER
O vice Michel Temer saiu do encontro com a presidente
Dilma Rousseff muito impressionado com o que encontrou:
uma mulher abatida, amargurada, esgotada, mas curiosamente sem mágoa, nem raiva, e também sem a menor
vontade ou talento para fazer política. Calada. Pareceu a
Michel Temer, segundo interlocutores próximos, que Dilma
não se importou em mostrar-se derrotada, ainda que não
o admita.
SEM ÂNIMO
Amigos Temer temiam que ele fosse recebido com o conhecido jeito búlgaro de ser Dilma, mas ela já não tinha
ânimo nem para grosserias.
SEM EXPECTATIVAS
A falta da virulência de Dilma, no encontro com Temer,
pode ser um sinal de que ela não alimentava expectativas
de reconciliação.
REFLEXO
Um ex-ministro ligado a Temer ironizou:
“Talvez ela estivesse abatida pelo reflexo das mechas brancas do Delcidio...”
RELAÇÕES FÉRTEIS
À saída da reunião, com a delicadeza com que trata até
os adversários, Michel Temer prometeu “relações férteis”
com a presidente.
HISTORIADORA: OSSADAS NÃO
IDENTIFICADAS SÃO UMA FARSA
A historiadora Myrian Luiz Alves, que desde 1996 participa
de expedições à procura restos mortais de guerrilheiros no
Araguaia, diz que integrantes da Comissão de Familiares
de Mortos e Desaparecidos Políticos e da Secretaria de
Direitos Humanos (SDH), da Presidência da República,
sabem o paradeiro de ossadas que sumiram do Hospital
Universitário de Brasília (HUB). “Isso é uma grande farsa”,
diz ela, ex-militantes do PCdoB, partido que protagonizou
a guerrilha do Araguaia.
PROPAGANDA
Myrian acha que a Comissão e a SDH não identificam ossadas porque “luta contra ditadura” é assunto útil para a
imagem do governo petista.
VIL METAL
A suspeita é de roubo das ossadas de dois guerrilheiros,
há dois anos, para forçar o aumento do valor da indenização a ser cobrada da União.
BOLADA LOTÉRICA
A Justiça fixou em 2003 multa diária para forçar o governo
a achar as ossadas. Acumulada e corrigida, a multa soma
hoje R$ 200 milhões.
OLHO NO OLHO
Os ministros Jaques Wagner (Casa Civil), Ricardo Berzoini
(Governo) e José Eduardo Cardozo (Justiça) participaram
de parte da reunião entre Dilma e Michel Temer. Na hora
da lavação de roupa, tiveram que sair.
A BICICLETA DE TEMER
O senador Álvaro Dias (PSDB-PR) pediu informações ao
Tribunal de Contas da União sobre “pedaladas” de Michel
Temer. Beiram os R$ 11 bilhões os decretos que fizeram o
vice assinar em ausências de Dilma.
RESSARCIMENTO
O presidente da CPI dos Fundos de Pensão, deputado
Efraim Filho (DEM-PB), diz que a comissão vai tentar recuperar R$ 1 bilhão do Bank of New York Mellon, para ressarcir investimentos do Postalis. O BNY já pagou US$ 714
milhões para suspender processos idênticos, nos EUA.

Após o impeachment, tucanos mudaram os rumos da eleição para líder da bancada, em 2016. Concorrem Jutahy
Júnior (BA) e Antônio Imbassahy (BA). Aécio Neves luta
contra Jutahy, aliado de José Serra.
VINHO ABRE O BICO
O incidente entre Kátia Abreu (Agricultura) e José Serra
(PSB-SP) foi uma piada sem graça contada por quem não
tem senso de humor, temperada com taças de “in vino veritas” que ambos bebericavam.
TOLERÂNCIA QUASE ZERO
Em geral gentil, o senador Romero Jucá (PMDB-RR),
adepto declarado do impeachment, foge do tema deixando
jornalistas falando sozinhos. A menos que sejam do sexo
feminino. Aí ele se derrete em cordialidade.
FÉ EM DEUS
A CNBB desautorizou nota da sua Comissão de Justiça e
Paz que condenava o impeachment. Isso porque o Palácio
do Planalto aproveitou e reproduziu a nota na rede, apesar
do ateísmo da chefa.
LULA, O INIMPUTÁVEL
A Justiça quebrou sigilos do ex-ministro Gilberto Carvalho,
braço direito de Lula, e do filho dele, Luís Cláudio, no caso
da venda de medidas provisórias no governo petista. E Lula
nem sequer é investigado?!
PENSANDO BEM...
...se impeachment virou “golpe”, então o Brasil é um país
de mais de 70% de “golpistas”: é o percentual dos que querem a destituição de Dilma segundo as pesquisas.
OSSOS DE GUERRILHEIROS
VIRAM NEGÓCIO MILIONÁRIO
A Polícia Federal realizou nesta quarta (9) uma devassa de
sete horas no Hospital Universitário de Brasília (HUB), para
investigar suspeita de roubo das ossadas de dois guerrilheiros do Araguaia, há dois anos. O caso tem contornos
macabros: suspeita-se de sabotagem para impedir a localização das ossadas e aumentar a “bolada” da multa diária
de R$10 mil, fixada em 2003 pela juíza federal Solange Salgado. A multa, acumulada, já soma R$48 milhões. Corrigida, passa de R$200 milhões.
ARMAÇÃO ILIMITADA
Militantes da “causa”, familiares dos desaparecidos e até
servidores da Secretaria de Direitos Humanos estariam por
trás do sumiço dos ossos.
DESAPARECIDOS
A multa diária foi imposta até que o Estado brasileiro dê
conta dos 59 desaparecidos da guerrilha do Araguaia, no
conflito com o Exército.
INDIGNAÇÃO
A juíza do caso ficou indignada com a tentativa de se usar a Justiça para lucrar, por isso ordenou a investigação da PF no HUB.
IDENTIFICADOS
As ossadas sumidas podem ser dos guerrilheiros João Carlos Haas Sobrinho (“Dr. Juca”) e do italiano Giancarlo Castiglia, codinome “Joca”.
O PLANO
A estratégia dos aliados de Cunha é levantar a suspeição
de José Carlos Araújo e forçar o seu afastamento da presidência do colegiado.
AJUDA INESPERADA
Até governistas no Conselho de Ética acham que Araújo é
um baiano gente boa, mas “não tem pulso” e permite manobras protelatórias.
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Vereador pede manutenção de estrada por parte da Secretaria de Obras

O

Vereador de Manhuaçu, Fernando Lacerda, pediu maior atenção da Secretaria de Obras,
durante reunião ordinária, na
noite de quinta-feira, 03/12,
quanto ao desmoronamento
da estrada Areia Branca, no
Córrego Roça Grande, em
Manhuaçu.
“A estrada ameaça desmo-

ronar a qualquer momento,
devido a um deslizamento
de terra, interrompendo
completamente o acesso dos
moradores. Já solicitei ao
Secretário de Obras, João
Amâncio, para que tente
resolver este problema, mas
nada foi feito”, desabafou o
Vereador Fernando.
Ainda de acordo com o

parlamentar, a estrada é o
único acesso das famílias
até à MG-111, chegando a
Manhuaçu. “Se vier abaixo,
os moradores ficarão ilhados,
pois não existe caminhão
alternativo, por isso, precisamos da atenção da Secretaria
de Obras”, concluiu Lacerda.
Assessoria
de Comunicação

JUSTIÇA FEDERAL OBRIGA OAB-MG
A APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO
REQUISITADA PELO MPF
Decisão classifica de "no mínimo curiosa" a resistência da entidade em fornecer as informações,
que são imprescindíveis à investigação de advogados que atuam em causas previdenciárias
Manhuaçu. O Ministério Público Federal (MPF)
obteve liminar que obriga
a Ordem dos Advogados
do Brasil em Minas Gerais
(OAB-MG) a apresentar, no
prazo de três dias, a relação
de processos disciplinares
instaurados contra advogados
cadastrados junto à 54ª Subseção da OAB, em Manhuaçu/MG, por cobrança abusiva
de honorários advocatícios
em causas previdenciárias
e/ou apropriação de valores
decorrentes dessas ações.
A documentação deverá
indicar também as providências adotadas pela OAB/
MG quanto aos fatos e o
atual estágio dos respectivos
processos.
A Justiça Federal ainda
determinou o envio de dados
especificamente quanto a 13
advogados, todos réus em
ações que tramitam atualmente perante a subseção
judiciária federal de Manhuaçu, no Sudeste do estado.
As medidas judiciais
decorreram do reiterado
descumprimento, pelo presidente da Comissão de Ética
e Disciplina da OAB/MG, de
requisições feitas pelo MPF
para instruir inquérito civil
público no qual se apurou
condutas ilícitas praticadas
por advogados.
Esses dados eram e são
indispensáveis à instrução do
inquérito civil em tramitação
no MPF, na medida em que
apenas a partir da informação da existência ou não
dos processos disciplinares
e do estágio das apurações,
será possível avaliar eventual omissão da OAB-MG
em averiguar a prática de
faltas disciplinares pelos
advogados inscritos em seus
quadros.
A entidade negou o fornecimento das informações
alegando sigilo.
Para o juízo federal de

Manhuaçu, "nenhuma autoridade pode se opor à requisição ministerial", salvo
em casos em que o sigilo for
constitucionalmente garantido, como o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados
e comunicações telefônicas,
bancário e fiscal.
Por isso, ainda que a Lei
8.906/94 (Estatuto da Advocacia) tenha previsto em seu
art. 72, § 2º, que os processos
disciplinares tramitam em
sigilo até seu término, esse
sigilo não pode ser oposto
ao poder de requisição outorgado ao Ministério Público,
que está previsto constitucionalmente.
"Não pode, assim, prevalecer o sigilo previsto na Lei
8.906/94 frente ao poder conferido ao Ministério Público,
a uma, porque este é previsto em lei complementar,
e aquele, em lei ordinária; a
duas, porque o poder requisitório tem previsão constitucional, enquanto o direito
de sigilo alegado não; a três,
porque mencionado poder
visa dotar o Ministério Público dos meios necessários à
consecução dos seus deveres;
a quatro porque a prerrogativa, enquanto exercida por
seus membros nos limites
das atribuições funcionais
não constitui forma alguma
de controle ou intromissão
ilegítima na OAB; e a cinco,
porque não haverá quebra de
sigilo propriamente dita, pois
o MPF passará a ser responsável pela manutenção do
sigilo das informações que
receber, sob as penas da lei",
registra a decisão judicial.
O magistrado ainda classificou de "no mínimo curiosa"
a resistência da OAB em
fornecer as informações, já
que a entidade é "conhecida
pela defesa da democracia"
e se posiciona "ativamente
em favor da publicidade dos

julgamentos disciplinares de
juízes e membros do Ministério Público, mas insiste no
segredo quanto os processados são seus membros".
Lembrando que a providência não só é cabível, mas necessária, e que a urgência "se
justifica, inclusive, pelo fato
de que, com a demora, cada
vez mais pessoas podem
estar desamparadas da tutela coletiva que vem sendo
promovida pelo MPF na
busca pela anulação em juízo
dos honorários advocatícios
abusivos e do ressarcimento
das vítimas", o magistrado
observou que como as condutas investigadas datam de
2012, a demora na obtenção
dos documentos pode "ter
influência diretamente no
prazo prescricional".
(Processo nº 315170.2015.4.01.3819)
SAIBA MAIS: Em setembro deste ano, o MPF denunciou o presidente da
Comissão de Ética e Disciplina da OAB-MG, E.M.O.,
pelo crime do artigo 10 da
Lei 7.347/85, que consiste
em recusar, voluntária e conscientemente, atendimento a
requisições expedidas pelo
MPF.
A pena prevista é de 1 a
3 anos de reclusão e pagamento de multa, mas como
a denúncia imputa ao réu
a prática de três condutas
criminosas, a pena total pode
ir de 3 a 9 anos.
A denúncia foi recebida e
instaurada a Ação Penal nº
3572-60.2015.4.01.3819.
Assessoria de
Comunicação Social
Ministério Público Federal em Minas Gerais
As notícias do MPF em
Manhuaçu estão em www.
prmg.mpf.mp.br/manhuacu
No twitter: mpf_mg

Governo de Manhuaçu convoca
mais 286 aprovados no concurso

O

Governo de Manhuaçu faz nova convocação para provimento dos cargos do quadro
permanente em obediência
a listagem final dos aprovados no Concurso Público
nº. 01/2014 do Município.
A nova convocação é de
286 novos servidores, que
devem se apresentar obrigatoriamente, no Departamento de Recursos Humanos,
com todos os documentos
necessários, constantes no
edital que regeu o certame.
O prazo para apresentação
e entrega dos documentos é
de 30 dias a contar da data de
publicação no Diário Oficial.
Estão sendo convocados
profissionais para os cargos
de técnico em informática,
fisioterapeuta, servente escolar, escriturário, psicólogo,
enfermeiro, professor, auxiliar de enfermagem, ajudante
de serviços públicos – aju-

dante de pedreiro, auxiliar
de serviços gerais, coveiro
e vigia -, ajudante de biblioteca, agente fiscal de saúde,
assistente administrativo,
assistente social, médico –
cardiologista, clínica geral,
ginecologista, psiquiatra,
radiologista, reumatologista
e veterinário -, monitor, motorista, oficial de obras –

eletricista, pedreiro, pintor,
calceteiro -, oficial soldador,
pedagogo, professor.
Para conferir a relação
completa dos convocados,
só acessar o link: http://
www.manhuacu.mg.gov.br/
diel_diel_lis.aspx e entrar
nas edições 191 e 192.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil está em
estado de alerta. A chegada
do período chuvoso desperta a atenção das autoridades do município. A chuva,
muito aguardada na região,
chegou para solucionar, ainda que temporariamente,
o problema de escassez de
água. Mesmo diante de um
benefício tão grande, outra
situação tem que ser tratada
com muita atenção. A cidade de Manhuaçu, sempre
que chove muito, enfrenta
dificuldade por causa das
encostas.
A maioria dos bairros
está localizada em morros,
com muitas residências em
situação de risco. Diante
dessa situação, a Defesa
Civil liga o sinal de alerta e
prepara ações emergenciais.
Seguindo o cronograma da
Coordenadoria Estadual,
são adotadas medidas de
prevenção. “A preocupação
é com o El Niño, que já se
manifestou na região Sul do
país, com chuvas fortes e alagamentos. Esse fenômeno

provoca alterações climáticas
extremas, às vezes quando menos
esperamos. É por
isso que mantemos o sinal de
alerta, ainda que
a previsão não
aponte para temporais” – alertou
Vininha Nacif,
Coordenadora
Municipal da
Defesa Civil.
Manhuaçu, no
passado, enfrentou sérios
problemas com a cheia do
Rio e com o deslizamento
de terra nas encostas. Tanto
no final de 2015, quanto no
início de 2016, a preocupação com o volume do Rio é
pequena. Mas alguns Bairros estão em permanente
situação de risco, por causa
do relevo acidentado. “Considerando todo o município,
temos o total de dezoito
Bairros que abrigam pessoas
em situação de risco. Doze
deles preocupam mais” –
disse Vininha.

Vininha Nacif, Coordenadora
da Defesa Civil Municipal,
alerta para o período de
chuva

Prefeito Nailton Heringer efetua posse à medida que
demanda dos setores são verificadas

DEFESA CIVIL ALERTA PARA O PERÍODO CHUVOSO

A Defesa Civil de Manhuaçu atua especialmente na
prevenção. Durante todo o
ano, independente do clima,
o trabalho de vistoria em
áreas de risco é constante.
Pessoas que precisam utilizar
o serviço devem procurar o
órgão, que funciona anexo à
Secretaria de Obras, na BR
262. O telefone para contato
é o 3332-3816.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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Os países mais - e menos violentos do mundo

O GLOBAL PEACE INDEX 2015 MOSTRA
QUE A VIOLÊNCIA CUSTA CERCA DE US$
14,3 TRILHÕES À ECONOMIA MUNDIAL POR
ANO - OU 13,4% DO PIB GLOBAL
A humanidade hoje é menos
violenta do que foi nos séculos
anteriores? Bem, depende do
seu ponto de vista e, principalmente, do país onde se vive.
Enquanto alguns países conquistaram níveis quase zero
de violência, outros acabaram
entrando em conflitos intermináveis e deixando a guerra
ou violência fazer parte do
cotidiano de seus cidadãos.
Um levantamento mapeia e
mostra essa desigualdade e
discrepância. Em sua nona
edição, o Global Peace Index
traz o ranking dos dez países
mais violentos e dos dez mais
pacíficos do mundo. "Essa é,
sobretudo, uma história sobre
a desigualdade", disse Aubrey
Fox à Fast Company. Fox é diretor do Institute for Economics and Peace, organização dos
Estados Unidos responsável
pelo Global Peace Index.
O Global Peace Index
mostra que 81 países tornaram-se mais pacíficos nos
últimos oito anos, enquanto
78 - entre eles, Iraque, Síria
e Sudão do Sul - ficaram
cada vez mais violentos. E
a tendência, nesses casos, é
piorar. "Basta olhar para estes
enormes problemas como
os refugiados e milhares de
descolamentos internos, o
terrorismo, o alto número de
conflitos internos", diz Fox .
"Então você encontra países
que estão presos a ciclos tão
viciosos que é extretamente

DOS 162 PAÍSES, O BRASIL APARECE NA 103ª POSIÇÃO
(FOTO: THINKSTOCK)

difícil para eles escaparem
dessa situação".
Dos 20 países mais pacíficos, 15 encontram-se na
Europa. Devido a um aumento
da agitação civil e atividade
terrorista, o Oriente Médio e os
países do norte de África constituem atualmente as regiões
menos pacíficas do mundo.
Globalmente, a intensidade do
conflito armado tem aumentado dramaticamente - fator
que resulta em cada vez mais
mortes civis decorrentes dos
conflitos. Em 2010, foram
49 mil pessoas mortas. Já em
2014, o número ficou próximo
de 180 mil pessoas.
Para elaborar o índice, o
Institute for Economics and
Peace analisou 23 indicadores
- qualitativos e quantitativos
- de 162 países. O Brasil apa-

MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP nº 0016/2015.PA:
0060-0004-0016-2015.
Objeto: Aquisição de Material de consumo para Limpeza
das Secretarias do Município de Conceição de Ipanema
– MG, para o ano 2016. Data e horário de apresentação
e abertura dos envelopes: até a instalação da audiência
às 13:30horas do 29/12/2015, no local definido em Edital.
Contato para obtenção do edital: Departamento de Materiais e Serviços, com Vinicius Roberto Souza Carvalho ou
Mislainy de Faria Silva Oliveira, no horário de expediente,
no telefone (33) 3317-1211, email: licitacaopmci@gmail.
com
Conceição de Ipanema, em 11 de dezembro de 2015.
Mislainy de Faria Silva Oliveira - Pregoeira extraordinária – Decreto 383/2015.
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP nº 0015/2015.PA: 00590004-0015-2015. Objeto: Aquisição de Material de consumo
para Merenda das escolas vinculadas a Secretaria Municipal
de Educação do Município de Conceição de Ipanema – MG,
para o ano 2016. Data e horário de apresentação e abertura
dos envelopes: até a instalação da audiência às 8:30 horas do
29/12/2015, no local definido em Edital. Contato para obtenção
do edital: Departamento de Materiais e Serviços, com Vinicius
Roberto Souza Carvalho ou Mislainy de Faria Silva Oliveira, no
horário de expediente, no telefone (33) 3317-1211, email: licitacaopmci@gmail.com
Conceição de Ipanema, em 11 de dezembro de 2015.
Mislainy de Faria Silva Oliveira - Pregoeira extraordinária
– Decreto 383/2015

rece na 103ª posição com um
nível de violência considerado
"médio". Os indicadores foram
agrupados em três temas principais: o nível de segurança
para a população daquele
país, o número de conflitos
domésticos e internacionais
e o grau de militarização - ou
desmilitarização. Segundo
o relatório, a violência custa
cerca de US$ 14,3 trilhões
à economia por ano, ou seja
13,4% do PIB global.
"O desafio para o mundo
é ver se é possível reverter
as enormes quantidades de
dinheiro gastos para conter
ou controlar a violência para
investir em fatores que, de
fato, transformem uma sociedade, no sentido da paz", diz
Fox. O especialista afirma que
esses investimentos poderiam
ser direcionados para melhor
governança do estado, contenção da corrupção e justiça,
para criar uma sociedade mais
estável.
Abaixo, confira os rankings:
Os 10 países mais
pacíficos do mundo
1 Islândia
2 Dinamarca
3 Áustria
4 Nova Zelândia
5 Suíça
6 Finlândia
7 Canadá
8 Japão
9 Austrália
10 República Tcheca
Os 10 países mais
violentos do mundo
1 Síria
2 Iraque
3 Afeganistão
4 Sudão do Sul
5 República Centro Africana
6 Somália
7 Sudão
8 República Democrática
do Congo
9 Paquistão
10 Coreia do Norte

SES-MG destina R$ 49 milhões
para hospitais do Estado

Entre os contemplados com
os recursos, estão seis hospitais da Região Ampliada
de Saúde Leste do Sul, que
abrange Ponte Nova e municípios próximos
A Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais (SESMG) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de
Minas Gerais (Cosems-MG)
aprovaram na tarde desta
quarta-feira (9/12), durante
a 219ª Reunião da Comissão
Intergestores Bipartite (CIBSUS), a liberação de R$
49.764.366,45 para custeio
de 136 hospitais de Minas
Gerais. Dentre eles, estão
seis hospitais da Região Ampliada de Saúde Leste do Sul,
localizados nos municípios
de Manhumirim, Manhuaçu,
Ponte Nova e Viçosa. As instituições receberão, ao todo,
R$ 1.853.200,86.
Os recursos fazem parte
de saldo remanescente da
antiga gestão do Estado encontrados no Fundo Estadual
de Saúde no início do ano.
Durante todo o ano, a SES e
o Cosems discutiram com os
municípios a melhor forma
de destinação dos valores,
que acrescem aos recursos
já destinados pela SES e
governo federal nos diversos
programas existentes. O resultado contempla 45% dos
leitos gerais sem UTI e 69%
dos leitos de UTI-SUS do Estado. Metade dos recursos foi
destinado conforme o número
de diárias das Autorização de
Internação Hospitalar (AIH)
de média complexidade e a
outra metade com base no
percentual de incentivo já
recebido (programas estaduais e federais) em relação à
produção de média complexidade de cada hospital.
“Excluímos hospitais privados com fins lucrativos e
alguns que já receberam recursos extras este ano”, disse
Maria do Carmo, subsecretária de Regulação em Saúde.
Eles estão em 100 municípios
mineiros. Os critérios também
atendem às discussões da
nova política hospitalar do
Estado, que vem sendo elaborada, e atendem aos critérios
principais de fortalecer os
hospitais que são referência
nas regiões de saúde.
Tragédia ambiental
Os hospitais dos municípios
de Mariana, Ouro Preto e
Governador Valadares receberão aportes extras devido
ao reforço empenhado para
atender as vítimas da tragédia
de Mariana. A Santa Casa de
Ouro Preto e o Hospital Monsenhor Horta, em Mariana,
receberão 100% a mais que
o cálculo feito conforme os
critérios adotados, e o Hospital Municipal de Governador
Valadares, 50% a mais, totalizando R$ 1.162763,63 adicionados aos valores originais.
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Horário de funcionamento do comércio
de Manhuaçu neste final de ano

O Sindicato dos Trabalhadores no Comércio
de Manhuaçu (Sintracom Manhuaçu) e o Sindicato do Comércio Varejista (Sindcomércio)
assinaram o acordo coletivo de trabalho que
define os horários do funcionamento do comércio de Manhuaçu neste final de ano.
Os presidentes Adalto de Abreu Cavalcante
(Sintracom) e Henrique César de Oliveira
(Sindcomércio) divulgaram que o horário de
funcionamento garantiu que os domingos não
haverá abertura das lojas. Em alguns dias, o
horário será estendido e no dia 02 de janeiro
(sábado), o comércio não irá abrir.
A escala completa prevê abertura das
lojas a partir de 9 horas. O encerramento
das atividades ficou assim:

De 14 a 18/12 (segunda a sexta) – Lojas
fecham às 19 horas
Dia 19/12 – sábado – Lojas ficam abertas
até 18 horas
Dia 20/12 – domingo – Lojas fechadas
Dias 21, 22 e 23/12 – segunda, terça e quarta
– Lojas abertas até 21 horas
24/12 – véspera de Natal – lojas abertas
até 20:30
25/12 – Natal - Fechadas
26/12 – sábado – Lojas fecham ao meio-dia
31/12 – véspera de Ano Novo – lojas fecham
às 15 horas
01/01 – Feriado
02/01 – sábado – comércio não abre em
Manhuaçu

Cidades com taxa zero de homicídio
em 10 anos são premiadas em MG

Enfeites natalinos
luminosos requerem cuidados

Prefeitos receberam homenagem da Secretária Para evitar acidentes, diversos cuidados precisam
de Direitos Humanos.
ser tomados na hora de montar a decoração de
Natal com enfeites que utilizem a rede elétrica
O Sindicato dos Trabalhadores no Comércio
De 14 a 18/12 (segunda a sexta) – Lojas

de Manhuaçu (Sintracom Manhuaçu) e o Sindicato do Comércio Varejista (Sindcomércio)
assinaram o acordo coletivo de trabalho que
define os horários do funcionamento do comércio de Manhuaçu neste final de ano.
Os presidentes Adalto de Abreu Cavalcante
(Sintracom) e Henrique César de Oliveira
(Sindcomércio) divulgaram que o horário de
funcionamento garantiu que os domingos não
haverá abertura das lojas. Em alguns dias, o
horário será estendido e no dia 02 de janeiro
(sábado), o comércio não irá abrir.
A escala completa prevê abertura das
lojas a partir de 9 horas. O encerramento
das atividades ficou assim:

fecham às 19 horas
Dia 19/12 – sábado – Lojas ficam abertas
até 18 horas
Dia 20/12 – domingo – Lojas fechadas
Dias 21, 22 e 23/12 – segunda, terça e quarta
– Lojas abertas até 21 horas
24/12 – véspera de Natal – lojas abertas
até 20:30
25/12 – Natal - Fechadas
26/12 – sábado – Lojas fecham ao meio-dia
31/12 – véspera de Ano Novo – lojas fecham
às 15 horas
01/01 – Feriado
02/01 – sábado – comércio não abre em
Manhuaçu

Com a chegada do período
natalino, é tradição montar
decorações em residências e
pontos comerciais utilizando
luzes, que tanto chamam a
atenção. No entanto, instalar
esses enfeites luminosos pode
provocar acidentes como
choques elétricos, curtos-circuitos e até mesmo incêndios.
Para uma boa segurança, a
regra, segundo o engenheiro
eletricista da Cemig Demétrio

Luisburgo inaugura Quadra Poliesportiva Éber Damasceno
Amanda diz que o primeiro passo para evitar acidentes é
chamar um profissional que entenda do assunto

U

ma nova obra foi inaugurada pela Prefeitura
de Luisburgo, na noite
da última Sexta-feira, 27: a
Quadra Poliesportiva Éber
Damasceno. Situada no B. São
Jorge, a obra era aguardada há
vários anos pela comunidade
local. Além do expressivo
número de moradores, estiveram presentes à solenidade o Prefeito José Carlos
Pereira, Presidente da Câmara
Municipal, Luis Rodrigues;
Secretário M. de Obras, João
Batista; VereadoresMaria de
Fátima Cândido e Lourival
Rodrigues; Rep. do Deputado
Estadual Bráulio Braz, As-

sessor Marcos Ribeiro; Presidente da Ass. de Moradores do
B. São Jorge, Joabes Portilho;
Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, Silvana
Damasceno; familiares do
saudoso Éber Damasceno - entre eles, o pai, Vereador Jésio
Damasceno (Zizinho); a mãe,
Dona Vani; irmãos Fábio,
Roberto, Rodrigo e Gisele;
viúva Cristiane e os filhos
Éber Júnior e Lucas-, além de
membros do Secretariado e
equipe administrativa.
SOLENIDADE : Com
peça teatral encenando a Escolinha do Chaves (seriado
do SBT) e apresentações de

Capoeira – ambas oficinas
do CRAS/ Luisburgo – a
cerimônia inaugural cativou
a atenção do público, desde
o início. Em seguida, houve o
pronunciamento emocionado
das autoridades e do Vereador
Jésio Damasceno, pai do
homenageado, que falou em
nome da família.
A lembrança da trajetória
de vida do saudoso Éber
Damasceno trouxe grande
comoção para os parentes
que ali estavam. Um breve
resumo de sua vida foi lido,
durante a solenidade.
Zizinho agradeceu, em
nome da família, a home-

nagem prestada pela Adm.
2013/2016, e, recebeu das
mãos do Prefeito José Carlos
Pereira uma placa alusiva à
entrega desta importante obra.
O descerramento da placa
inaugural foi feito por familiares do homenageado, juntamente com o Prefeito José
Carlos Pereira e o Secretário
M. de Obras, João Batista.
Outra atração foi a primeira
partida futebolística realizada
na nova quadra, envolvendo
equipes de adolescentes sub13 e sub-15 do Juventude
Esporte Clube – projeto social
que mobiliza grande número
de estudantes em Luisburgo.

Venício Aguiar, é optar por
produtos de boa qualidade,
com o melhor nível de isolamento elétrico possível. “A
recomendação é que sejam
utilizados somente artefatos
aprovados pelo Inmetro, submetidos a testes que garantam
o bom funcionamento dos
dispositivos”, alerta.
O engenheiro acrescenta
que é preciso também evitar
as chamadas “gambiarras”,
como a instalação de muitos enfeites a partir de uma
mesma tomada, utilizando-se
adaptadores e multiplicadores
popularmente conhecidos
como Ts ou benjamins. “Esses dispositivos provocam
sobrecarga e, consequentemente, o mau funcionamento
dos aparelhos, podendo causar choque elétrico e princípio
de incêndio”, explicou.
Além da árvore, símbolos
natalinos com luzes são usados para enfeitar a casa nesta
época do ano. A professora

Amanda Cristina Prudêncio Oliveira dos Santos faz
questão de todos os anos
iluminar sua casa. “Há vinte
anos mantenho essa tradição
de enfeitar toda a minha
casa. Os enfeites luminosos
deixam tudo ainda mais
bonito, sem dúvida, e não
podem faltar nesta época que
é tão mágica e encantada”,
comentou.
Amanda diz que conta com
a ajuda do marido, que é
eletricista, na montagem das
decorações luminosas, o que
é uma forma de garantir segurança e evitar qualquer tipo
de transtorno. “Sempre digo
que o primeiro passo para
evitar acidentes é chamar um
profissional habilitado, que
entenda do assunto, para fazer
uma revisão nas instalações
elétricas do imóvel. Aqui em
casa eu faço a minha parte; a
instalação de enfeites luminosos fica por conta do meu
marido.”
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Preguiçoso é o dono da
sauna, que vive do suor
dos outros"- Principe
Charles
Não me considere o
chefe, considere-me
apenas um colega de
trabalho que tem
sempre razão. - Presidente Bush
Malandro é o pato, que
já nasce com os dedos
colados para não usar
aliança!".
Zeca Pagodinho
"Mulher gorda é que
nem Ferrari...".Quando
sobe na balança vai de
zero a cem em
um segundo" - Rubinho
"Se um dia, a vida lhe
der as costas... Passe a
mão na bunda dela."Nelson
Rodrigues
"Os psiquiatras dizem
que: uma em cada quatro pessoas tem alguma
deficiência
mental...". Fique de
olho em três dos seus
amigos. Se eles parecerem normais, o retardado é você! - Palloci
"Todo mundo tem
cliente. Só traficante e
analista de sistemas é
que tem usuário." - Bill
Gates
Mulher de amigo meu é
igual a muro alto... ..sei
que é perigoso,
mas eu trepo.
- Antonio Fagundes
"Passar a mulher para
trás é fácil, difícil é
passar adiante"
- Eduardo Suplicy
"O destino não é uma
questão de sorte, é uma
questão de escolha.
Não é algo para se
esperar, é algo para se
conquistar. (William
Jennings Bryan)"
"Deixa eu dizer que te
amo. Deixa eu pensar
em você. Isso me acalma, me acolhe a alma.
Isso me ajuda a viver.
- Marisa Monte"

Pr. João Soares
da Fonseca

Sintomas causados pelo Zika vírus

O

s sintomas do Zika vírus incluem febre,
dor nas articulações e músculos, além de
conjuntivite e manchas vermelhas na pele.
A doença é transmitida pelo mesmo mosquito da
dengue, e os sintomas normalmente surgem 10
dias após a picada.
O Zika vírus não é contagioso, e por isso não
passa de uma pessoa para outra. A única forma de
pegar esta doença é sendo picado pelo mosquito.
No entanto, se um mosquito que não tem o Zika
vírus picar uma pessoa que está com Zika, ele
é contaminado e começa a passar a doença para
outras pessoas através de sua picada.
Confira todos os sintomas para saber se está
com Zika vírus: Os sintomas do Zika vírus são
semelhantes aos da Dengue, porém, o Zika vírus é mais fraco e por isso, os sintomas são mais
leves e desaparecem entre 4 a 7 dias, porém é
importante ir ao médico para confirmar se realmente está com Zika.
Inicialmente, os sintomas podem ser confundidos com uma simples gripe, provocando:
• Febre, entre 37,8°C e 38,5°C;
• Dor nas articulações, principalmente das
mãos e pés;
• Dor nos músculos do corpo;
• Dor de cabeça, que se localiza principalmente atrás dos olhos;
• Conjuntivite, que é uma inflamação do olho
e que provoca cor avermelhada dos olhos, sensação de picada que leva a lacrimejar, inchaço das
pálpebras e secreção amarela;
• Hipersensibilidade nos olhos, e maior sensibilidade à luz do dia;
• Manchas vermelhas na pele, que inciam na
face e que se podem espalhar pelo corpo e, que

podem ser confundidas com sarampo;
• Cansaço físico e mental.
Além destes sintomas, também pode-se observar, com menos frequência, problemas digestivos, como dor no abdômen, náuseas, vômitos,
diarreia ou prisão de ventre, aftas e conceira
pelo corpo. Se tem algum destes sintomas, veja:
Como saber se está com Zika vírus.
Como tratar o Zika vírus: O tratamento para
Zika vírus é muito semelhante ao da dengue, no
entanto, em caso de Zika vírus, o médico pode
indicar:
• Tomar remédios para dor e febre, como Paracetamol ou Dipirona, de 8 em 8 horas;
• Tomar anti-infamatórios, como Ibuprofeno,
de 8 em 8 horas, para diminuir as dores nas articulações e nos músculos;
• Aplicar um colírio nos olhos 3 a 6 vezes ao
dia, como os lubrificantes
• Usar remédios anti-alérgicos, como Loratadina, Cetirizina ou Hidroxizina.
Além dos remédios, é importante descansar
durante 7 dias e fazer uma alimentação rica em
vitaminas e minerais, além de beber muita água,
para se recuperar mais rápido.
Complicações do Zika vírus: Apesar de normalmente o Zika vírus ser mais brando que a
dengue, em algumas pessoas podem surgir complicações como microcefalia nos bebês de mulheres infectadas durante a gravidez e síndrome
de Guillain- Barré, por exemplo.
Por isso, se além dos sintomas típicos do Zika,
a pessoa apresentar alguma alteração ou agravamento dos sintomas deve ir ao médico o mais
rápido possível para realizar exames que possam
confirmar estas outras doenças.

jsfonseca@pibrj.org.br

Com Jesus um mundo novo

O historiador britânico, H. G. Wells (1866-1946),
discorrendo sobre a importância da mensagem de Jesus
Cristo aos homens, escreveu certa vez: “...o mundo
começou a ser um mundo diferente, desde o dia em
que aquela doutrina foi pregada e cada passo dado para
mais ampla compreensão e tolerância e boa vontade é
passo para a consecução daquela fraternidade universal
que Cristo proclamou” (IN: Sante Uberto Barbieri. Os
ensinos de Jesus. São Paulo: Imprensa Metodista, 1969).
Será que é preciso doutorar-se em história para
descobrir que Jesus foi superlativamente invulgar, maravilhosamente único? Quem quer que se aventure a
ler a sua biografia no Novo Testamento, a examinar os
atos de sua vida, analisar os seus discursos, as histórias
que contou, os milagres que realizou, a resignação com
que se deixou crucificar, o amor que demonstrou aos
infelizes, perceberá que sua vinda ao mundo não cabe
em nenhum esquema meramente humano. É preciso
procurar entender por que ele nasceu, por que morreu,
por que ressuscitou e por que voltará.
Certa vez, as autoridades de Jerusalém mandaram
alguns soldados prendê-lo, como se bandido fora.
Obedientes, lá foram os soldados. Mas quando se aproximaram dele e o ouviram pregando, começaram a se
interessar e foram ouvindo. Foram ouvindo e foram
ficando. Acabaram voltando sem prender Jesus. Quando
as autoridades finalmente perguntaram por que não o
trouxeram, os soldados responderam com esta palavra
pouco profissional, mas sincera e admirável: “Nunca homem algum falou assim como este homem” (João 7.46).
Você sabe por que Jesus é até hoje o centro da história?
Porque ele era Emanuel, “Deus conosco” (Mt 1.23). Não
era só um homem especial; não era apenas um profeta;
não era um guru charmoso; era Deus, Deus conosco.
Amigo, confie em Jesus. Confesse humildemente a ele
os seus pecados, as suas falhas, e peça perdão. Um mundo
novo começa justamente assim. É isso que celebramos em
dezembro: Jesus nasceu! Há esperança para nós!

Arroz de fôrma
INGREDIENTES

4 xícaras de arroz
1 copo de requeijão cremoso
1 lata de creme de leite
1 peito de frango
Cebola
Alho
Milho e ervilha a gosto
Mussarela em fatias
Presunto em fatias
1 pacote de batata palha
MODO DE PREPARO
Coloque o arroz para cozinhar e reserve
Cozinhe o peito de frango, desfie e refogue junto com a cebola, o alho, o milho
e a ervilha, Se quiser acrescentar molho
de tomate fica a critério, a ideia e fazer um
molho

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
Então em um refratário médio faça a
montagem do prato, coloque primeiro o
arroz, depois o creme de leite e o espalhe,
em seguida o frango no molho e espalhe,
depois requeijão cremoso, presunto, queijo e para finalizar a batata palha
Colocar no forno pré-aquecido por 15
minutos
Se quiser pode acompanhar apenas com
uma salada
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Dupla aplica golpe em transportadora e acaba presa em Realeza

Manhuaçu/MG. Duas pessoas suspeitas de integrar uma
quadrilha de estelionatários de
Governador Valadares foram
presas pela Polícia Militar
na tarde desta segunda feira,
07/12, em Manhuaçu. Eles aplicaram o golpe numa empresa de
transportes que fica às margens
da BR-262, na Ponte da Aldeia.
Segundo o dono da transportadora, desde sábado, estava recebendo diversos telefonemas
dos homens dizendo que iriam
retirar a encomenda na própria
transportadora. Ele não sabia
que eram golpistas.
“A encomenda de celulares
avaliada em mais de 3 mil
reais, chegou à transportadora
no final da semana e estava
endereçada para uma empresa
de Mutum. Desde então, um
dos golpistas – fingindo ser
o dono da encomenda - ligou
informando que iria pegar os
produtos na transportadora. Na
tarde desta segunda, (os dois
homens chegaram à empresa
e devidamente documentados retiraram a mercadoria”,
explicou o responsável pela

transportadora.
Só que não era o dia deles.
Por azar dos falsários e sorte
do empresário, os dois homens
esqueceram uma pasta na empresa. O dono da transportadora
ligou informando e eles disseram que buscariam mais tarde
ou no outro dia.
Nesse intervalo, o comerciante resolveu abrir a pasta.
Para sua surpresa, encontrou
vários documentos de identidade com diversos nomes, mas
com a mesma foto. Ao perceber
o golpe, chamou a polícia.
Quando a Polícia Militar
estava atendendo o empresário,
os dois homens retornaram. Ao
avistarem a viatura da polícia
na empresa, saíram em fuga.
Perseguição: Após saírem em
alta velocidade, pela BR-262
sentido ao centro de Manhuaçu,
os dois homens num Polo, ao
aproximarem da Ponte da Aldeia realizaram uma manobra
de retorno (cavalo de pau) e
voltaram sentido Realeza.
A perseguição continuou pela
BR-262, chamando a atenção
de motorista na tarde desta

segunda. Foi acionado plano
de cerco e bloqueio, montando
uma barreira próximo à antiga
Copareal. Com apoio de uma
carreta, o veículo foi interceptado e os dois homens presos.
Com eles foram localizados
sete celulares novos – que
haviam buscado na empresa,
diversos documentos e uniformes de uma loja credenciada
TIM de Governador Valadares,
várias carteiras de identidades
e CNHs com nomes diversos,
mas com a mesma foto, além
de outros aparelhos de celular
de uso pessoal dos suspeitos.

Idosa de 72 anos é assassinada em Muriaé

Idalina Miguel Correia, de
72 anos, foi encontrada morta
na noite de quarta-feira com
um corte no pescoço, dentro de
sua casa no bairro João XXIII,
em Muriaé. Segundo a polícia o
amásio da vítima foi procurado,
mas até o momento não foi
localizado.
Em entrevista a reportagem
da Rádio Muriaé, Sargento Cosme, da Polícia Militar, relatou
que o filho da vítima, que estuda
a noite, chegou em casa, na rua
Farmacêutico José Mostaro, e
deparou com a mãe sem vida
em cima da cama. A vítima
apresentava um corte profundo
no pescoço e muito sangue.
Ainda segundo o militar o
filho da vítima percebeu que o
companheiro de sua mãe não
estava em casa. O suspeito e a

O veículo com placa de Governador Valadares, também
foi apreendido.
Golpe: Segundo o que foi
apurado pela Polícia Militar, o
golpe era aplicado da seguinte
forma: um dos golpistas, o
ex-funcionário da operadora
TIM, tinha o acesso a todas
informações e procedimentos
de entrega de aparelhos para
empresas que contratavam
planos empresariais e fazia o
rastreamento da encomenda,
para saber em qual transportadora estariam os aparelhos.
Logo após, faziam o contato

com a transportadora dizendo
que buscariam a encomenda
no local.
“Eles se apresentavam como
funcionários da TIM e, de posse de documentos falsos e de
informações detalhadas sobre
as encomendas, não levantavam suspeita alguma para os
funcionários da transportadora.
Assinavam as notas de retirada
e saiam tranquilamente com a
encomenda”, explicou o Sargento Carvalho.
Ainda segundo o militar,
golpes semelhantes foram registrados um em Espera Feliz

e outro aqui em Manhuaçu.
“Nos outros casos registrados,
o modo de agir foi o mesmo,
um suposto funcionário da
operadora apareceu e retirou a
encomenda. Mas desta vez, o
golpe não deu certo” explicou.
Durante o registro da ocorrência, diversas ligações foram
registradas nos celulares dos
suspeitos oriundas dos DDDs
32 e 33 algumas perguntando
se havia dado tudo certo.
Eles foram conduzidos para
a Delegacia, juntamente com
todo o material apreendido.
Polícia e Cia

MANHUMIRIM (MG) Um homem de 22 anos foi preso
pela Polícia Militar, no dia 09 de
dezembro, depois que populares
alertaram sobre a presença de
um ladrão dentro da casa da vítima, moradora do bairro Roque,
em Manhumirim.
Um policial militar estava
passando próximo à casa da

vítima quando foi alertado
por vizinhos sobre o furto.
Ao entrar na casa da vítima,
o policial deu de cara com o
ladrão.
O indivíduo estava tentando
furtar um celular, mas acabou
deixando o aparelho em cima
da cama. O autor foi abordado e
imobilizado pelo policial.

O cidadão disse que pretendia
trocar o celular por oito pedras
de crack. Ressalta-se que no
dia anterior, 08/12, houve um
registro de furto no qual, o
mesmo autor preso figura como
suspeito.
O autor foi preso e conduzido
à delegacia.
Carlos Henrique Cruz

Dois adolescentes, um com 15
e outro com 16 anos, foram apreendidos com duas armas de fogo,
um revólver e uma garrucha, em
Manhuaçu, na segunda-feira,
07/12. A Polícia Militar recebeu
denúncia anônima informando
que havia dois indivíduos parados nas proximidades do posto
de abastecimento de combustível

na Avenida Presidente Tancredo
Neves observando a movimentação no posto. A equipe policial
abordou os menores. Com um
deles foi encontrado revólver
e com o outro foi apreendida a
garrucha. Nenhuma munição
foi localizada sob a posse deles.
Durante a madrugada da última segunda-feira, dia 07/12,

ocorreu um roubo a mão armada
ao um posto de combustível,
cujos autores trajavam blusas
com cores iguais às que os menores apreendidos estavam usando
no momento da abordagem
policial. Apesar da suspeita, eles
negaram envolvimento com o
assalto.
Carlos Henrique Cruz

Ladrão é preso por militar em Manhumirim

Adolescentes apreendidos com duas armas

vítima tinham um relacionamento há cerca de três meses.
A perícia técnica esteve no
local fazendo levantamento e
em seguida liberou o corpo da
vítima para o IML.

Várias viaturas realizaram
cerco a procura do suspeito,
mas até o fechamento desta
reportagem o mesmo não havia
sido localizado.
Rádio Muriaé
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

O Bêbado e a Polícia
Dois policiais estavam fazendo ronda
pela cidade quando encontram um bêbado.
Um dos polícias diz:
- Mãos para cima!
E o bêbado completa:
- Cintura solta, dá meia volta, dança Kuduro!
Os policiais sem entender nada colocam
o bêbado na viatura e o bêbado continua:
- Agora eu fiquei doce igual rapadura, tô
tirando onda na viatura!
Os policiais se olham e um deles pergunta:
- Quem é esse cara?
E o bêbado responde:
- Esse cara sou eu!

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.

Escondendo da Professora
Joãozinho estava passeando com o avô
pela pracinha, em um sábado, até que o
avô de Joãozinho avista a professora do
garoto.
- João, se esconde, meu filho, sua professora está lá! - o avô diz.
- Na verdade, vovô, quem tem que se
esconder é o senhor! - rebate o menino.
- Mas por que eu, se foi você que faltou
na escola ontem? - pergunta o avô.
- Porque eu falei que eu fui no enterro
do senhor.

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: 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.

Comedor de Polenta
Certo dia, a professora perguntou para
o João:
- João, o que você comeu hoje?
- Polenta.
A gargalhada foi geral. Todos os dias a
professora fazia a mesma pergunta e a resposta era sempre a mesma para risos fervorosos dos amiguinhos. João, não aguentando mais, contou a mãe que lhe disse:
- Hoje você vai dizer que comeu sopa.
Na sala de aula, a professora pergunta:
- O que comeu no almoço, João?
- Sopa!
Todos ficam espantados e a professora
torna a perguntar:
- Quanto?
- Três fatias.

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

Pedurado no Lustre
Um médico entra num manicômio e se
depara com um louco pendurado no lustre
e outro deitado no sofá e diz para o que
esta no sofá:
- O que ele esta fazendo no lustre?
- Ele acha que é uma lâmpada!
- E por que você não tira ele de lá?
- Por que você quer que eu fique no escuro?
Você Teria Coragem?
- Você teria coragem de praticar bungee
jumping?
- Claro que não!
- Por quê?
- Cara, eu vim parar neste mundo por
causa de uma borrachinha que arrebentou
e não quero sair dele pelo mesmo motivo.

HORÓSCOPO

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
PSICANÁLISE – No início do século XX, o
médico vienense Sigmund Freud lançou as idéias
fundamentais da Psicanálise, um suporte ao processo terapêutico fundamentado na interpretação do discurso. Freud foi um cientista brilhante
que lançou idéias absolutamente novas sobre a
estrutura da mente humana. Termos cunhados
por Freud para explicar os fenômenos da mente
como “neurose”, “inconsciente”, “trauma de infância”, entre outros, permeiam o vocabulário do
homem comum, revelando a profunda influência
de suas idéias na história do século XX.
FOGÃO A GÁS – No decorrer do século

XX, os fogões domésticos que utilizavam lenha
ou carvão e que tornavam o ambiente excessivamente quente, em épocas de calor, foram
substituídos por fogões elétricos e a gás (GLP
– Gás Liquefeito de Petróleo).
FAX – O fax ou telefax é um aparelho que
transmite e reproduz documentos através do
sistema telefônico. As máquinas de fax se
tornaram extremamente populares a partir de
1980, quando estabeleceu-se uma padronização do sistema de transmissão. O documento
transmitido é reproduzido em papel termossensível ou através de um processo xerográfico.

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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Clássico! ‘Porta da Esperança’
volta ao SBT em 2016
Para os telespectadores saudosos
da programação televisiva da década
de 80 uma novidade: o SBT vai voltar
a exibir a “Porta da Esperança”, um
dos maiores clássicos da história do
canal.
De acordo com o portal “UOL”, a
atração será um dos novos quadros
do“Programa do Ratinho” no próximo ano. O apresentador Carlos Massa, 59, anunciou a informação
há alguns dias na telinha. O SBT também confirmou o retorno mas
ainda não informou a data de estreia.
No último final de semana, Silvio Santos, 84, declarou em seu
programa que havia “vendido” a “Porta da Esperança” para Ratinho.
“Sabe que eu vendi um programa meu? O Ratinho comprou o meu
programa, ‘Porta da Esperança’. Pagou bem”, brincou o dono da
emissora que comandou a atração há mais de 30 anos e que consistia
em realizar os sonhos das pessoas que escreviam para ele.

Geraldo Luís passa por cirurgia e
tranquiliza fãs: ‘Estou melhor’
O apresentador Geraldo Luís, 44,
usou as redes sociais para mandar um
recado aos fãs que o assistem na telinha da Record. Direto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o famoso
contou que fez umacirurgia e segue em
recuperação.
“Tudo passa! Passou… Ontem me
internei para uma cirurgia. Seis horas
na mesa de operação e graças a Deus tudo certo. Hoje já amanheci
sem dores e bem melhor. Queria que soubessem por mim aqui. Agora minha respiração e voz ficarão melhores. Bom dia, vida! Meu
filho, meu acompanhante de quarto”, postou o artista no Instagram.
A assessoria de imprensa do apresentador do “Domingo
Show”informou ao portal “R7″ que Geraldo Luís terá alta ainda nesta quinta-feira (10). Após o ocorrido, ele também deverá trabalhar
normalmentejá no próximo final de semana.

João Kleber detona Serginho Groisman:
“na televisão em que ele está, comecei
com 17 anos e fui líder”
Luciana Gimenez recebeu o apresentador
João Kleber no SuperPop de quarta-feira (9).
Sempre polêmico, João, uma das maiores estrelas da RedeTV!, mostrou que não superou
uma mágoa que tem de outra personalidade da
telinha: o global Serginho Groisman.
O apresentador lembrou de um encontro que
teve com Serginho no passado. “Em um restaurante, ele já estava na TV Globo, fui cumprimentá-lo: ‘Grande Serginho, agora virou
global’. Ele respondeu: ‘Obrigado’ e foi direto para a mesa. Pensei
que ele devia estar naquele dia mal-humorado, com muita cobrança.
Passou mais um tempo e nos encontramos novamente, desta vez em
um teatro. Ele estava com um pessoal da TV Globo, cheguei perto
dele, mas não fui com tanta empolgação: ‘Grande Serginho, tudo
bem querido? Gostei de te ver aqui. Deve ser um bom espetáculo’
comentei. Ele respondeu: ‘É, deve ser um bom o espetáculo’”, relatou ele.
Incomodado com a história, João Kleber desabafou. “Na hora
pensei: ‘O que deu nesse cara, pirou?’. Virei e falei: ‘Virou global’.
Só que na televisão em que ele está trabalhando eu comecei com 17
anos e fui líder de audiência. O dia em que ele for líder de audiência
sem precisar de artista, aí sim ele vai ser o João Kléber”, disparou.
João refere-se ao tempo em que trabalhou na emissora carioca
como humorista, quando chegou a substituir Chacrinha no programa
‘Cassino do Chacrinha‘ em algumas ocasiões. Ele também comandou algumas atrações onde satirizava políticos e fazia esquetes de
humor.

Meia que se desentendeu com Neymar é
assassinado em Honduras
O futebol hondurenho sofreu um choque nesta quinta-feira. Arnold Peralta, 26, meio-campista da seleção do país, foi assassinado
a tiros na cidade de La Ceiba, onde nasceu, quando caminhava nos
arredores de um centro comercial.
Conhecido no Brasil por ter se desentendido com Neymar após
amistoso vencido pela Seleção por 5 a 0 em novembro de 2013,
Peralta foi abordado por um homem que passava pelo local de mo-
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tocicleta e foi vitimado por disparos de
revólver. O corpo do atleta foi encontrado
logo em seguida pelas autoridades locais, e
a notícia correu o país, causando choque.
Os motivos do crime ainda não são conhecidos pela polícia. Honduras é considerado
o país mais violento do mundo, já que lidera o ranking de homicídios com 90.4 a cada
100 mil habitantes por ano.

Xingada de ‘chata’, Sônia Abrão detona
Boninho e Ana Furtado
Conhecida por não ter papas
na língua e também pelos seuscomentários provocativos na TV, a
apresentadora Sônia Abrão, 57, se
envolveu em uma nova polêmica
nos últimos dias.
Tudo começou quando Boninho, 54, concedeu uma entrevista
para o programa de humor “CQC”,
da Band, e comentou sobre a artista da Rede TV!. “Sim, eu assisto ao ‘A Tarde é Sua’, tem aquela
mulher chata falando pra c*”, disparou ele na ocasião.
No dia seguinte, Sônia usou a sua atração vespertina e mandou
um recado para o diretor da Globo. “Deixa eu só falar uma coisa.
Ontem, o Boninho, acho que já temendo que a gente vá cobrir o ‘Big
Brother’, e eu não pretendo, falou no ‘CQC’ que eu sou chata pra
‘caraca’, vamos colocar assim. Eu gostaria de falar, Boninho, que
de apresentadora chata você entende, porque você tem uma na sua
casa”, disparou ela se referindo a esposa de Boninho, Ana Furtado,
42, uma das apresentadoras do “É de Casa”, da Globo.

Ximbinha tenta impedir Joelma
de entrar em casa
Genteeeeee, o bafafá na novela (X) Calypso continua:
Agora Natalia Sarraff, filha de Joelma, disse ao blog que a mãe
está proibida de entrar no condomínio em que morava com Ximbica, em Alphaville (SP), pois seu ex-padrasto mandou bloquear a
entrada da cantora. Isso aconteceu nesta quarta (9).
A informação que se tem é que o guitarrista deu a determinação
para a administração do condomínio, pois a casa estaria no nome
dele.
Em razão disso, Joelma veio a SP e teve de se hospedar em um hotel (na região central). Em Belém (PA), ela está morando de aluguel,
pois Ximbica ficou na casa em que os dois viviam juntos.
Neste momento, Natalia está "presa" na casa de Alphaville sozinha, pois até o marido dela foi impedido de entrar. Ximbinha teria
tentado expulsar a moça de lá (por meio de uma secretária), mas ela
não saiu, pois está com medo de não poder entrar mais.
Como Ximbica é proibido judicialmente de chegar perto de Natalia, ele não pode entrar lá e tirá-la da casa.
O espaço aqui está aberto para o músico se manifestar e dar sua
versão sobre o assunto. O assessor dele foi procurado.

Marido de Bruna Lombardi abafa
confusão no lançamento do livro da atriz
Carlos Alberto Riccelli entrou
em ação para evitar barraco no lançamento do livro de Bruna Lombardi, nesta semana, em São Paulo.
Uma assessora da editora do
livro arrumou confusão com um
fotógrafo. Ele ficou indignado, disse que foi destratado, e ameaçou ir
embora.
Riccelli, que tinha interesse em
que a obra da mulher fosse divulgada pela imprensa, claro, resolveu
entrar no meio da discussão para abafar o caso.
Que situação, né?

Apresentador presenteia amante
para abafar o caso
Um apresentador de televisão casado, que adora pular a cerca,
tem um caso antigo com sua assistente de palco.
Cansada de ser a outra, a moça ameaçou colocar a boca no trombone.
Apavorado, ele deu um carrão importado para a amante e, pelo
menos por enquanto, conseguiu comprar seu silêncio.
Obs.: O cara tem um apartamento secreto para receber outras colegas, além dela...
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Regina Casé está revoltada
Regina Casé anda bastante insatisfeita e indignada na Globo.
Segundo pessoas que trabalham com ela, a apresentadora não
aguenta mais tanta pressão. E ameaças...
Ela tem ido mal em audiência e deixado a emissora em segundo
lugar, por isso vive sendo ameaçada de sair do ar. Casé tem alto
índice de rejeição em São Paulo.
Tem uma lista de programas na fila para substituir o Esquenta:
The Voice Kids, Escolinha do Professor Raimundo, uma atração de
games para o ator Márcio Garcia etc.
Regina Casé tem fingido que está tudo bem, deu até entrevista
dizendo que quer ficar no ar somente como atriz, mas a verdade é
que ela está profundamente chateada com essa situação. Com toda
a razão, né?

Após autor global, agora Susana Vieira
também detona São Paulo e cria saia justa
Susanita Vieira imitou o autor Gilberto
Braga e detonou o público de São Paulo. A
atriz disse em uma entrevista, no fim de semana : "Sou carioca que nasci em São Paulo,
amor, desculpa. Em São Paulo, eles acham
que eu sou boca suja, que não tenho nada a
ver com São Paulo. Não tenho mesmo aquela caretice de São Paulo".
Outro dia, Gilberto Braga disse que a culpa de a novela Babilônia ter sido um fracasso foi do povo de São
Paulo...
"Paulista é esquisito", disse o autor global.
Genteeee, depois a Globo não entende por que tem tanta rejeição
do público de SP...
Depois não reclama, né?
Obs.: A declaração de Susanita pegou mal nos bastidores, pois
a situação da Globo com audiência em SP anda bem complicada.

Sophia Abrahão quer ser a nova Paula
Fernandes e cria mal-estar com a cantora
Sophia Abrahão, que não deu certo em
sua volta como atriz para a Globo, decidiu
atirar em outro alvo, atuar em outro ramo.
Agora a ex-Rebelde está virando cantora sertaneja. Quer ser a nova Paula Fernandes... Ai, gente...
Mas, comenta-se nos bastidores desse meio que Paulinha não estaria vendo
isso com bons olhos. Arredia como é, não
aceita concorrência, acha que é a única e
pronto (se quiserem saber sobre o gênio
dela, perguntem ao Leonardo que ele dá detalhes...).
Sophia tem aparecido em shows ao lado sertanejos, participou
de um festival no fim de semana passado, e ainda lançou CD de
músicas sertanejas (e pop) produzido por Fernando, da dupla com
Sorocaba (ela assinou contrato com o escritório deles).

Mara Maravilha falta na final da ‘Fazenda’
e desabafa: ‘Piores dias da minha vida’
Parece que a cantora Mara Maravilha, 47, não vai esquecer tão cedo
a temporada que passou confinada
em “A Fazenda 8″. Por conta destress e estafa, a baiana não compareceu na final do reality da Record
que terminou na madrugada desta
quarta-feira (9) e consagrou Douglas Sampaio, 22, como o vencedor
da edição deste ano.
“Estou indignada, decepcionada, desgastada. A verdade é que eu
fui artista até o segundo tempo. Quando teve a prorrogação, eu já
não aguentava mais ser artista, ali era a Eliemary [nome verdadeiro
da cantora]. Foi aí que veio a estafa. Voltar lá depois de eliminada,
com aquelas mesmas pessoas, as mesmas provocações, aquilo me
fez reviver tudo. Foram os piores dias da minha vida. O desrespeito
deles, do próprio Douglas. Ele xingava os ninjas [produção do reality]”, disse ela ao portal “UOL”.
Sobre os tapas que deu em Douglas na última festa do programa,
Mara declarou que o ocorrido foi uma "brincadeira de mau gosto”.
“Não estou me isentando do meu erro, mas não foi essa agressão
toda que estão falando, que ficou marca no rosto. Na televisão, as
coisas ficam maiores do que são”, disse ela que negou que era protegida da emissora por ser evangélica. “Sabia que não era protegida,
mas não imaginava que seria massacrada”, desabafou ela que foi
proibida por seu médico de comparecer na atração.

12

14 de dezembro / 2015

acesse: www.jm1.com.br

Câmara de Vereadores de Manhuaçu homenageia pessoas e instituições

A

Câmara de Vereadores
de Manhuaçu promoveu
sessão solene, na noite de
sexta-feira, 11/12, no anfiteatro,
em que homenageou diversas
pessoas, instituições e empresas,
devido aos serviços prestados a
comunidade.
Foram entregues Medalha de
Mérito Legislativo, Diploma de
Honra ao Mérito, Titulo de Cidadão Honorário e Diploma de Bom
Exemplo. Duas pessoas foram
homenageadas com Medalha
de Mérito Legislativo. Outras
oito pessoas receberam Titulo de
Cidadão Honorário. 34 pessoas,
empresas e instituições foram agra-

ciadas com Diploma de Honra ao
Mérito e duas pessoas receberam
Diploma de Bom Exemplo. Para o
Presidente da Câmara, Jorge Augusto Pereira "Jorge do Ibéria", as
homenagens foram reconhecimento pelos serviços prestados. “Foi
um momento muito especial, pois
pudemos tornar a público o serviço
que essas pessoas e instituições
fazem de forma anônima e que
as vezes passa despercebido, mas
que é de fundamental importância
para nossa sociedade. Quero parabenizar a todos e agradecer a cada
um pelo presença em nossa sessão
solene”, agradeceu Jorge do Ibéria.
Assessoria de Comunicação

Manhuaçuense tem artigo da faculdade em destaque em congresso nacional
Nos dias 3 e 4 de dezembro de 2015 aconteceu
o Congresso Federal de
Administração, Sociedade
e Inovação - CASI 2015, na
Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda,
Rio de Janeiro. Ivan José,
cidadão Manhuaçuense,
graduado em Marketing
pela Faculdade de Ciências
Gerenciais de Manhuaçu
- FACIG teve seu artigo
aprovado e apresentado no
congresso, ficando entre
os 18 trabalhos aprovados
sobre Administração Estratégica e Marketing em todo
o âmbito nacional. O Congresso CASI busca construir
um diálogo essencial entre a

Universidade, a Sociedade
e as Organizações a partir
de um evento construindo
discussões acadêmicas e
convênios com diversas
faculdades pelo país.
Em seu artigo Ivan apresentou um estudo sobre o
comportamento do consumidor da cidade de Manhuaçu
em relação à Revista Carta
Joker. Um estudo sobre
influencias do ambiente,
sociedade, cultura entre
outros fatores nos hábitos
de compra dos consumidores da revista, levando em
consideração a percepção de
valor do produto.
Segundo Ivan “- Foi uma
experiência incrível. Pude

apresentar meu artigo de
TCC da faculdade para alunos e professores de outras
regiões do país. São alunos
de pós-graduação, mestrado,
doutorado, e inclusive fiquei
até surpreso com os congressistas da cidade de Manaus,
vieram de tão longe para
participarem do congresso.
Essa diversidade de pessoas
e regiões e dos excelentes
artigos apresentados proporciona uma troca de conhecimentos e experiências que
você leva para a vida. Tive
total apoio da Faculdade
Facig e de meus professores e orientadores que me
acompanharam durante todo
o curso. Isso demonstra o

comprometimento da instituição em preparar seus
alunos para o mercado de
trabalho, portanto que esse
ano foram 13 artigos aprovados da Facig, e alguns
concorreram aos prêmios de
melhores artigos. Resultado
de muito esforço e dedicação de todos os envolvidos.”
Hoje Ivan está cursando
pós-graduação em marketing digital, já trabalha na
área e tem planos futuros
em fazer um mestrado. Ivan
também pretende participar
com novos artigos em outros
congressos pelo país.
Quer conhecer mais sobre
o congresso acesse: http://
www.congressocasi.uff.br/

Ivan José, cidadão
Manhuaçuense, graduado em Marketing
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de Manhuaçu FACIG

