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EDITORIAL

Ajude a celebrar um
Natal verdadeiro

CHARGE

N

o Natal as pessoas procuram ser mais solidária uma com as outras
ter mais compreensão e sobre tudo de amor ao próximo, assim nos
ensinou o menino que nascera naquele dia, Jesus Cristo o Redentor.
A humanidade necessita se redimir buscando a paz entre todos. Mas qual é o
sentido do verdadeiro Natal?
O verdadeiro significado do Natal é o amor. João 3:16-17 diz: "Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou
o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo
fosse salvo por ele." O verdadeiro significado do Natal é a celebração deste
ato de amor incrível.
A verdadeira história do Natal é a história de Deus se tornando um ser humano
na Pessoa de Jesus Cristo. Por que Deus fez isso? Porque Ele nos ama! Por que
o Natal foi necessário? Porque precisávamos de um Salvador! Por que Deus
nos ama tanto? Porque Ele é o próprio amor (1 João 4:8). Por que celebramos o
Natal a cada ano? Como gratidão pelo que Deus fez por nós, lembramo-nos do
Seu nascimento através da troca de presentes, quando o adoramos e ao sermos
especialmente conscientes da necessidade de ajudarmos os mais pobres e os
menos afortunados.
Deus amou os Seus e forneceu uma maneira -- a única maneira -- para passarmos a eternidade em Sua presença. Ele deu o Seu único Filho para carregar em
nosso lugar a punição por nossos pecados. Jesus pagou o preço por completo
e, quando aceitamos esse dom gratuito do amor, somos livres da condenação.
"Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda
pecadores, Cristo morreu por nós" (Romanos 5:8).
Há por parte dos líderes religiosos um esforço tremendo para que os homens
voltem a dar ao Natal o sentido que realmente deveria, sem dúvida, o Natal é a
data mais festejada do cristianismo e por certo se você participou ou participa
de celebrações religiosas, seja de qualquer denominação o ponto alto e central
da meditação é sempre um apelo para que os homens aprendam a reverenciar
a vontade Daquele que nasceu em uma manjedoura. Nem mesmo os ateus
conseguem fugir do Natal, e de uma ou outra maneira são confrontados com
essa festa. Mas até que ponto nós estamos conseguindo compreender o significado do Natal?
Fale com a redação
Não adianta lembrarmo-nos da estrebaria e
contato@jm1.com.br da criança na manjedoura, pois esse é apenas
um dos momentos visíveis do que aconteceu
(33)3331-8409
naquele dia. O Natal é muito mais. Deus deu
o seu único filho para que nós pudéssemos
ser resgatados dos nossos pecados e da perdição eterna. Essa foi a primeira
ligação entre o céu e a terra. Trata-se de um encontro da glória invisível de
Deus com a nossa existência humana. Certamente Deus poderia ter agido de
outra maneira. Ele poderia ter dado uma aparência sobre-humana a Seu Filho,
como a um anjo, enviando-o para a terra. Mas assim Jesus não teria se tornado
homem, e Ele também seria sempre visto somente como um ser sobrenatural.
Vamos fazer um Natal diferente, compartilhando o que você tem com
aqueles que nada possuem. Fazendo isso, estará participando ainda mais da
vontade do criador. As estrelas ofereceram luz. Os Magos do Oriente vêem
uma estrela especial que os leva ao Bebê Jesus em Belém. Eles viajam por um
longo caminho para encontrá-Lo. Quando chegaram lá, ofereceram presentes
a Jesus e o adoraram. A mãe de Jesus fica surpresa e emocionada, e pondera
essas coisas no coração. Os animais deram o calor. A natureza, aconchego.
Os anjos, reconhecimento. Você pode oferecer dinheiro, presença, carinho,
comida, roupa, calçado, brinquedo e até seu tempo a alguém que necessita de
uma palavra ou apenas ser ouvido. Seu Natal será diferente, será mais humano,
fraterno e solidário.
Aceite o convite e mude o sentido de seu Natal. Abra seu coração às necessidades do próximo. Avalie todos os natais que você já passou, avalie suas próprias necessidades de aceitação, merecimento, importância e estima. Veja que
tem muito a aprender neste Natal, Boas Festas e um abençoado Ano de 2016!
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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
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Não são os políticos.
O problema do Brasil é VOCÊ
•Que não quer estudar
•Que não lê
•Que reclama de segunda-feira
•Que não quer trabalhar
•Que só pensa em feriado
•Só fala de futebol
•Só escuta música imoral
•Quer ser sustentado pelo Bolsa
Família
•Tem preguiça de levantar cedo
•Não sabe votar
•Não discute sobre política
•Só sabe reclamar
•Não tem iniciativa
•E não está nem aí com o futuro
•Joga lixo na rua
do Brasil

Gilmar desmascara o plenário
Gilmar Mendes perdeu a paciência com os demais ministros. "Vamos
dar a cara à tapa. Estamos tomando uma decisão casuística. Assumamos
então que estamos manipulando o processo."
Ele disse ainda que "ninguém vai ser salvo de impeachment por
liminar".
"Os 171 votos necessários para permitir que se escape de impeachment não são suficientespara governar. Estamos ladeira a abaixo,
ontem fomos desclassificados mais uma vez, estamos sem governo,
sem condições de governar, com um modelo de fisiologismo que nos
enche de vergonha."

A luta continua de um Brasil melhor
Infelizmente, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal
não acompanhou o voto do relator, ministro Edson Fachin, e interferiu
abusivamente nas atribuições de um outro Poder da República, o Legislativo. Esse lamentável ativismo interpretativo da mais alta Corte
do país criou novas normas e regras no rito do impeachment, configurando uma intromissão indevida no Congresso Nacional, em especial
na Câmara dos Deputados, atendendo aos interesses do governo e do
Palácio do Planalto.
Vamos ter que recomeçar o processo desde o início, com as novas
regras criadas pelo Supremo em sua decisão equivocada. Teremos, enfim, de superar obstáculos e continuar na luta cidadã pelo impeachment
do governo mais corrupto de nossa história republicana.
Apesar das dificuldades, não cabem nem o desânimo nem o desalento. A vida continua e a luta também! O Brasil precisa de um novo
rumo e, para que isso aconteça, o impeachment é a solução!

Dilma racha PMDB e ameaça com demissões
Qual será a reação de Cunha e Temer, diante a derrota pela ação direta
da presidente Dilma no esforço para devolver a liderança do PMDB ao
deputado Leonardo Picciani (RJ), hoje o principal aliado do Planalto
na Câmara, porque sabe que a adesão dele ao governo desestabiliza
Eduardo Cunha, seu maior adversário. Nesse sentido, a presidente considera demitir ministros do PMDB que não se posicionem claramente
distantes de Cunha e do vice Michel Temer.
Os ministros Celso Pansera (Ciência e Tecnologia), Helder Barbalho
(Portos), Henrique Alves (Turismo) e Marcelo Castro (Saúde). Estão
ameaçados e o mentor de tudo isso que virou conselheiro de Dilma
é o presidente do Senado, Renan Calheiros. Dilma ameaça também
cortar emendas parlamentares.
Dizem que Dilma compartilhou com Lula e ministros sua irritação
com a posição dos ministros Edson Fachin e Dias Toffoli sobre o rito do
impeachment. Devem achar que magistrado tem de pagar a nomeação
com a toga. Pensando bem, sabe dos 11 ministros 8 foram nomeados
por Lula e Dilma e com essa do STF, não espere por impeachment,
agora a bola está com Renan. Vamos continuar assistindo a triste e
revoltante situação do executivo, legislativo e judiciário, todos contaminados pela corrupção. Só uma intervenção constitucional militar
para deletar todos os corruptos.

Gilmar (corretamente) rebate Fachin: não
cabe ao STF estabelecer o rito do
impeachment de Dilma
A fala do ministro Gilmar Mendes é acertada e coloca as coisas
de volta ao lugar. O Ministro do STF Edson Fachin, que suspendeu
o impeachment de Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, disse
quanto a isso que proporia“um rito que vai do começo ao final”.
Mas seu colega de Supremo Gilmar Mendes, hoje, coloca as coisas
nos devidos lugares. Disse ele: “Não é competência do Supremo Tribunal Federal editar normas sobre essa temática. O STF já disse que

a Lei 1079 (do impeachment)
foi recepcionada em determinadas partes pela Constituição
de 1988. Já tivemos o impeachment do presidente Collor
calcado nessa lei”
E está corretíssimo. Não há
análise de “recepção” constitucional (ou seja, discutir se a
Constituição Federal admite
tal lei) considerando que ela
já foi não apenas aplicada como também apreciada pelo próprio STF
no caso do Collor. Além disso, e agora algo muito mais grave, é afastar
de vez qualquer hipótese de o Supremo legislar, determinar ritos ou
coisa do tipo. Isso não é papel do tribunal, mas do legislador. Rebate-se, desse modo, a ideia equivocada de Fachin sobre propor um “rito”.
Nossa Corte Máxima julgará casos e fatos concretos sob a luz da
Constituição, pois este é seu papel, mas não legislará nem estabelerá
ritos ou procedimentos para o Congresso – aí já seria um problema
para a harmonia dos Poderes.
Que prevaleça a lei.

Dilma se livra de Cunha e passa
a depender de Renan
Nas mãos de um ou de outro, não há imparcialidade, Cunha queria a
todo custo a cabeça de Dilma e Renan a todo custo tenta livrar Dilma
do impeachment
A cúpula do PT não sabe se comemora a decisão do Supremo que
condicionou o impeachment ao Senado: o papel do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi muito enfraquecido, mas, em contrapartida,
fortalece (e demais), o presidente do Senado, Renan Calheiros (AL).
Na realidade a decisão do STF foi um balde de água fria voltando
tudo a estaca zero e prolongando esta e outras decisões. O STF deu
a vitória para Dilma, dando poderes ao Senado, fica muito difícil ela
ser cassada, só uma mobilização maciça do povo poderá mudar os
votos dos senadores.
“Não vamos ter dificuldade nenhuma porque se trata de um sentimento nacional. No momento em que este parlamento ver a pressão
social, com milhares de pessoas aqui em frente ao Congresso, com
um trabalho de mobilização nas bases de cada parlamentar e com as
redes sociais, nenhum político vai negar o óbvio: o Brasil não quer
mais uma presidente que comandou uma quadrilha, fraudou as contas
públicas e levou o país a maior crise em sua história”. Argumenta o
Senador Ronaldo Caiado.

A indignação da filha de Paulo
Brossard com o STF
O eminente Paulo Brossard, autor do livro "O Impeachment", foi
invocado por ministros do Supremo Tribunal Federal, para rasgar os
artigos da Constituição que regem
o processo de impeachment.
Magda Brossard, filha de Paulo,
enviou um texto indignado ao
Antagonista.
Leiam, por favor:
"Hoje tenho um sentimento de
tristeza e vergonha pelo que ouvi
em sessão do tribunal que meu
pai integrou de forma honrada
e livre. Ele foi um homem livre
para pensar -- e para agir de acordo com sua consciência. Talvez
isto o tenha feito tão extraordinário nos seus noventa anos de vida.
Paulo Brossard passou pelos três Poderes, em momentos críticos
e tumultuados, sem ter medo nem fazer concessões. A Lei foi sua
bússola. Conheço seu pensamento, é incompreensível que tenha
sido invocado e utilizado em sentido contrário às convicções que
ele sempre manifestou, e que estão registradas em livro, artigos e
votos. Ninguém está obrigado a concordar com as suas convicções,
mas elas e sua memória devem ser preservadas. Não era preciso
invocar lições de Paulo Brossard nos votos da maioria. Sei que ele
teria discordado da decisão de hoje, se fosse vivo."
Magda Brossard

Lajinha MG Eleições 2016 – Falta de
consenso nos grupos pró e contra
governo revela crise da “mesmice”
Situação e oposição em Lajinha não definiram ainda nenhum
pré-candidato para liderar como cabeça de chapa para a disputa
pela prefeitura em 2016. A confusão e os rachas dentro do grupo do
PSDB devem levar a decisão para próximo da disputa em 2016, já no
grupo oposicionista também a falta de consenso em relação a nomes
deve levar a decisão para ano que vem, nos outros partidos menores

também ainda não há posicionamento
oficial a cerca de nomes ou mesmo se
laçaram candidaturas próprias ou se
estarão compondo coligações, o fato
é que provavelmente a exemplo de
outras disputas lajinha deve contar
apenas com candidatos ao executivo
dos dois principais grupos políticos
PMDB e PSDB. Agora em relação
ao legislativo espera-se que o eleitor
tenha muitas opções para promover a
renovação da câmara que a partir do
próximo ano contara com mais duas
cadeiras passando de 9 (nove) para 11 (onze) o numero de vereadores no município, com isso PR, PT e DEM devem intensificar os
trabalhos com intenção de elegerem representantes no legislativo.
Neste momento fica difícil definir quais serão as candidaturas com
fôlego para chegar até a disputa do ano que vem. O que podemos
afirmar é que existe uma crescente expectativa da população em
relação ao surgimento de uma alternativa real de projeto para a
cidade. Lideranças de partidos menores e que ainda não foram
experimentados na gestão do poder executivo e legislativo podem
surpreender. A população está cansada dos antigos nomes e está
ansiosa por surgimentos de novas lideranças que sejam capazes de
promover as mudanças necessárias para retirar da inercia a cidade.
Credito https://www.facebook.com/Eleicoes2016Lajinha/

2015 ficará conhecido como
o ano da vergonha
“O ano da vergonha”, em que os brasileiros tomaram conhecimento da extensão da gravidade de problemas que já davam
sinais há bastante tempo, foi também o ano do despertamento,
do conhecimento, ano das máscaras caindo, ano das mentiras, da
crise econômica, a corrupção, o descrédito dos políticos, os gastos
excessivos em atividades incapazes de dinamizar a economia. Outra
descoberta é a manipulação eleitoral, manipulação dos partidos
políticos, o marqueteiro é o diretor teatral da farsa eleitoral. Ano que
bateu recordes de personalidades importantes foram parar na cadeia.
A luta e pensamento de todos é que 2016 seja um ano de renovação
e de mais corruptos na cadeia. O Brasil vive uma decadência em
todas as áreas, que levará anos para ser revertida.

Mineirinho conquista sonhado título e
ainda vence Pipe em final com Medina
Após derrota de Fanning para Medina nas
semis, Adriano assegura título ao bater Mason
Ho, e ainda termina
com a taça de Pipeline
ao vencer compatriota
na final
Missão dada é missão cumprida. Primeiro
brasileiro a liderar o
ranking mundial e um
dos grandes responsáveis por abrir os caminhos para o "Brazilian
Storm" dominar o surfe, Adriano de Souza batalhou por dez anos
para realizar o sonho de uma vida inteira. Desde que apareceu
na elite, o menino do Guarujá, conhecido no mundo do surfe
como "Capitão Nascimento", pelo jeito sério e determinado,
se acostumou a quebrar barreiras e sempre foi apontado como
o surfista que traria o tão almejado título mundial para o país.
A façanha veio com Gabriel Medina no ano passado, triunfo
que provou que o sonho era possível. E nesta quinta-feira, o
projeto de vida de Mineirinho não só foi concluído com êxito,
como superou todas as suas expectativas, com direito a vitória
inédita para o país na famosa etapa de Pipeline, última parada
do Circuito Mundial em 2015.

Caparaó treina condutores de Ecoturismo
O Parque Nacional do Caparaó, gerido pelo Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), na divisa
dos estados de Espírito Santo e Minas Gerais, acaba de realizar
curso de formação de condutores de ecoturismo. O curso foi destinado a moradores da região do entorno do parque, que já atuam
informalmente como condutores. Participaram 16 alunos dos
municípios de Alto Caparaó e Espera Feliz (MG) e Iúna e Dores
do Rio Preto (ES). A iniciativa faz parte da estratégia do parque
de qualificar e organizar o segmento com vistas à normatização
dos procedimentos para a prestação de serviço profissional de
condução de visitantes no interior da unidade de conservação.
As aulas teóricas e práticas foram ministradas por consultores
do Núcleo de Excelência em Unidade de Conservação (Nexucs)
e por servidores do parque e do ICMBio em Brasília.
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"Vão acabar decretando a prisão dele"

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.

DILMA DISSE PREFERIR
RENÚNCIA AO IMPEACHMENT
A presidente Dilma confidenciou a ministros palacianos
que não é “mulher de renunciar”, mas preferia a renúncia ao impeachment. A confidência é anterior à decisão
do Supremo Tribunal Federal (STF) que dificulta a tramitação do impeachment na Câmara. Como gosta da fama
de “gestora” que lhe foi atribuída pelo ex-presidente Lula,
ela acha que o impeachment será um carimbo indelével de
incompetência.
DILMA 1,99
Dilma insiste na lorota da “gestora”, apesar de não ter conseguido evitar a falência de sua loja de “R$ 1,99” no Rio
Grande do Sul.
VISTAS GROSSAS
Aliados e oposição acham que Dilma não se locupletou,
mas pagará o preço dos crimes fiscais e pelas vistas grossas do roubo petista.
ESCONDENDO O JOGO
Dilma saiu na quarta (16) desolada do Planalto, dizendo
que o voto do ministro Edison Fachin selara seu destino.
Escondia o jogo.
OPOSIÇÃO BOAZINHA
As pesquisas mostram que quase 80% do País quer o impeachment. O silencioso PSDB de Aécio Neves deve estar
entre os demais 20%.
IMPEACHMENT DE DILMA TEM
1,93 MILHÃO DE ADESÕES
Aproximam-se de 2 milhões de assinaturas a petição pública que pede o impeachment de Dilma, apesar da decisão
do Supremo Tribunal Federal que a favorece. A petição
está no site Avaaz, especializado em petições públicas,
que no Brasil foi controlado pelo petista Pedro Abramovay,
ex-secretário Antidrogas de Dilma. O Avaaz é suspeito de
manipulação, mas, ainda assim, as adesões não param
de crescer.
QUASE 2 MILHÕES
O impeachment de Dilma já somava até ontem 1.927.012
assinaturas de brasileiros. O objetivo é atingir 5 milhões
de adesões.
MOTIVOS DE SOBRA
A justificativa da petição online diz que o impeachment de
Dilma destina-se a acabar com a corrupção e desvio de
dinheiro público.
DILMA VS. CUNHA
No mesmo site Avaaz, a petição pela cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já reúne 278 mil assinaturas.
TIRO N’ÁGUA
Renan Calheiros terá de pensar em outra coisa para atormentar Michel Temer. As supostas “pedaladas” só colocariam o vice na situação de Dilma (risco de impeachment),
caso tivessem sido assinadas em 2015. Mas o foram – a
pedido da Casa Civil – em 2014. Era outro governo.
OVO NA GALINHA
A contabilidade criativa do governo federal volta com tudo
em 2016. Dilma contabilizou R$ 10,3 bilhões no caixa do
governo com a CPMF, que ainda nem foi aprovada e enfrenta forte resistência no Congresso.
QUE CRISE?
A crise certamente não chegou no Congresso. Senadores
aprovaram reajuste salarial de 21,3% para os servidores
da Casa. A proposta ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados.

BOQUINHA AMIGA
O governo pressionou o presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), para
aprovar, sem os prazos regimentais, a indicação de Erick
Moura para o DNIT.
MUDANÇA DE TIME
Após a decisão do Supremo sobre o impeachment, deputados independentes de partidos aliados do governo se animaram para substituir seus líderes, em 2016, por nomes
mais independentes.
VOLUME MORTO
“A votação aberta não prejudica a oposição”, afirma o deputado Nilson Leitão (PSDB-MT) sobre a decisão do Supremo. “Porque o governo Dilma está morto, com elevados
índices de reprovação”.
DIVISÃO NO NINHO
Há um clima de divisão na bancada tucana com a eleição
de Antonio Imbassahy (BA) para a liderança, em 2016.
“Venceu o sentimento de manutenção da atual estrutura de
poder”, queixa-se Jutahy Junior (BA).
NINGUÉM SEGURA?
“O impeachment segue a máxima ‘ninguém segura água
morro abaixo e fogo morro acima’”, lembra o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), que acredita em deterioração da
situação política de Dilma em 2016.
PENSANDO BEM...
...quando o deputado Tiririca (PR-SP) criou o bordão “Pior
do que está não fica”, não fazia ideia do que Dilma seria
capaz para piorar coisas.
‘TAPETÃO’ DO STF LIQUIDOU
IMPEACHMENT DE DILMA
Os principais líderes de oposição não se manifestam claramente, mas em conversas reservadas consideram que o
Palácio do Planalto soterrou no “tapetão” do Supremo Tribunal Federal a ação de impeachment de Dilma Rousseff.
O STF alterou as regras que facilitaram o impeachment do
então presidente Fernando Collor, em 1992, para dificultar
a ameaça ao mandato da presidente petista.
CONTRA A TRADIÇÃO
Na decisão sobre o impeachment, o STF contrariou a tradição de não interferir nos processos internos do Poder Legislativo.
TENDÊNCIA FRUSTRADA
Três ex-presidentes do STF apostavam, dias antes, que o
STF não se meteria no Legislativo: Marco Aurélio, Ayres
Britto e Sidney Sanches.
LUTA POLÍTICA
Na decisão celebrada por Dilma e pelo PT, o STF voltou a
legislar, criando regras e alterando até a própria jurisprudência.
FINA IRONIA
Um dos autores do pedido de impeachment, o jurista Miguel Reale Jr afirmou que o STF pratica “ativismo jurídico
de altíssimo grau”.
DILMA SUBSTITUI LEVY POR
QUEM MAIS O BOICOTOU
Atribuem-se ao novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, todas as iniciativas
de boicote ao antecessor Joaquim Levy.
Petista, Barbosa é o “gênio” que acha possível trocar o tripé do equilíbrio macroeconômico pelo que ele chama de “nova matriz econômica”,
lorota que vendeu a Dilma como “grande novidade”. E que
foi a origem do desarranjo das contas públicas que conduziram o País ao buraco em que se encontra.

MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP nº 0018/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:
0061-0004-PLPP-0018-2015.
Objeto: Aquisição de medicamentos necessários para
o uso de Centro de Saúde 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 08:30horas do 12/01/2016, 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.comConceição de Ipanema, em 18
de Dezembro de 2015. Mislainy de Faria Silva Oliveira
Pregoeira extraordinária – Decreto 383/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP nº 0017/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:
0062-0004-PLPP-0017-2015.
Objeto: Aquisição de Pneus novos e contratação de empresa para prestar serviços de recapagem nos pneus usados 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 13:30 horas
do 08/01/2016, 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.comConceição de
Ipanema, em 18 de dezembro de 2015. Mislainy de Faria
Silva OliveiraPregoeira extraordinária – Decreto 383/2015.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLTP nº. 0001/2016.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:
PA-0004-0004-0001/2016.
O município de Conceição de Ipanema (MG), com o CNPJ
sob nº. 18.334.300/0001-72, torna público que realizará
licitação na modalidade acima. Objeto: Aquisição de
combustíveis e lubrificantes para os veículos e máquinas
pesadas da Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema
- MG. Data e horário de apresentação e abertura dos
envelopes: no dia 07/01/2016, às 08:10 horas. Contato
para obtenção do edital: Departamento de Materiais e
Serviços, falar com membros da Comissão Permanente de
Licitação, no horário de expediente, no telefone (33) 33171211. Conceição de Ipanema – MG, em 18 de dezembro
de 2015. Willfried Saar - Prefeito Municipal.
ATOS OFICIAIS - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP (GABINETE DO PREFEITO) - Decreto Municipal nº
405, de 17/12/2015 - Decreta nulidade de notas de empenho
e dá outras providências. WILFRIED SAAR, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, e considerando
irregularidades na emissão de notas de empenho relacionadas abaixo; considerando a incoerência entre as despesas
existências e as datas da possível utilização dos materiais,
constantes das notas fiscais; considerando o fato de não
existir comprovação de entrega dos materiais nos órgãos de
atividades-fim, decreta: Art. 1º Fica decretada a nulidade, com
efeitos ex tunc, das notas de empenho a seguir relacionadas:
a) NE 1858/2012, Unidade Orçamentária SEMEC (Secretaria
Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura), Manutenção do Ensino Fundamental, 02.04.01.12.361.0033.2032,
Nota fiscal 3138 de 15/8/2012, R$ 4.399,50 (quatro mil,
trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos); b)
NE 1859/2012, Unidade Orçamentária SEMEC (Secretaria
Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura), Manutenção do Ensino Fundamental, 02.04.01.12.361.0033.2032,
NOTA FISCAL 3139, DE 15/8/2012, R$ 4.472,00 (quatro
mil, quatrocentos e setenta e dois reais); c) NE 1857/2012,
Unidade Orçamentária SEMEC (Secretaria Municipal de
Educação, Desporto, Lazer e Cultura), Manutenção do Ensino
Fundamental, 02.04.01.12.361.0033.2032, NOTA FISCAL
3137 DE 15/8/2012, DE R$ 1223,30 (um mil e duzentos
e vinte e três reais e trinta centavos); d) NE 1856/2012,
Unidade Orçamentária SEMEC (Secretaria Municipal de
Educação, Desporto, Lazer e Cultura), Manutenção do Ensino
Fundamental, 02.04.01.12.361.0033.2032, NOTA FISCAL
3136 DE 15/8/2012 DE R$ 4375,0 (quatro mil, trezentos
e setenta e cinco reais) e e) NE 1396/2012, Unidade Orçamentária SEMEC (Secretaria Municipal de Educação,
Desporto, Lazer e Cultura), Manutenção do Ensino Fundamental, 02.04.01.12.361.0033.2032, NOTA FISCAL 2901
DE 25/6/2012 DE R$12,145,74 (doze mil, cento e quarenta
e cinco reais e setenta e quatro centavos). Parágrafo único.
O Departamento de Planejamento, Finanças, Orçamento,
Contabilidade, Tesouraria e Prestação de Contas deve adotar
as providências operacionais adequadas para estornar os
valores empenhados. Art. 2º Esta decreto entra em vigor na
data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário. GP (Gabinete do Prefeito), em 17/11/2015. Willfried
Saar, Prefeito Municipal, Cinthya de Carvalho Saar, SEMAF
(Secretaria Municipal de Administração e Finanças).
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Matipó recebe cerca de três milhões de reais em obras

O

deputado estadual
João Magalhães
garantiu recursos
para obras e investimentos
também em Matipó. São
2 milhões e 880 mil reais
através de sua indicação
que vão permitir melhorias na infraestrutura da
cidade e da zona rural.
Através da ação parlamentar de João Magalhães, o Governo de Minas
Gerais liberou 130 mil reais para aquisição de uma
van para atendimento das
crianças e adolescentes da

APAE de Matipó.
Além disso, foi garantido um investimento de
R$1.500.000 para calçamento da estrada de
Matipó para Granada (via
Santa Maria).
Outra obra garantida
por João Magalhães é a
liberação de 1 milhão de
reais para pavimentação
do centro da cidade com
obras de revitalização.
Outra conquista é a liberação de 250 mil reais
para custeio do Hospital
Cristo Rei junto ao Go-

verno de Minas Gerais que
anunciou os recursos nesta
semana.
“Matipó está em crescimento e mais uma vez
estamos disponibilizando
recursos para que a prefeitura execute obras de
asfaltamento, possibilitando a melhoria da infraestrutura da cidade. É meu
compromisso com Matipó
colaborar para o bem estar
da população”, disse o
deputado João Magalhães,
lembrando de seu carinho
com sua cidade natal.

Vereadores de Guarapari aprovam orçamento para 2016.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Deputado João Magalhães

Deputado João Magalhães e prefeito Fabinho Gardingo

apae Manhuaçu

Asilo São Vicente de Paulo

APAE E ASILO RECEBEM VERBAS
INDICADAS POR JOÃO MAGALHÃES

D

iversos convênios
foram assinados
entre entidades e
prefeituras da região com
órgãos do governo mineiro, por meio da ação do
deputado estadual João
Magalhães, assegurando recursos para custeio
na área de saúde, entre
outros benefícios. Em
Manhuaçu, foram mais

110 mil reais garantidos.
Para Manhuaçu, o Governo de Minas anunciou
a liberação de recursos
para o Fundo Municipal
de Saúde destinados ao
Asilo São Vicente de
Paulo no valor de 30 mil
reais. Já para a APAE
(Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais) foram liberados 80

mil reais, também pelo
Governo do Estado.
Todos esses recursos
foram assegurados pela
ação parlamentar do deputado João Magalhães e
anunciados pelo Governo
de Minas Gerais esta
semana, em comunicado
enviado pelo parlamentar
às entidades beneficiadas.
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Por que o Natal é comemorado em
25 de dezembro?

P

arece incrível, mas a escolha da data não
tem nada a ver com o nascimento de Jesus.
Os romanos aproveitaram uma importante
festa pagã realizada por volta do dia 25 de dezembro e "cristianizaram" a data, comemorando
o nascimento de Jesus pela primeira vez no ano
354. A tal festa pagã, chamada de Natalis Solis
Invicti ("nascimento do sol invencível"), era uma
homenagem ao deus persa Mitra, popular em
Roma. As comemorações aconteciam durante o
solstício de inverno, o dia mais curto do ano. No
hemisfério norte, o solstício não tem data fixa ele costuma ser próximo de 22 de dezembro, mas
pode cair até no dia 25. A origem da data é essa,
mas será que Jesus realmente nasceu no período
de fim de ano? Os especialistas duvidam. "Entre
os estudiosos do Novo Testamento e das origens

do cristianismo, é consenso que ele não nasceu
em 25 de dezembro", afirma o cientista da religião Carlos Caldas, da Universidade Mackenzie,
em São Paulo.
Na Bíblia, o evangelista Lucas afirma que
Jesus nasceu na época de um grande recenseamento, que obrigava as pessoas a saírem do
campo e irem às cidades se alistar. Só que, em
dezembro, os invernos na região de Israel são
rigorosos, impedindo um grande deslocamento
de pessoas. "Também por causa do frio, não dá
para imaginar um menino nascendo numa estrebaria. Mesmo lá dentro, o frio seria insuportável
em dezembro", diz Caldas. O mais provável é
que o nascimento tenha ocorrido entre março e
novembro, quando o clima no Oriente Médio é
mais ameno.

Do peru ao presépio: impostos em
produtos típicos de Natal chegam a 59,5%

A

árvore que enfeita a
sala, o peru sobre a
mesa, o champanhe
usado no brinde à meia-noite.
Produtos que geralmente fazem parte do cenário da festa
de Natal têm embutidos impostos que chegam a 59,5%
de seu preço, mostra estudo do
Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
O IBPT considera nessa
conta os tributos federais, estaduais e municipais.
Segundo o estudo, do preço
que o consumidor paga no Brasil por uma garrafa de espuman-

te ou champanhe, 59,49% são
impostos. No preço pago pelo
peru, 29,32% são impostos.
Veja outros exemplos abaixo.
Champanhe ou espumante: O preço cobrado pelos
espumantes tem, embutida,
uma grande quantidade de impostos. Os tributos, nesse caso,
são 59,49%, segundo o IBPT.
Sidra: O preço cobrado pela
sidra também tem, embutida,
uma grande quantidade de impostos: 48,24%, de acordo com
o IBPT.
Enfeites de Natal: Quando
compra enfeites de Natal, o
consumidor paga 48,02% do
preço em impostos.
Refrigerante: Refrigerantes também costumam estar
presentes na ceia. Segundo o
IBPT, no preço de uma lata há
46,47% de impostos embutidos; na garrafa, são 44,55%.
Árvore de Natal: A árvore

de Natal é a estrela da festa e
não falta em praticamente nenhuma casa. Do preço cobrado
por ela, 39,23% são impostos,
segundo cálculos do IBPT.
Nozes: Segundo o IBPT,
36,45% do preço das nozes são
tributos.
Presépio: Montar um presépio significa arcar com uma
carga tributária de 35,93%.
Panetone: O tradicional
doce do Natal tem, embutidos
em seu preço, 34,63% de impostos, calcula o IBPT.
Chester, peru e pernil: As
carnes tradicionalmente servidas nas ceias de fim de ano
também têm seu preço puxado
para cima devido a uma grande
quantidade de tributos. Os impostos, nesse caso, são 29,32%
do valor do produto.
Frutas:Segundo o IBPT,
11,78% do preço das frutas são
impostos.
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O Verdadeiro Espírio do Natal

D

ia 25 de dezembro, dia de Natal, nascimento de Jesus Cristo. Dia em que
todos se confraternizam, e são oferecidos presentes entre familiares e amigos,
além de serem preparadas ceias com variados e apetitosos quitutes.
Os mais abastados procuram objetos e
os compram e, com satisfação e alegria,
afagam parentes e conhecidos com mimos
valiosos. Os mais pobres, porém, com muito sacrifício e tristeza, pouco têm em suas
mesas. Às vezes nem mesmo o mais barato
dos presentes podem comprar para oferecer
aos seus filhos.
Algumas pessoas, com gesto magnâni-

mo, promovem doações de gêneros alimentícios, de peças de vestuário e até de
brinquedos para os menos favorecidos, pessoalmente, ou através de instituições religiosas de diferentes credos, que promovem
essa distribuição.
Contudo, o verdadeiro espírito de Natal
deveria perdurar durante todos os 365 dias
de cada ano, fazendo com que a solidariedade, o carinho e o amor ao próximo viessem
a se tornar a tônica da existência humana. E
não somente no dia 25 de dezembro.
Como seria bom se os mais aquinhoados
pela sorte e pela vida distribuíssem o excesso de suas mesas para aqueles que nada

têm para comer. Como seria bom, se não
existissem moradores de rua, que se abrigam
sob pontes e marquises, expostos ao tempo,
e passando frio, fome e sede, entregues à
própria sorte, à mercê da caridade pública ou
em busca de restos de comida encontrados
muitas das vezes em latões de lixo. Como seria bom, enfim, se todas as pessoas tivessem
oportunidade de trabalho e condições que
permitissem se alimentar condignamente
todos os dias, e não somente através de doações recebidas.
Poucos se lembram no dia de Natal daqueles que estão abandonados em hospitais, orfanatos e asilos. O calor humano representado
por uma simples visita a uma dessas pessoas,
com um gesto de carinho e uma palavra amiga vale mais do que qualquer presente mate-

7

rial que porventura venha a ser dado. Quantos velhinhos e crianças internados, muitas
esquecidos, gostariam de passar uma noite de
Natal verdadeiramente em um lar?
Embora sendo minoria existem famílias
que através de um elevado gesto de nobreza
e de bondade recebem crianças órfãs em suas
residências, proporcionando a elas uma noite
alegre e um pouco de felicidade.
Ana Duarte, moradora da Tijuca, afirma
que “Independentemente de qual seja a crença religiosa de cada um, todos deveriam lembrar-se na noite de Natal da figura de Jesus,
que, em verdade, é o importante aniversariante do dia, e assim, elevar seu pensamento para
uma reflexão, recordando sua figura humilde
e bondosa e, assim, espelhando-se nela, promover a caridade”.
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Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Ana Lúcia do Nascimento Braun;
valor: R$ 1.844,64 (Um mil e Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e
Sessenta e Quatro Centavos) mensais; dotação orçamentária: 0204
02.12.361.0033.2041.31901100; vigência: 03/12/2015 a 18/12/2015.
Gabinete do Prefeito, 30/11/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Bethvânia Rodrigues Bonifácio
de Lima; valor: R$ 1.633,90 (Um mil e Seiscentos e Trinta e Três
Reais e Noventa Centavos) mensais; dotação orçamentária: 02040
2.12.361.0033.2041.31901100; vigência: 03/12/2015 a 18/12/2015.
Gabinete do Prefeito, 30/11/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Geiza Braun de Paula; valor:
R$ 1.224,72 (Um mil e Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta
e Dois Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.
0033.2041.31901100; vigência: 03/12/2015 a 18/12/2015. Gabinete
do Prefeito, 30/11/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Gleyci Kelle Cordeiro Gonçalves; valor: R$ 1.224,72 (Um mil e Duzentos e Vinte e Quatro
Reais e Setenta e Dois Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2041.31901100; vigência: 03/12/2015
a 18/12/2015. Gabinete do Prefeito, 30/11/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº
304/2004 e Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo
de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado: Izabel Maria
Gamito Almeida; valor: R$ 1.175,25 (Um mil e Cento e Setenta
e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos) mensais; dotação
orçamentária: 020402.12.361.0033.2041.31901100; vigência:
03/12/2015 a 18/12/2015. Gabinete do Prefeito, 30/11/2015.
Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº
304/2004 e Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo
de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado: Kelly Cristina
da Silva Rodrigues; valor: R$ 1.026,07 (Um mil e Vinte e Seis
Reais e Sete Centavos) mensais; dotação orçamentária:
020502103120046204833903600; vigência: 01/10/2015 a
01/03/2016. Gabinete do Prefeito, 30/09/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Joice de Assis Silva Tomé; valor:
R$ 1.175,25 (Um mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e Vinte e
Cinco Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0
033.2041.31901100; vigência: 03/12/2015 a 18/12/2015. Gabinete
do Prefeito, 30/11/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Ricarda Angélica Faria; valor:
R$ 1.026,07 (Um mil e Vinte e Seis Reais e Sete Centavos) mensais;
dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência:
01/10/2015 a 01/03/2016. Gabinete do Prefeito, 30/09/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Keila de Paula Ferreira Alves;
valor: R$ 1.175,25 (Um mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e Vinte
e Cinco Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361
.0033.2041.31901100; vigência: 03/12/2015 a 18/12/2015. Gabinete
do Prefeito, 30/11/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Marcelina Maria de Lima Abreu;
valor: R$ 1.952,61 (Um mil e Novecentos e Cinquenta e Dois
Reais e Sessenta e Um Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 22/11/2015
a 22/04/2016. Gabinete do Prefeito, 20/11/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Leda da Silva Alves; valor: R$
1.175,25 (Um mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco
Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.
2041.31901100; vigência: 03/12/2015 a 18/12/2015. Gabinete do
Prefeito, 30/11/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Juliana de Paula Souza; valor:
R$ 1.028,16 (Um mil e Vinte e Oito Reais e Dezesseis Centavos)
mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2041.3190
1100; vigência: 03/12/2015 a 18/12/2015. Gabinete do Prefeito,
30/11/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Maria Aparecida da Silva; valor:
R$ 1.175,25 (Um mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e Vinte e
Cinco Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0
033.2041.31901100; vigência: 03/12/2015 a 18/12/2015. Gabinete
do Prefeito, 30/11/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Lenita Rodrigues Valim; valor:
R$ 1.330,56 (Um Mil e Trezentos e Trinta Reais e Cinquenta e Seis
Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.
2041.31901100; vigência: 03/12/2015 a 18/12/2015. Gabinete do
Prefeito, 30/11/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Maria José Santos de Oliveira;
valor: R$ 1.175,25 (Um mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e Vinte
e Cinco Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361
.0033.2041.31901100; vigência: 03/12/2015 a 18/12/2015. Gabinete
do Prefeito, 30/11/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Maria da Penha Rosa Pereira;
valor: R$ 1.224,72 (Um mil e Duzentos e Vinte e Quatro Reais e
Setenta e Dois Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402
.12.361.0033.2041.31901100; vigência: 03/12/2015 a 18/12/2015.
Gabinete do Prefeito, 30/11/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Patrícia Eulália Santos de
Oliveira; valor: R$ 1.175,25 (Um mil e Cento e Setenta e Cinco
Reais e Vinte e Cinco Centavos) mensais; dotação orçamentária:
020402.12.361.0033.2041.31901100; vigência: 03/12/2015 a
18/12/2015. Gabinete do Prefeito, 30/11/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Rosângela Medeiros Keller;
valor: R$ 1.844,64 (Um mil e Oitocentos e Quarenta e Quatro
Reais e Sessenta e Quatro Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2041.31901100; vigência: 03/12/2015
a 18/12/2015. Gabinete do Prefeito, 30/11/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004
e Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado: Jerônima de Oliveira
Borel Alves; valor: R$ 794,41 (Setecentos e Noventa e Quatro
Reais e Quarenta e Um Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402123610033204131901100; vigência: 02/07/2015
a 02/12/2015. Gabinete do Prefeito, 01/12/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei
Municipal nº 744, de 06/03/2013. Contratante: Prefeitura: contratado:
Josiana Lopes de Castro; valor: R$ 1.778,50 (Um mil e Setecentos
e Setenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos) mensais; dotação
orçamentária: 1236100332040; vigência: 14/02/2013 a 14/07/2013.
Gabinete do Prefeito, 13/02/2013. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº
304/2004 e Lei Municipal nº 744, de 06/03/2013. Termo aditivo
de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado: Josiana Lopes
de Castro;; valor: R$ 1.778,50 (Um mil e Setecentos e Setenta e
Oito Reais e Cinquenta Centavos) mensais; dotação orçamentária:
1236100332040; vigência: 14/07/2013 a 14/12/2013. Gabinete do
Prefeito, 14/07/2013. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 744, de 06/03/2013. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Josiana Lopes de Castro;; valor:
R$ 1.633,90 (Um mil e seiscentos e trinta e três reais e noventa
centavos) mensais; dotação orçamentária: 1236100332040; vigência: 14/12/2013 a 14/05/2014. Gabinete do Prefeito, 12/12/2013.
Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Soraia Silva Freitas; valor: R$
1.175,25 (Um mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco
Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.
2041.31901100; vigência: 03/12/2015 a 18/12/2015. Gabinete do
Prefeito, 30/11/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 744, de 06/03/2013. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Josiana Lopes de Castro;; valor:
R$ 1.436,40 (Um mil e quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta
centavos) mensais; dotação orçamentária: 1236100332040; vigência: 14/05/2014 a 14/10/2014. Gabinete do Prefeito, 13/05/2014.
Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Vagner de Oliveira Silva; valor:
R$ 1527,12 (Um mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Doze)
mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2041.3190
1100; vigência: 03/12/2015 a 18/12/2015. Gabinete do Prefeito,
30/11/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Vanilsa dos Santos Ferraz Prata;
valor: R$ 1.175,25 (Um mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e Vinte
e Cinco Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361
.0033.2041.31901100; vigência: 03/12/2015 a 18/12/2015. Gabinete
do Prefeito, 30/11/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 744, de 06/03/2013. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Josiana Lopes de Castro;;
valor: R$ R$ 1.436,40 (Um mil e quatrocentos e trinta e seis
reais e quarenta centavos) mensais; dotação orçamentária:
1236100332040; vigência: 14/10/2014 a 14/03/2015. Gabinete do
Prefeito, 13/10/2014. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Vanilda dos Santos; valor: R$
1.224,72 (Um mil e Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e
Dois Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0
033.2041.31901100; vigência: 03/12/2015 a 18/12/2015. Gabinete
do Prefeito, 30/11/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Zélia da Costa Sales; valor: R$
1.175,25 (Um mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco
Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.
2041.31901100; vigência: 03/12/2015 a 18/12/2015. Gabinete do
Prefeito, 30/11/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 744, de 06/03/2013. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Josiana Lopes de Castro;;
valor: R$ R$ 1.436,40 (Um mil e quatrocentos e trinta e seis
reais e quarenta centavos) mensais; dotação orçamentária:
1236100332040; vigência: 18/05/2015 a 18/10/2015. Gabinete do
Prefeito, 18/05/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Fernanda Kelly da Silva Braun;
valor: R$ 1.175,25 (Um mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e
Vinte e Cinco Centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402
.12.361.0033.2041.31901100; vigência: 03/12/2015 a 18/12/2015.
Gabinete do Prefeito, 30/11/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato. Contratante:
Prefeitura: contratado: Rosângela Nelma Peixoto Portes; valor: R$
2.023,89 (Dois mil e Vinte e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos)
mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600;
vigência: 01/10/2015 a 01/03/2016. Gabinete do Prefeito, 30/09/2015.
Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004 e
Lei Municipal nº 744, de 06/03/2013. Termo aditivo de contrato.
Contratante: Prefeitura: contratado: Josiana Lopes de Castro;;
valor: R$ R$ 1.436,40 (Um mil e quatrocentos e trinta e seis
reais e quarenta centavos) mensais; dotação orçamentária:
1236100332040; vigência: 18/10/2015 a 18/12/2015. Gabinete do
Prefeito, 16/10/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

22 de dezembro / 2015

acesse: www.jm1.com.br

POLÍCIA
Jovem de 19 anos
morre afogado

UBAPORANGA (MG) Por volta das 15h desta quinta-feira (17/12) os bombeiros militares de Caratinga receberam
um chamado e se deslocaram
até ao Córrego Volta Grande,
na zona rural de Ubaporanga.
Após buscas, o corpo de
Jhonatan Júlio de Oliveira, de
19 anos, foi encontrado.
Segundo familiares, o jovem havia saído de casa mais
cedo, participado de um almoço de formatura e depois

decidiu nadar com os amigos
em um rio de aproximadamente 4 metros de profundidade.
Os amigos contaram que ele
anunciou que atravessaria
o rio, no meio do percurso
começou a se afogar.
O corpo foi resgatado das
águas pelos bombeiros e a
perícia técnica da Polícia Civil
compareceu ao local, na sequência, o corpo Jhonatan foi liberado para o IML de Caratinga.
TV Super Canal

POLÍCIA
Motorista cochila ao volante e provoca acidente

CARATINGA (MG) - O
acidente foi registrado por
volta das 14h30 de sexta-feira
(18/12), no km 522 da BR
116, em trecho do perímetro
urbano, próximo ao Bairro
das Graças. Três veículos se
envolveram na ocorrência.
De acordo com testemunhas,
envolvidos e informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente
foi provocado pelo motorista
do veículo HB20, placas de
Mogi das Cruzes, Manoel
Amaro Alves, de 49 anos, que
cochilou ao volante e perdeu o

controle de direção do carro.
“Inicialmente conversamos
com os condutores, verificamos a posição dos veículos e
vestígios do local e tudo indica que o motorista do HB20
cochilou ao volante. Ele mesmo relatou que não sabe como
veio parar na contramão. A
Saveiro que estava no sentido
posto, conseguiu desviar, mas
foi atingida na lateral e já o
veículo Celta que estava atrás
não conseguiu desviar e houve
a colisão frontal”, destacou o
policial rodoviário federal,
Rômulo Leite, ressaltando

que, conforme apurado, o
motorista Manoel havia saído
de São Paulo pela madrugada
com destino ao Nordeste.
Após ser atingido na lateral,
o veículo Saveiro, conduzido
por Almério Pereira de Matos
Filho, de 36 anos, rodou na
pista e parou no acostamento
da via. Almério não se feriu
e relatou ao jornalismo como
tudo aconteceu “eu seguia
sentido bairro das Graças para
o centro de Caratinga e antes
de chegar na curva o outro
carro invadiu a contramão,
pegou a lateral do meu veículo

no acostamento. Eu rodei e
parei próximo à árvore”.
Na colisão frontal com o
veículo Celta, o motorista
José Ricardo Ferreira, de 37
anos, precisou ser socorrido
pelos Bombeiros Militares. De
acordo com Sargento Nelci,
a vítima sofreu alguns cortes
na face. Duas pessoas foram
socorridas pelos bombeiros.
Cícera Pereira dos Santos Alves, de 43 anos e uma criança
de 4 anos que estavam no
veículo HB 20, também com
ferimentos leves.
TV Super Canal

REDUTO (MG) - Um
casal de idosos de 76 e 72
anos foi vítima de roubo em
Jaguaraí, na zona rural de
Reduto, na noite de segunda-feira, 14/12. Os bandidos
chegaram à residência por
volta de 23 horas.
Três homens com capacetes e toucas cobrindo o
rosto invadiram a casa. Eles

arrombaram a porta da cozinha e renderam o casal. Um
jovem de 20 anos, portador
de necessidades especiais,
também estava na residência.
Os bandidos reviraram a
casa e levaram 475 reais e
um celular. Agrediram os
moradores e chegaram a
derrubar o jovem no chão.
Antes de saírem, ainda

fizeram mais ameaças e
exigiam mais dinheiro. Num
determinado momento, um
dos autores atirou contra o
morador de 76 anos. Ele foi
baleado no lado direito do
rosto e foi socorrido por vizinhos. Está internado na Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) para ser encaminhado
para cirurgia de retirada do

projétil.
Vizinhos ouviram o barulho de motocicletas, mas
não chegar am a obser var
os veículos que os autores
estavam.
Apesar do rastreamento,
a Polícia Militar de Reduto
não encont r ou pi st as dos
autores.
Carlos Henrique Cruz

Aposentado é baleado no rosto durante assalto

Homem morto a tiros em Caratinga
CARATINGA (MG) - A
Polícia Militar segue no registro
de uma ocorrência de homicídio
em Caratinga, na Vila Lacerda,
no bairro Nossa Senhora Aparecida. Segundo apuração no local
dos fatos, a vítima Sebastião
José Camilo, de 54 anos, foi
alvejada por vários disparos
de arma de fogo na região do
peito. O homem tentou buscar
ajuda na casa de um inquilino
no momento dos disparos.
Populares prestaram socorro
à vítima e Sebastião foi encaminhado ao Pronto Atendimento
Microrregional de Caratinga,
mas já chegou sem vida à unidade de saúde. Ainda conforme
apurado no local dos fatos,
Sebastião é morador do Conjunto Habitacional, mas possui
residências na localidade. De

Aposentada morre em acidente na MG-329
RIO CASCA (MG) - A
aposentada Maria Teresa de
Farias Freitas morreu num
acidente no km 130 da rodovia
MG-329 entre Rio Casca e
Ponte Nova, na tarde de sexta-feira, 18/12.
Segundo o registro da
Polícia Militar Rodoviária,

ela estava num Fiesta, placa
HJE5178/Belo Horizonte,
conduzido por Fernando Pelinsari de Freitas. O carro
saiu da pista e desceu por uma
ribanceira, cerca de 20 metros
da pista. Após o tombamento,
o carro se incendiou e foi
totalmente destruído. O cor-

po da mulher foi encontrado
cerca de 10 metros do veículo.
Aparentemente, ela foi lançada para fora do Fiesta.
O condutor foi socorrido
para o Hospital Arnaldo Gavazza Filho em Ponte Nova
com ferimentos graves.
Carlos Henrique Cruz

Lanterneiro é assaltado na Baixada

acordo com Tenente Pizzani o
atirador chegou no local procurando pela vítima e com a
arma em punho não iniciou uma
conversa e já realizou diversos
disparos. Os policiais já tem a
identificação do suposto atirador

9

e de um comparsa que o esperava para a fuga. A PM segue em
rastreamento. Algumas informações sobre os possíveis autores
foram preservadas para não
atrapalhar nas investigações.
TV Super Canal

MANHUAÇU (MG) - Um
lanterneiro de 28 anos foi assaltado na avenida Barão do
Rio Branco, no Bom Pastor, em
Manhuaçu, por volta de 15 horas
desta terça-feira, 15/12.
O rapaz contou que estava
passando na calçada quando
um homem parou à sua frente
repentinamente. Ao lhe pedir

para passar, o rapaz se virou
e a vítima percebeu que outro
homem aproximou-se dela por
trás e encostou uma faca nas
costas dela.
Segundo o lanterneiro, o outro
o ameaçou e exigiu o dinheiro.
Entregou 200 reais e os autores
fugiram em seguida.
Foram visualizadas imagens

das câmeras de monitoramento
do comércio no local onde ocorreu o fato, no entanto não foi
possível identificar os autores.
As informações sobre o fato
foram repassadas as demais
equipes policiais do turno de
serviço. Polícia Militar em rastreamento.
Carlos Henrique Cruz

10

22 de dezembro / 2015

acesse: www.jm1.com.br

ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS
Um açougueiro entra no escritório de
um advogado e pergunta: - 'Se um cachorro solto na rua entra num açougue e rouba
um pedaço de carne, o dono da loja tem
direito a reclamar o pagamento do dono
do cachorro?' - 'Sim, é claro' -- responde
o advogado. ' Então você me deve 8 reais.
Seu cachorro estava solto e roubou um filé
da minha loja' Sem reclamar, o advogado
preenche um cheque no valor de 8 reais
e entrega ao açougueiro. Alguns dias depois, o açougueiro recebe uma carta do advogado, cobrando 200 reais pela consulta.

TOURO – DE 21/4 A 20/5
Nesta semana, com o Sol entrando em Capricórnio na terça-feira, haverá estímulo a levar
a sério alguma viagem mais longa e até mesmo procurar novas fontes de conhecimento
para poder se superar. Sua confiança e estímulo para executar tarefas estarão acentuados.
RELACIONAMENTOS: há um clima muito favorável aos romances, inclusive interesse
em pessoas de outros lugares, até mais longínquos. Saiba que a química e a sensualidade
taurina são um forte tempero para se conquistar cumplicidade entre o casal.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6
Há maior seriedade e determinação para cumprir tarefas e conseguir, por exemplo, se for
da área comercial, se superar nas vendas. Algumas novas responsabilidades podem surgir.
Não se descuide de questões legais que possam comprometer no presente e no futuro.
RELACIONAMENTOS: há forte atrativo neste período sob os olhares da pessoa que lhe
interessa: há forte energia em você. Seu espírito de liderança e de coletivismo está estimulado
pela maneira como exerce suas atividades. O espírito de colaboração sempre nutre bons
efeitos e você precisa desse coletivo.

Três perguntas

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7
Procure fazer uma reflexão sobre os últimos acontecimentos nesses três meses passados.
Faça uma avaliação pessoal e verifique bem os pontos de vista diferentes do seu para se
tentar chegar num ponto comum, ou seja, num ponto de vista crítico, sensato e conjuntural.
RELACIONAMENTOS: o período está interessante para a colaboração entre pessoas
de seu convívio, isto é, se conseguirem aceitar as diferenças pessoais. Os casais também
poderão efetivar bons planos para o futuro. Para quem estiver só, está bom para conquistar,
pelo menos determinação e autoestima não faltam.

Um homem entra num escritório de advocacia e pergunta sobre os honorários
para consultoria. - Cinqüenta dólares por
três perguntas - responde o advogado. Mas não é um pouco caro? - pergunta o
homem. - Realmente é - responde o advogado. Qual é sua segunda pergunta?

O ditador Fidel Castro está fazendo um
dos seus famosos discursos na Praça da
Revolução:
- E a partir de agora temos de fazer mais
sacrifícios!
Ouve-se uma voz na multidão:
- Trabalharemos o dobro!
O ditador barbudo continua:
- E temos de entender que haverá menos
alimentos!
A mesma voz:
- Trabalharemos o triplo!
Fidel prossegue:
- E as dificuldades vão aumentar!
- Trabalharemos o quádruplo!
Fidel vira-se para o chefe da segurança
e pergunta:
- Quem é esse idiota que vai trabalhar
tanto?
- O coveiro, meu comandante.

LEÃO – DE 23/7 A 22/8
Mesmo com algumas rédeas estabelecidas devido suas próprias escolhas, há maior
vontade de controlar seu cotidiano e já pensa em alterar alguns a partir de agora, sobretudo
aos nascidos no primeiro decanato. Boas ideias não faltam, mas saiba que se resolver colocar
em prática alguma delas, terá de abrir mão de outras.
RELACIONAMENTOS: o período está mais ameno na relação amorosa e, em especial,
com familiares. Se persistirem diferenças, é bom procurar pensar no todo, sobretudo porque o momento não está para discussões ou para levantar problemas que possam causar
constrangimentos à família, por sinal, sua prioridade agora.

sete erros

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9
É possível ter de realizar escolhas para proporcionar a si melhores condições e qualidade
de vida. Por sinal, algo essencial neste momento em que ajustes estão se realizando. Há
um reforço do individualismo e suas metas têm importância decisiva.
RELACIONAMENTOS: há clima para se conquistar alguém só com a energia da paixão
que paira no ar dos virginianos. Inclusive no campo dos prazeres, poderá ter maior estímulo
para reforçar a amizade e quem sabe algo mais. A química fala mais alto, mas saiba que há
a velha dicotomia virginiana: “Mundo real e crítica versus sonho e fantasia”.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10
Mudanças na vida de qualquer pessoa são praticamente inevitáveis, mas atualmente os
librianos se sentem provocados por novas oportunidades diante de uma vida que clama por
maior independência, vontade de crescer e por melhor qualidade de vida. Não se esqueça
que o equilíbrio tem tudo a ver com você.
RELACIONAMENTOS: com Vênus em Escorpião, a libido e a vontade de se aproximar de
alguém pode ser um fato. A química entre os casais está forte. Mas podem ocorrer mudanças
e imprevistos podem irritar, por isso é bom saber dosar o que fala e como fala.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11
Apesar de alguns reveses nos últimos tempos na situação financeira, você pode ter
percebido que tem de onde tirar ou até achar oportunidades para aumentar a renda. O
período está muito bom para pensar em mudar a conduta com amigos e procurar focar mais
no âmbito do trabalho. Pense com determinação e objetividade.
RELACIONAMENTOS: com Vênus em Escorpião, sua sensualidade e poder de atração
continuam atraindo o interesse e os olhares das pessoas. A química fala mais alto que a
razão, por mais que pense o contrário. Suas ações revelam a sensação de domínio que no
fundo permeia seus pensamentos.

No trânsito
Em alta velocidade em uma rodovia, ele
desprezava tudo o que indicava o velocímetro.
No primeiro pedágio, um guarda o para:
“ô senhor, sabe que está a mais de 120 km
por hora? “sei”.
Sabia que posso tirar a sua carta de habilitação?
Ele,abre um enorme sorriso e retruca.
Ô seu Guarda, ficaria muito agradecido,
pois faz 10 anos que venho tentando e não
consigo.

Ônibus Errado
Um bêbado entra num ônibus e se assenta ao lado de uma senhora idosa. Talvez o
senhor não saiba, diz ela, mas o senhor vai
para o inferno.
O bêbado deu um pulo da cadeira e gritou para o motorista:
“pare... quero descer... por favor... peguei o ônibus errado”.

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4
Procure agir com prudência em suas escolhas, sobretudo se
resolver investir em capacitação ou aperfeiçoamento em curso de
seu interesse profissional. Cuidado com o que diz e como age diante
das pessoas para evitar disse me disse.
RELACIONAMENTOS: seu poder de liderança ganha reforço diante de sócios e clientes.
Se conseguir realizar uma boa comunicação, poderá aumentar até os dividendos. No campo
amoroso, mesmo com poder de sedução em cima, o clima de insegurança poderá pairar no ar.

Advogado - consulta

Em Cuba

HORÓSCOPO

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/12
Há certa dicotomia nos pensamentos, até certo ponto salutar, entre os interesses individuais e o que se fazer em prol dos outros. Até onde vai um e vai o outro. Acontece que
você sente vontade de se destacar de alguma maneira e isso provocará um tipo de ação
direcionada para onde seu interesse natural tiver maior peso.
RELACIONAMENTOS: intensidade e contratempos no meio social podem provocar
irritações. É possível ter de lidar com diferenças na relação amorosa que não esperava, isso
pode trazer alguns fortes pensamentos, reflexões e nova avaliação sobre o “nós”.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1
A partir desta terça-feira, dia 22, inicia um período sintomático na vida dos capricornianos,
pois serão favorecidos em vários aspectos, inclusive com maior vitalidade, determinação
e alegria. Sua sagacidade e capacidade comunicativa também poderão fazer a diferença
a partir de agora.
RELACIONAMENTOS: inconstâncias no comportamento de ambos podem contribuir
para pequenas discussões. Procure avaliar o que pode ser levado a sério antes de entrar
numa discussão, por exemplo. Se for possível espairecer e aproveitar os deleites da vida
com a pessoa amada, é uma boa.

CURIOSIDADES
MONTANHA – A montanha mais alta no
que respeita ao centro da Terra não é o Everest, mas sim o Chimborazo, no Equador. Isto
deve-se ao fato de que a Terra não é perfeitamente esférica, sendo seu raio no equador
21 km maior que nos polos, por causa da sua
rotação.
JAPÃO – CIÊNCIA - A lei japonesa sobre a
clonagem vai permitir que sejam criadas espécies que sejam mistura de outras, inclusive
a humana. O governo espera que a lei permita
a produção de órgãos de animais especialmente criados para esse fim. A implantação
de células humanas em ovos fertilizados de

animais, desde que com finalidades médicas,
será permitida. Mas, segundo o jornal japonês
Daily Yomiuru, a clonagem de seres humanos
será proibida pelas novas leis.
FORNICAR – A palavra “fornicar” deriva do
latim “fornice”, que significa a curvatura interior de um arco, já que era debaixo das abóbadas das pontes e vielas, onde se podia alugar
os serviços de prostitutas romanas.
MEL – O mel é o único alimento que não se
estraga. Foi encontrado mel nas tumbas dos
faraós egípcios, que após ser saboreado pelos arqueólogos, foi declarado em condições
de se comer.

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2
Hoje, para boa parte dos aquarianos, a experiência tem um peso significativo. Antes de
escolher, sempre é bom pensar em quem participará ou poderá, de uma forma ou outra,
contribuir com o projeto ou ação de sua escolha. Seu poder de convencimento está incrível.
RELACIONAMENTOS: não dê margem para se pensar de forma diferente do que
pretendeu passar às pessoas. Seja claro, preciso e conciso na arte de se expressar. Novos
grupos de amizade podem surgir e você está mais ávido por conquistar a alegria de ser livre.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3
Seu poder criativo pode ser um importante diferencial neste momento. Isso pode ser
bem legal para evitar pequenos entraves no meio do caminho. De repente, quem sabe, não
surja daí o reconhecimento que precisa para se atingir outros objetivos mais interessantes.
RELACIONAMENTOS: você atrai, mas não é apenas por uma visão mais fantasiosa
da vida ou crítica demais, é porque está mais intenso e deseja conhecer novas pessoas,
inclusive para se apaixonar conscientemente.

Feliz Natal e
Próspero Ano Novo!
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Kaká vai ao teatro com nova namorada e
saída acaba em barraco
Kaká estava mantendo o novo relacionamento longe da imprensa e,
ao que tudo indica, queria que continuasse assim. No entanto, o jogador
e a amada, Vanessa Ribeiro, foram
flagrados quando chegavam ao teatro
Procópio Ferreira, em São Paulo, na
noite desta quinta-feira (17).
De acordo com a coluna de Fabioda Reipert no R7, uma assessora de Kaká tentou barrar a ação da imprensa, gritando e expulsando jornalistas do local – mesmo aqueles
que tinham crachá para cobrir o evento.
Os dois chegaram de mãos dadas, mas, ao ver os fotógrafos, se
separaram. Ainda segundo a jornalista, eles deixaram o local separados.

Versão sensual
do UFC faz
sucesso
nos Estados
Unidos
O empresário norte-americano Shaun Donnelly se inspirou no UFC para criar seu próprio evento de MMA. A grande diferença é que no Lingerie Fighting
Championship participam apenas mulheres usando lingerie.

Atriz e cantora Selma Reis
morre de câncer no RJ
A atriz e cantora Selma Reis morreu neste sábado (19), vítima de câncer. A artista de
55 anos lutava contra a doença desde 2013
e estava internada no Hospital São José, em
Teresópolis (RJ).
De acordo com informações do hospital,
depois de diversas internações ela voltou a
ser internada na última sexta (18) em decorrência do câncer, mas não revelou qual tipo
era o de Selma. O corpo está sendo levado
para Nova Friburgo e o velório será ainda
hoje.
Nascida em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, Selma teve participação
em inúmeras novelas e minisséries da Rede Globo, como “Presença
de Anita”, “Chiquinha Gonzaga”, “Caminho das Índias” e “Páginas
da Vida”.
Ela também tinha uma carreira como cantora; lançou o seu primeiro trabalho em 1987, que leva o seu nome. Selma Reis gravou
11 álbuns no total.

Morre mãe de Gusttavo Lima e, abalado,
cantor cancela shows
A mãe do cantor sertanejo Gusttavo Lima, Sebastiana Maria de Lima,
morreu na manhã de sábado (19), na
zona rural de Barreiro de Minas, distrito de Presidente Olegário (MG).
O artista estava na cidade de Passos,
onde tinha realizado um show.
Com 66 anos, Sebastiana sofria de
problemas no coração. O corpo foi
transferido até Patos de Minas, no Alto Parnaíba, e aguarda a chegada dos parentes para o velório.
Gusttavo tinha se casado com a modelo Andressa Suíta na última
terça-feira (15), em Goiânia. Abalado, ao saber da morte da mãe,
nesta manhã, ele enviou um comunicado à imprensa informando o
cancelamento de um show nesta noite em São Bernardo do Campo
(SP), bem como a sua participação na Festa do Branco, no ano novo.

Faustão está implicado com Angel
Genteeeeee, esse bafinho só vazou agora:
Fausto Silva anda irritado com Camila Queiroz, a Angel de Verdades Secretas, pois não é de hoje que a menina vem demonstrando
crises de frescura.
No último domingo, durante os Melhores do Ano (da Globo), o
apresentador estava visivelmente implicado com a mocinha, mas
tentou disfarçar, claro.
Logo que acabou a novela, a modelo/atriz foi chamada para ir ao

Domingão, mas exigiu ir sozinha,
sem outros integrantes do elenco.
Conclusão: ela foi desconvidada...
E, para colocar Angel no seu
devido lugar, chamaram somente
Agatha Moreira, que participou
de Verdades Secretas e foi muito
elogiada por sua atuação.
Obs.: Camila tem sido vítima
de sua agente, uma mulher que
tem blindado a moça e não deixa
ninguém chegar perto. De repente, a culpa não é da menina, mas
como a famosa é ela, a fama de antipática fica para... ela...

Ciúme exagerado de Gusttavo Lima
prejudica a mulher dele no trabalho
Gusttavo Lima é tão ciumento que chega a sufocar
Andressa Suita, tadinha.
Além de dar entrevista falando do assunto, a modelo
comenta nos bastidores que
desistiu de ser atriz, pois o
sertanejo não quer vê-la beijando nenhum galã na boca
nas cenas calientes.
Em razão disso, a moça, que já participou de Malhação, deixou a
dramaturgia de lado.
Agora que se casou com Nivaldo, Andressa deve continuar fazendo um ou outro trabalho como modelo e está louca para virar
apresentadora. Ah, vá...
Mas por que será que o cantor não confia nela, hein?

Galã casado é visto com amante no Rio
Genteeeeeeee, o mundinho pantanoso dos famosos está cada dia
mais ativo...
Um ator bonitão da Globo que está em crise em seu casamento,
foi visto, dia desses, pegando a amante numa rua do Rio e levando-a
para um motel baratinho no bairro de Copacabana.
A moça é uma morena, atriz de teatro.
Segundo uma amiga dela, os dois estão juntos há meses.
A mulher do ator nem desconfia. Acha que a crise é apenas por
desgaste do casamento e quer manter a família unida.

Junior se irrita com assédio ao filho de Sandy
Junior, o Durval de Lima Junior, está
nervoso com o assédio de fãs e da imprensa em cima de Theo, seu sobrinho.
Ele não se conforma que o público tenha interesse em tirar foto do menino... E
acha que não é fácil ter a vida exposta.
E se irrita quando falam que essa superproteção ao filho de Sandy (por parte dela
e do marido) é algo muito chato.
"Chato é o caramba, não tenho culpa de
ter nascido em uma família cheia de gente
famosa", disse Junior em uma entrevista. Calma, Durval!

Atores discutem em gravação
Rolou o maior bafão entre Du Moscovis e Marco Pigossi nos
bastidores de A Regra do Jogo. Tudo começou quando o primeiro
estava pronto para gravar e o outro ainda não havia chegado.
Du ficou nervoso e reclamou da ausência do colega. Pigossi chegou, ouviu a conversa e foi logo encarando o ator. Elenco e produção tiveram de intervir para a coisa não partir para algo mais sério.
Xiiii...
Du Moscovis anda bem irritado. Chega a falar palavras pesadas
quando fica incomodado. Além de outros atores, ele está insatisfeito
com a novela.
Outro que vive com a cara amarrada é Marcello Novaes.
Obs.: Na novela, o personagem de Marco Pigossi se envolveu
com a mulher de Du Moscovis (interpretada por Carolina Dieckmann). Para sorte dele, não há o menor perigo de acontecer isso na
vida real.

Globo contraria Didi e
faz filha dele beijar
Livian Aragão começou a beijar
na boca em Malhação.
Renato Aragão, pai da moça,
havia dado entrevista dizendo que
não queria que a filha de amassos
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na novela.
"Já disse que não quero isso. Liguei para a Globo e pedi para não
colocarem cenas de beijos. Não estou preparado", afirmou Didi a
um jornal carioca.
Mas de nada adiantou a tal proibiçã0...
Colocaram Livian beijando e pronto.Xiii...

Músico processa Leonardo por plágio
Genteeeeee, o show
Cabaré, de Leonardo e
Eduardo Costa, tem dono,
viu? E não são eles...
Serginho Pinheiro, cantor e compositor com mais
de 700 músicas gravadas
no meio sertanejo (com
Leonardo, Zezé, Araketu,
Bruno e Marrone etc), está
uma arara!!!
O músico entrou na Justiça contra Leonardo e Eduardo Costa.
Antes do processo, o compositor afirmou (em um boletim de ocorrência) que entregou duas cópias de um DVD com o projeto mas
mãos de Leonardo em junho de 2013 e que o cantor resolveu fazer
turnê do show Cabaré (ao lado de Eduardo Costa), lançou até DVD
e uma cachaça com esse nome, mas o excluiu de tudo e não o recebeu mais...

Maisinha causa ciumeira no SBT
Maisinha está incomodando algumas atrizes-mirins do SBT que não
aceitam o sucesso dela.
A menina sempre consegue se destacar mais que as outras e inclusive
vive recebendo convites para aparecer em outras emissoras (sem precisar ficar plantando notícia nem se
oferecendo por aí).
Menina Maisa é simpática, tem
brilho próprio e não é encrenqueira
nem forçada como outras do canal de
Silvio Santos... Sem falar que a postura dela é impecável. A apresentadora/atriz não fica tentando ser adulta, expondo namoros na mídia,
nem sensualizando em fotos nas redes sociais.
Maisa não precisa disso...

Galã da Globo está saindo com travesti
Um belo ator da Globo está de namorico com uma loira de parar o
trânsito. Ele ainda não a assumiu publicamente. Mas, segundo pessoas próximas, está bem empolgado com a relação.
A loira confidenciou aos mais chegados que pensa na possibilidade de um dia fazer cirurgia de mudança de sexo.
No entanto, de acordo com a travesti, o ator não se incomoda com
isso, não. Recentemente, o bonitão foi visto com uma atriz desaplaudida, mas saiu correndo, pois a moça queria compromisso e ele não.

Thiago Lacerda camufla crise no
casamento para não perder comercial na TV
Thiago Lacerda e Vanessa Loes já não falam mais a mesma língua. E não é de hoje.
Outro dia, vazou a informação de que o ator
estaria procurando um apartamento para
alugar e ficar um tempo sozinho. Agora,
curiosamente, os dois têm aparecido juntinhos fazendo um comercial na TV como se
fossem um casal super unido e em perfeita
harmonia. Quem convive com os atores comentou que eles estão camuflando a crise
para não perder o contato publicitário. Tem
tantos outros famosos na mesma situação...

Cantor falta a show, fala que usa remédios e
tem síndromes, mas aparece em premiação
Lucas Lucco foi no domingo (13) ao Melhores do Ano (aquele
prêmio que a Globo engana o público dizendo que é o melhores
do ano da TV, mas na verdade é só do elenco da emissora mesmo...) e parecia recuperado do mal-estar que afirmou ter tido no
dia anterior.
No sábado, o cantor faltou à gravação do DVD de Fernando e
Sorocaba, em Curitiba, e fez um desabafo em sua rede social explicando a ausência. Disse, entre outras coisas, que toma remédios
controlados e que tem síndromes.
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Câmara aprova Orçamento 2016: 194 milhões de reais

Durante sessão extraordinária na noite de
quinta-feira, a Câmara de Manhuaçu aprovou o
projeto de lei do Orçamento 2016. O valor total
é de 194 milhões de reais e foi resultado de pelo
menos três revisões.
A Lei Orçamentária Anual (LOA) foi encaminhada para a Câmara em setembro. Desde então,
os vereadores das comissões se debruçaram sobre

os números estimados pela Administração para o
ano de 2016. O primeiro ponto questionado foi
o valor. Mesmo em período de crise econômica,
a Prefeitura havia encaminhado um projeto com
crescimento de 175 milhões de reais (em 2015)
para 209 milhões no ano que vem.
“As comissões de Orçamento e Finanças e
de Constituição e Justiça começaram a analisar

Deputado Dr. Wilson Batista aprova projeto sobre
reconstrução de mama pelo SUS

O Plenário da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) aprovou, na manhã de quarta-feira (16/12/215), em 2º turno, o Projeto de Lei (PL)
27/15, do deputado Doutor Wilson Batista (PSD),
que impõe às unidades do Sistema Único da Saúde
(SUS) a realização das cirurgias de reconstrução
de mama. A proposição assegura a cirurgia nas mulheres que
foram submetidas à
mastectomia (retirada da mama) total ou
parcial decorrente de
tratamento de câncer.
De acordo com o
projeto aprovado,
quando existirem
condições técnicas e
clínicas favoráveis,
atestadas em laudo
médico, a cirurgia plástica reconstrutiva de mama
será efetuada, mediante autorização expressa da
paciente, no mesmo ato cirúrgico da mastectomia
total ou parcial.
Caso a cirurgia não seja realizada no mesmo ato,
o médico responsável pela mastectomia apresentará, por escrito, os motivos para a não realização
da cirurgia plástica reconstrutiva. Nesses casos,
a paciente será encaminhada para acompanhamento clínico e, atestadas as condições técnicas

E

sta é a nossa princesinha Heloise, que comemorou 10 aninhos, no dia 20/12/2015.
Que Deus continue usando sua vida que
motiva muito o nosso orgulho. Parabéns! É o
que deseja seus pais – Halyne e Márcio

e clínicas, terá garantida a realização da cirurgia
plástica reconstrutiva.
Em sua declaração de voto, o deputado Doutor
Wilson Batista destacou a importância do projeto
para garantir a dignidade da mulher submetida ao
procedimento devido ao câncer.
“O que queremos é que a reconstrução mamária seja feita logo após a mastectomia, nos casos
indicados. A reconstrução ajuda as mulheres a
levantarem a auto-estima e recomeçarem suas
vidas”, afirmou.
Após ser aprovado em redação final, o projeto
seguirá para sanção do governador.

Creches irão funcionar em
janeiro: projeto aprovado
pela Câmara de Manhuaçu

A mobilização dos pais e a cobrança dos
vereadores surtiram efeito. Foi aprovado nesta
quinta-feira, 17/12, projeto de lei que autoriza
a Prefeitura de Manhuaçu a contratar 84 profissionais para cobrirem as férias dos funcionários das creches da rede municipal. A sessão
presidida pelo vereador Jorge Augusto Pereira
(Jorge do Ibéria).
Desde o final de novembro, pais de crianças
que frequentam as creches em Manhuaçu iniciaram uma cruzada em defesa do funcionamento
durante o mês de janeiro. A Secretaria de Educação anunciou que precisava dar férias para
os trabalhadores e as unidades infantis ficariam
fechadas por 30 dias.
Os pais fizeram abaixo-assinado e correram
atrás de uma solução. Na reunião do início deste
mês, entregaram um documento aos vereadores
e pediram apoio para essa demanda.
O apelo acabou mobilizando os quinze vereadores numa cobrança exaustiva junto ao Prefeito
Nailton Heringer e à Secretária de Educação. A
proposta foi a contratação de substitutos para o
período de trinta dias.
VAI TER CRECHES EM JANEIRO: O
projeto foi encaminhado para a Câmara Municipal no início dessa semana e aprovado na
reunião de quinta-feira.
FINANCIAMENTO DE 1,5 MILHÃO DE
REAIS: Ainda na reunião desta quinta-feira, a
Câmara Municipal aprovou um pedido da Prefeitura de Manhuaçu para contrair um empréstimo de 1,5 milhão de reais para investimentos em
obras no município. A garantia do pagamento é
vinculada ao Fundo de Participação do Município (FPM) com carência de 12 meses e prazo
de 72 meses para pagamento.
Para os vereadores, o projeto foi encaminhado
de última hora, mas deveria ser aprovado. “Estamos aprovando para permitir que faça obras.
Vamos torcer para se concretize mesmo. Pelo
menos não irá poder alegar que não fez porque
a Câmara não deixou”, pontuou o vereador
Fernando Lacerda.

com apoio das assessorias jurídica e contábil, a
origem que a prefeitura apontava para crescer
tanto o orçamento em um período de crise. Houve participação ativa dos vereadores e o grande
problema foi que fizemos diversos requerimentos
para a prefeitura e demoraram para responder ou
nem responderam. Esses valores não conseguiam
explicar”, pontuou o vereador Fernando Lacerda,
que integra a comissão de finanças.
Com o impasse na questão do orçamento, o
Poder Legislativo chegou a reiterar ofício e até
ameaçou ingressar na Justiça para obter informações. Fernando Lacerda explicou que isso estava
dificultando que os vereadores fizessem o trabalho
deles. “Todas as vezes que a Câmara faz requeri-

mentos ao prefeito, ele continua com a arrogância
e prepotência que lhe são peculiares, evitando responder ou mandando respostas evasivas. Depois
de muito esforço, conseguimos que atendessem
parte das solicitações e finalmente chegamos a
um projeto mais próximo da realidade”, calcula.
No final, a terceira versão do documento foi
fechada com o orçamento de 194 milhões de reais.
SUPLEMENTAÇÃO: No jargão técnico, suplementação é a permissão automática dada pela
Câmara para que o prefeito remaneje os recursos
de uma área para outra.
Após discussão em plenário, a maioria votou
por conceder somente 2% de remanejamento para
2016. Foram nove votos a quatro.
Para Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria)
isso não atrapalha a prefeitura. “Nos colocamos
à disposição para liberar mais alguma porcentagem, desde que seja demonstrada a necessidade,
ao longo do exercício de 2016. Afinal, se houve
planejamento, é esperado que seja cumprido”,
pontuou.
Ao final da reunião, Jorge agradeceu o excelente
trabalho das assessorias contábil e jurídica na
discussão do Orçamento de 2016.

