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EDITORIAL

Lei eleitoral privilegia
ricos e descarta pobres

CHARGE

P

or falta de uma reforma política bem elaborada, com regras claras e que dê
igualdade de condições também para os pobres que são maioria absoluta, a
impressão que se tem é de que os ministros do STF não conhecem a realidade
brasileira e com isso cada eleição fica mais elitizada. A Constituição Brasileira diz
que todos são iguais perante a Lei, mas quem deveria resguardar estes direitos não o
fazem, pelo contrário, cada reforma fica mais complicada a participação da maioria
da população que possuem poucos recursos financeiros, com isso mais opressão em
cima da população menos favorecida.
Fala-se tanto de igualdade dos povos, nossos políticos reclamam de países como
Bolívia e Venezuela, mas aqui também as leis não favorecem a todos, há uma falsa
liberdade onde o cidadão tem o direito assegurado, mas as exigências financeiras o
descartam.
As pessoas que ditam as regras, parece que vivem em outro país, o Brasil necessita
de regras claras e que dê igualdade de condições para todos, com a nova regra os
ricos são privilegiados e os pobres descartados.
As regras impostas pelo TSE, irão reduzir os custos das campanhas, em Belo Horizonte as despesas dos candidatos a prefeito não poderão ultrapassar R$ 19,9 milhões,
o que equivale a 70% do maior gasto realizado na disputa de 2012.
Os tetos de gastos para os candidatos a prefeito e vereador na primeira eleição
depois da proibição do financiamento privado já foram definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e indicam que a campanha de 2016 vai ter custo menor que das
últimas disputas, quando os gastos dos candidatos atingiram cifras astronômicas. Em
Belo Horizonte, cada candidato a prefeito vai poder gastar até R$ 19,9 milhões com
a disputa, valor correspondente a 70% da campanha mais cara de 2012, que foi a de
Marcio Lacerda (PSB), que teve despesas de R$ 28,5 milhões para se reeleger. Já o
teto dos gastos para cada candidato a uma vaga na Câmara Municipal é de R$ 454,2
mil, o que representa 70% da campanha do vereador Daniel Nepomuceno (PSB),
atual presidente do Clube Atlético Mineiro, que gastou 648,9 mil para garantir mais
um mandato na campanha.
Mesmo com a redução de gastos a campanha continua cara, o nosso sistema eleitoral
privilegia as camadas mais ricas, tornando inacessível pessoas com rendimentos mais
modestos que poderiam fazer uma ótima gestão. Os valores foram calculados com
base em uma determinação do TSE, de que as campanhas para prefeito e vereador
podem custar 70% do maior gasto declarado em cada cidade na última disputa municipal. Nas cidades onde houve segundo turno, o custo poderá ser de até 50% do
maior gasto registrado em 2012. Nas cidades com até 10 mil eleitores, os candidatos
a prefeito poderão gastar no máximo R$ 100 mil, e os candidatos a vereador, R$ 10
mil. A tabela com o limite de gastos de todos
os municípios brasileiros já está disponível no
Fale com a redação
do TSE. Ela será atualizada até o início das
contato@jm1.com.br site
eleições pela inflação registrada até o período
(33)3331-8409
do começo da disputa e também com base na
listagem oficial de eleitores, que será divulgada
logo depois de findo o prazo, em maio, para requerimento de título de eleitor.
Outra novidade na resolução, alvo de questionamentos no fórum de entidades que
atuam nas eleições realizado no mês passado, é a obrigatoriedade da constituição
de um advogado para a prestação de contas dos candidatos. A exigência, prevista
na resolução que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos
políticos e candidatos e sobre a prestação de contas das eleições, é contestada pelo
presidente da comissão eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas
Gerais (OAB-MG), Wederson Advíncula. Para ele, o TSE, por meio dessa resolução,
trouxe de volta ao país o censitarismo ao processo eleitoral. “Somente o candidato que
tenha condição financeira de contratar advogado pode ser candidato, ou seja, somente
quem tenha dinheiro poderá exercer a plenitude do direito ao sufrágio. O pobre, no
exercício dos direitos políticos, será um cidadão de última categoria.”
Segundo Advíncula, o candidato que não contratar advogado poderá ter suas contas
consideradas não prestadas e, portanto, ficará sem sua quitação eleitoral, ou seja,
impedido de se candidatar em eleições futuras. “Outro problema é que não existem
tantos advogados, muito menos especialistas em direito eleitoral, para o número de
candidatos registrados. O TSE não mensurou e refletiu sobre as consequências dessa
norma: muito boa para os advogados e péssima para a cidadania”, criticou.
Experiência O advogado também manifesta preocupação com a captação ilícita de
CPFs para justificar arrecadações ilegais. Uma das propostas discutidas pelo fórum
eleitoral e que conta com o apoio do TSE e de movimentos sociais é a reedição de
comitês como o 9.840, referência à lei que tornou crime a compra de votos, batizados
agora de Comitês 30A, número do artigo da lei da minirreforma que prevê pena
rigorosa para quem fraudar doações.
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LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.
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A Reeleição a caminho do SUS

oi o maior furdunço a inauguração de um complexo
cultural no Rio de Janeiro. Trouxeram talvez, o mais
famoso Zé arquiteto do mundo no momento. Inovou,
tudo de mais moderno foi usado, As redes de radio e
televisão deram a mais sublime cobertura. A presidenta
chegou a bordo de um VLT. Havia mesa interativa, fotos,
autoridades, coisas de patrão. O pessoal do primeiro
mundo olhando tudo isso deve ficar impressionado com
o brasileiro. Eita povinho... dói de inocente.
Pois é, cá inauguram um bagual de um elefante branco e
noutro lado da cidade tem um hospital que falta médicos,
enfermeiros, ambulâncias, equipamentos, falta de tudo.
Na verdade há lugares que faltam até o próprio hospital...
isso não é fantasia, é cultural?
Em uma cidade no Paraná, para comemorar seu aniversario foi convidada uma famosa dupla sertaneja, a qual
cobra um valor significativo por seu trabalho. Tudo bem é
seu trabalho... Mas a saúde da cidade precisa de investimentos ou não? Para amenizar o impacto e se justificar o
prefeito ressalta, ˝é importante o investimento em cultura
para esse povo sofrido˝. Faz lembrar Ronaldo fenômeno,
˝é importante um evento desta magnitude˝ sobre a copa
do mundo. Mas se estes fossem obrigados a usar nosso
Sistema Único de Saúde, será que investiriam em copa
do mundo, música?

Não há que se discordar desta observação, mas
sim, depois que o povo assegurar seu direito à
saúde, ai sim... cabe à cultura. Apenas parafraseando o singular Ariano Suassuna, ˝... há os que
concordam comigo e os que estão equivocados˝. Até
porque dar cultura a moribundo fica sem sentido.
São prioridades que devem ser bem analisadas. Ouvir
música ou ter qualidade de vida para ouvir música? Peça
a uma pessoa com cálculo renal qual é o seu sonho? Tenho certeza, tratamento a laser para explodir as pedras.
Na visão de muitos políticos brasileiros o importante é a
cultura, mas a dor não é destes.
Temos que nos insurgir ante essas aberrações ditas por
esses falsos brasileiros. Os políticos têm planos de saúde
ou dinheiro que cobrem qualquer necessidade em relação
à saúde. Como eles não precisão de Sistema Único de
Saúde, dão a nós o que acham conveniente.
É ano de eleições e como sempre, o mesmo blá, blá...
promessas de melhores hospitais, mais asfalto, transporte
público de qualidade, combater a corrupção e por ai vai.
Vamos nos unir e dar a estes os mesmos tratamentos
que nos dão quando precisamos da saúde. Vamos deixá-los a fila da reeleição. Esperando os médicos, que somos
nós para cura-los.
Paulo Cesar
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Ernesto Caruso
Tirar o sofá, deixar como está, ou julgar a responsável? Como
diria César, “à minha mulher não basta ser honesta, tem que parecer
honesta.” História ou estória com veste de verdade. Um marido
tirou o sofá, César se divorciou.
Há alguém que não vê corrupção no governo central? Em valores nunca antes vistos no Brasil? Há... Lula é um deles; até hoje
considera inocentes J. Genoíno e J. Dirceu (preso pela segunda
vez). O PT, também.
Em parte, o STF na versão “do B” quando desfez a condenação
por formação de quadrilha dos petistas condenados no mensalão.
Na cena, várias cidades, agências bancárias, cheques emitidos e
sacados, empresas de publicidade; “nada combinado” entre os
donos de banco, deputados, ministros e empresários criminosos.
Já o jurista Hélio Bicudo, em entrevista no Roda Viva, acrescenta:
“... uma das coisas que me impressionou muito foi o enriquecimento
ilícito do Lula... eu conheci o Lula quando morava em uma casa de
40 m², hoje o Lula é uma das grandes fortunas do país, ele e os seus
filhos. Quem está atrás disso? Quem está querendo que isso venha
à tona? O que o Lula fez para ser o miliardário que ele é hoje?... O
Lula se corrompeu e corrompe a sociedade...”.
Hélio Bicudo é o líder do pedido de impeachment. Integrou o
PT e foi candidato a vice-governador juntamente com o Lula. Vão
dizer que o jurista faz parte da direita golpista? Lula, Dilma e o
PT são um bloco monolítico de atuação sob a mesma bandeira?
Ora, não se pode ignorar o julgamento político que se faz necessário da “presidenta” pelo Congresso Nacional no processo de
impeachment, e, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na
Comissão de Ética. Do presidente do Senado Renan Calheiros pelo
STF. O da Dilma e Temer no TSE. Cada um a seu tempo. O mais
urgente possível para a estabilidade política e econômica. Chega
de subterfúgio, como a última da “presidenta” no apagar de 2015.
Dela — Administração Pública — a sociedade tudo depende,
do nascimento das gentes à velhice assistida. Saúde, segurança,
educação, transporte e emprego de que tanto pregam. Eleitor conivente com a incompetência e desonestidade, próprias de políticos
profissionais que se perpetuam nos podres Poderes e aparecem nas
manchetes e inquéritos policiais.
“Alguns presos do mensalão entraram de punho erguido na cadeia... Dilma achou a maneira simbólica de erguer o punho ao ser
revelado o elo do petrolão com a sua campanha... Mesmo quando
arruínam o país, querem passar por incompreendidos salvadores.”
(Fernando Gabeira)
Os inconformados integram os 90% que reprovam a “presidenta”.
A maioria repudia a solução de tirar o sofá.
Ernesto Caruso é Coronel de Artilharia e
Estado-Maior, reformado.
Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Ives Gandra
Quando elaborei meu parecer sobre a improbidade administrativa
no governo Dilma, em 26 de janeiro, entendi haver fundamentos
para o impeachment por culpa grave. A lei dos crimes contra
a responsabilidade administrativa admite a culpa como crime
(omissão), assim como há decisões do STJ (Superior Tribunal de
Justiça) nessa linha.
Concluí o documento, todavia, dizendo que o julgamento na
Câmara e no Senado, se aberto o processo, seria exclusivamente
político.
No referido parecer, comentei que, no regime de governo da
"responsabilidade a prazo incerto", que é o parlamentarismo, todas
as falhas detectadas já teriam permitido o afastamento da presidente
sem traumas, pelo voto de desconfiança, e a eleição de um novo
condutor, indicado pelo Parlamento.
No regime de "irresponsabilidade a prazo certo", que é o presidencialismo, só o traumático processo de impeachment leva à
destituição do primeiro mandatário.
Não há dúvida de que todos os ingredientes do julgamento político estão presentes no curso do pedido de impeachment.
Não cuidarei, neste artigo, dos argumentos jurídicos –violação
ao artigo 3º, inciso 3, da Lei do Impeachment (nº 1.079/50) e ao
artigo 11 da lei dos crimes contra a probidade da administração (nº

8.429/92)– nem das "pedaladas" violentadoras da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, culpa nas primeiras e dolo na segunda.
Servem apenas para embasar o julgamento político.
Para este artigo é de se lembrar que a presidente foi alertada por
técnicos do Tesouro Nacional de que as "pedaladas" maculariam o
diploma legislativo, podendo tirar do Brasil o grau de investimento
das agências de "rating", o que, efetivamente, aconteceu. Outros
elementos econômicos e políticos foram, também, deletérios e
corrosivos.
O governo congelou preços, prejudicando a Petrobras e as produtoras de energia elétrica e etanol, o que terminou por gerar, em
2015, inflação reprimida pela técnica de controle de preços, que
desde o Código de Hamurabi, há 3.800 anos, não é bem sucedida.
Diocleciano, em 301, no Império Romano, e os planos Cruzado,
Bresser e Primavera também fracassaram nisso.
A presidente mentiu, quando da campanha, ao afirmar que as
finanças públicas estavam bem, em momento em que já se encontravam corroídas por péssima administração e por empréstimos
ilegais junto a bancos oficiais.
O governo gerou uma inflação de dois dígitos. Viu o país rebaixado de grau de investimento para grau especulativo, perdendo os
investimentos dos fundos de pensão dos países desenvolvidos. Fez
o PIB recuar em 3%, com perspectivas de recuos ainda maiores
neste ano.
Cortou o Fies, deixando uma legião de alunos universitários sem
financiamento. Elevou os juros para 14,25% (taxa Selic), com o que
passou, o governo, a pagar em torno de R$ 500 bilhões por ano para
rolar a dívida. Nem por isto segurou a brutal desvalorização do real.
O governo perdeu o diálogo com o Congresso, com empresários,
com estudantes e com o povo. Foi desventrada, no seio dele, a maior
rede de corrupção de nossa história.
São esses os fatos que serão analisados pelo Congresso, para
saber se um governo com tal sinistro currículo pode continuar a
dirigir o Brasil por mais três anos.
O Congresso, como caixa de ressonância dos 140 milhões de
eleitores brasileiros, deverá decidir, sem desconhecer os fundamentos jurídicos, mas exclusivamente pelo prisma político, se a
presidente Dilma poderá continuar a conduzir o governo com a pior
performance econômica entre os países americanos, excetuando-se
a Venezuela, deste desastrado aprendiz de ditador que é Nicolás
Maduro.
Ives Gandra da Silva Martins, Advogado, é professor
emérito da Universidade Mackenzie, da Escola de Comando
e Estado-Maior do Exército e da Escola Superior de Guerra.

Em Lajinha acontece cada uma

Vereadores comparecem para reunião da Câmara Municipal de
lajinha, mas o presidente, demais vereadores e funcionários não
compareceram para abrir a câmara. Segundo os vereadores de
oposição estava marcada a reunião, pois havia um projeto urgente
para a população.
Os munícipes e os vereadores que compareceram, ficaram decepcionados e disseram que isso é uma vergonha para a cidade.

Novo Delegado Regional
quer transparência
O povo brasileiro carece de bons policiais, bons políticos e de bons
funcionários públicos nos demais setores que atende a socieadade.
Os brasileiros estão cansados de pagar sempre mais do que determina
as Leis. Neste final de ano um amigo foi passar dois dias em Piúma e
no dia 31 emprestou seu veículo para seu filho e este foi apreendido
pela polícia, multado em R$ 500,00 por estar com o som ligado acima do permitido por lei. Até aí tudo bem, passou o feriado do dia 1º
sábado e domingo, na segunda-feira ele pagou a multa e foi retirar o
veículo, esperou o delegado por mais de 2 horas, daí foi avisado para
ele e mais 5 pessoas que também tivera seus veículos apreendidos que
voltassem as 14 horas pois segundo informações o delegado estava
ocupado fazendo uma ocorrência, as 14 horas depois de esperar um
pouco pela chegada do delegado, veio um outro aviso, dizendo que
o delegado estava de férias e que eles voltassem no outro dia, meu
amigo só conseguiu retirar seu veículo na terça-feira no finalzinho
do expediente. Isso é ou não é abuso de autoridade. Tomara que o
Dr. Carlos Roberto de Souza, implante mesmo uma nova gestão, que
segundo ele “a palavra-chave será a transparência” – É assim que
o Delegado Regional de Manhuaçu, define o modelo de gestão que
será implantado em 2016 na Polícia Civil em toda a região.
.As novas diretrizes de gestão seguem o alinhamento proposto
pela chefia para o estado de Minas Gerais, só que ganham corpo
com adequações específicas para cada unidade, sempre com foco
na segurança do cidadão.
.Dr. Carlos Roberto de Souza assumiu recentemente a delegacia
regional. Com doze anos na Polícia Civil, ele já atuou na delegacia de Abre Campo e, ao longo de 2015, já estava na regional de
Manhuaçu. Os procedimentos serão implantados gradativamente
na Banca Examinadora do Detran, Registro de Veículos, Delegacia
Virtual, Liberação e Apreensão de Veículos e, simultaneamente,
serão iniciados processos de digitalização e protocolo de documentos. “Não resolve implantarmos uma série de melhorias nos
procedimentos se o cidadão não tiver conhecimento de como tudo
funciona. Ele deve saber todas as fases, especialmente nas atividades
em que a Polícia Civil presta serviços públicos”, comenta.
.O delegado exemplifica que toda a rotina de habilitação vai
continuar seguindo os procedimentos padrão do Detran-MG, mas
ganharão novos mecanismos de controle e transparência. “Ele
saberá todo o procedimento de obtenção da CNH. Muitas etapas,
como a escolha dos examinadores para cada candidato será com
envelopes lacrados e sorteio. O cidadão poderá assistir isso tudo.
Vamos deixar claro também sobre como deverá agir para retirar um
veículo apreendido por infração ou por um documento atrasado.
Como fará para obter uma carteira de identidade. Registrar ou
transferir um veículo. Queremos que ele tenha possibilidade de
questionar, avaliar o serviço e até contestar ao verificar uma falha ou
deficiência. Tornando público essa rotina, queremos a transparência
total dos serviços”, diz o delegado.

Estado vai chamar parte
dos exonerados da lei 100
Parte dos servidores exonerados por causa da Lei 100 serão recontratados pelo governo do Estado, mas com acordos por tempo
determinado. A informação foi dada pelo governador Fernando
Pimentel, também na entrevista coletiva realizada quarta-feira.
O governador não informou quantos dos 59 mil afetados serão
readmitidos, mas disse que todos eles receberão um comunicado
sobre seu futuro na administração pública, mesmo aqueles que não
serão recontratados. O contrato será temporário, por designação,
até que os aprovados nos concursos sejam convocados. Aqueles
com maior tempo de trabalho terão prioridade. Os servidores de
licença médica antes da exoneração poderão terminar o tratamento
pelo Ipsemg. A medida será regulamentada por um projeto de lei.
Pimentel criticou a gestão anterior e declarou que “fez o que estava ao seu alcance”. “É lamentável que governos passados tenham
cometido essa irresponsabilidade com os servidores públicos de
Minas Gerais”, avaliou. Os servidores haviam sido efetivados em
2007 e tiveram que ser demitidos após o Supremo Tribunal Federal
(STF) considerar a contratação deles inconstitucional.
Oposição - Resposta. O deputado João Leite (PSDB) rebateu as
críticas. “Não adianta dizer que é crise, culpar o governo anterior,
não é real. O problema está no atual governo, que atua sem planejamento e não está preparado para governar Minas”.
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"todo e qualquer caso em que ocorra a violação do dever legal de sigilo (vazamento ilegal)"
ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo

FATURA DOS CARTÕES NA ERA PT: R$ 656 MILHÕES
Desde que o PT assumiu o governo federal, em 2003, as
faturas dos cartões corporativos somaram R$ 655,9 milhões. Criados no fim do governo FHC, os Cartões de Pagamentos do Governo Federal têm sido usados indiscriminadamente nas gestões do PT, fazendo o gasto saltar de
R$ 3 milhões em 2002, último ano de mandato de FHC,
para o recorde absoluto de R$ 80 milhões em 2010, último
do governo Lula

dos fiéis nos partidos da base na Câmara dos Deputados.
O governo quer controle total da comissão especial do impeachment para evitar o afastamento
CONTA É ALTA
Bancada do Distrito Federal acredita que a economia colocará Dilma em situação delicada. Brasília foi considerada a
cidade mais cara para se viver. A avaliação é que a conta
será apresentada em 2016.

MUITA SEDE

LEGISLATIVO PARA QUÊ?

Sem nenhum constrangimento, Lula triplicou o gasto logo
no primeiro ano do mandato. As faturas fecharam em R$ 9
milhões em 2003.

Nos cinco anos de governo, Dilma já editou 173 medidas
provisórias, que deveriam ser usadas em casos urgentes.
Com apoio da base subserviente, a presidente da República não tem mostrado nenhuma intenção de cessar com a
invasão das competências do Legislativo.

ANO PRÉ-ESCÂNDALO
Em 2007, ano anterior ao escândalo da “tapioca” do ex-ministro dos Esportes Orlando Silva (PCdoB-SP), o governo
torrou R$ 76 milhões.
DILMA GASTA MAIS
Se mantiver a média de R$ 60 milhões por ano, o governo
Dilma vai gastar, em seis anos, mais que os R$ 354 milhões de Lula, em oito.
PARLAMENTAR TEM COTA
Em vez de cartão corporativo, os parlamentares não pagam tapiocas com o salário de R$ 33,7 mil. O gasto é integralmente reembolsado.
DILMA RESSUSCITA ‘CONSELHÃO’
PARA FREAR O PMDB
A resposta que a presidente Dilma preparou para o documento ‘Uma Ponte para o Futuro’, do PMDB, foi retomar
as reuniões do Conselho de Desenvolvimento Social. Dilma foi orientada pelo ex-presidente Lula a mandar sinais
ao mercado e tentar retomar o crescimento econômico. O
ministro Jaques Wagner (Casa Civil) foi escalado para recrutar nomes para o grupo, composto por 88 membros.
APERTA O PASSO
Antes de viajar para conhecer o segundo neto, Dilma apertou Wagner e quer logo a nova composição e o primeiro
encontro em até 30 dias.
AQUI JAZ
O Conselhão não se reúne desde 2014, ano que foi deflagrada a Lava Jato, que, injustamente, leva culpa pela crise
das empreiteiras.
XILINDRÓ
A operação mandou dois membros do grupo para a cadeia: José Carlos Bumlai, amigo de Lula, e o empreiteiro
Marcelo Odebrecht.
ESQUEMA FORTE
Em 2003, o então presidente Lula criou o Conselhão para
reunir as lideranças sociais, sindicais, empresariais, religiosas e ministros, e dividir as boquinhas do governo para
não gerar insatisfações.
PAÍS QUEBRADO
A alta da inflação, que fechou em 10,67% em 2015, suscitou dúvida sobre os rumos da economia. “Não adianta
trocar ministro. Dilma quebrou o país por pura irresponsabilidade”, diz Arthur Maia (SD-BA).
OTIMISMO EM PESSOA
Na contramão dos indicadores oficiais e do mercado, o deputado Eduardo da Fonte (PP-PE) acredita na melhora no
cenário. “Haverá alinhamento das lideranças políticas para
país voltar a crescer”, diz.
CONTRA O IMPEACHMENT
O Planalto entrou em campo para garantir eleição de alia-

CAIU PARA CIMA
Com os ministros mais próximos de Dilma protagonizando
escândalos sucessivos, quem acertou ao abandonar o barco foi o ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy, nomeado
diretor financeiro do Banco Mundial
COMO ASSIM?
Arcebispo de Toledo (Espanha), Bráulio Rodríguez diz que
a violência doméstica contra a mulher é culpa das mesmas
por “não aceitarem as exigências dos homens” ou porque
decidem “pedir o divórcio”.
PENSANDO BEM...
... se Dilma insistir no arrocho com a reforma na Previdência, o povo pode acabar decretando a reforma na Presidência.
DEPUTADOS: SÓ 3% FORAM A TODAS AS SESSÕES
Apenas 19 deputados federais participaram de todas as
125 sessões deliberativas realizadas pela Câmara em
2015. O número representa pífios 3,7% dos 513 parlamentares da Casa. A maior parte de suas excelências dá um
jeito de se justificar e não tem nenhum centavo cortado do
salário. Quem mais se ausentou, nem se deu o trabalho de
dar explicação, foi o deputado Guilherme Mussi (PP-SP):
30 faltas.
ABANDONO DE SERVIÇO
Wladimir Costa (SD-PA) e Paulo Maluf (PP-SP) têm, respectivamente, 105 e 74 ausências entre justificadas e não
justificadas.
FALTA ABONADA
Nem o presidente da Câmara, Eduardo
Cunha (PMDB-RJ), tem 100% de presença. Teve uma falta, que foi dada como justificada pela Casa.
NA NOSSA CONTA
Cada deputado custa até R$ 1,8 milhão por ano, contando
benesses como auxílio moradia, cota parlamentar, verba
de gabinete, carro, etc.
PALHAÇO ASSÍDUO
Constantemente ridicularizado, Tiririca (SP), puxador de votos no PR, é
um dos 19 deputados presentes em
todas as sessões da Câmara.
CONGRESSO CRIA 37 LEIS
DE COMPLETA IRRELEVÂNCIA
A reclamação sobre o excesso de burocracia no Brasil se
explica pelo tempo perdido pelos governantes com leis sem
qualquer relevância ou aplicação prática para a população.
Das 163 leis criadas em 2015, 37 se resumem a dar nomes a estradas e pontes ou instituem datas comemorativas
como o Dia Nacional da Poesia e o Dia Nacional do Milho.
Antes de entrarem em vigor, todas foram analisadas e votadas na Câmara e no Senado, além de sanção da presidente da República

O cultivador
Havia um homem que cultivava a terra, a plantar um trigal.
Vivia debruçado sobre a enxada, do amanhecer ao por do sol.
Então, juntava-se à família para gozar as delícias do aconchego familiar da esposa e dos filhos.
Não importava o tempo que fizesse. Sol, chuva, vento, frio
ou calor. Lá estava o homem a amainar a terra, a libertá-la das
ervas daninhas, a providenciar o adubo, colocar a semente na
intimidade da cova, providenciar a água.
Aquela atividade contínua despertou o interesse de um viajante que por ali transitava com regularidade.
E, certo dia, o viajante se aproximou do cultivador e lhe perguntou:
Bom homem, vejo que estás velho e cansado. Por que não
descansas dessa lida tão rude?
Sem se deter, o agricultor respondeu:
Não posso. Amo a terra. Amo meu trabalho. E por estar velho e cansado devo andar mais depressa. Tenho menos tempo
a dispor e muito a fazer.
O viajante alongou a vista pelo imenso trigal, que balançava
ao vento como mar de ouro líquido e comentou:
A terra recompensa o teu amor. O trigal está maravilhoso e
será produtiva a colheita.
Mas não sou eu quem colhe, respondeu o agricultor. Eu apenas planto. Minha mulher e meus filhos é que fazem a colheita
da generosidade do solo.
O viajante se despediu e seguiu o seu caminho. Necessitando empreender uma grande viagem, ausentou-se por vários
meses.
Retornando, ao passar pela mesma estrada, encontrou o homem às voltas com a sua lavoura.
Era uma tarde fria, sem sol. A natureza toda parecia chorar,
desanimada.
O viajante se aproximou do trabalhador incansável e observou que sulcos profundos lhe vincavam a face. Estava mais
cansado, envelhecido e triste. Vestia-se de luto.
Perdeste algum ente querido? - perguntou.
O cultivador, com voz arrastada, respondeu:
Perdi, senhor. Toda minha família. em poucas semanas, um
a um se foram, devorados por febre maligna. Fiquei sozinho.
O viajante se comoveu com tanta dor. Entretanto, por observá-lo ainda a trabalhar, sem descanso, na terra, ousou indagar:
Se toda tua família morreu, por que continuas nesta tarefa
cansativa?
Já não tens mais quem colha os frutos. Semeias o trigo, mas
nem tua mulher, nem teus filhos irão colher as espigas maduras.
Ah, senhor, respondeu o outro, parando por um instante seu
trabalho. Isto não me preocupa. Prosseguirei plantando. Quem
necessite, virá colher o trigo farto. E são tantos os que têm
necessidades.
Surpreso pelo desprendimento do camponês, o viajante concluiu: Tens razão, bom homem. Oxalá fossem muitos como tu,
a plantar sem esperar a colheita.
A noite descerrou seu manto e tudo escureceu. Naquela noite, o agricultor se recolheu com a alma invadida por intensa
saudade. Recostou-se no leito e dormiu. Despertou, logo além,
em um trigal pleno de luz, onde o aguardavam seus amores,
felizes, de braços abertos, para juntos ficarem sem mais separação.
E todos eles guardavam o coração repleto de satisfação e
alegria, por terem cumprido com seus deveres perante o próximo e perante Deus.
Redação do Momento Espírita, com base no cap. O cultivador, do livro À sombra do olmeiro, pelo Espírito que
se designa Um jardineiro, psicografia de Dolores Bacelar,
ed. Correio Fraterno do ABC
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Recomeça as obras do Minha Casa,
Minha Vida de Manhuaçu

A resposta veio após muitas reuniões e diálogos entre o Governo
de Manhuaçu e a superintendência regional da Caixa. O prefeito
Nailton Heringer não escondeu a satisfação em saber que o empreendimento da qual ele e sua equipe buscaram meios para que
fosse retomado, finalmente vai beneficiar 288 famílias. As obras,
que foram paralisadas devido ao abandono do contrato por parte
da então construtora, são de responsabilidade da Caixa, que viabilizou os tramites legais junto ao Ministério das Cidades. Agora, a
construtora Solare assumiu a obra e os trabalhos foram retomados
nesta semana.

Afinal a Lei 100 foi benéfica ou não
A lei 100 foi criada sob aplausos do Sind-UTE/MG, deputados
petistas e demais deputados, aplausos dos professores que nunca

conseguiam passar num concurso público, dos servidores dos serviços gerais e mais um bando de gente. Todo mundo aplaudiu, sorriu e
agradeceu ao governador. Beneficiou milhares de funcionários com
idade avançada e que jamais iriam conseguir passar num concurso
público. Aliás, nunca tinha tido um concurso específico para os
servidores dos serviços gerais, diga-se de passagem. Os principais
beneficiados pela lei 100 foram os servidores de serviços gerais: a
maioria com baixa escolaridade, porém, capazes de realizar suas
atividades com eficiência. Hoje, estes milhares de servidores estão
aposentados, pois, trabalharam muito, com eficiência e muitos
adoeceram em seus trabalhos. Um grande merecimento para eles.
Quanto aos milhares de professores que também foram beneficiados
pela lei 100, muitos aposentaram já e muitos estão em processos
de aposentadoria. E os que estão quase completando o tempo de
trabalho, está sendo respeitado para aposentar. Nunca conseguiram
passar num concurso público, porém, trabalhavam…digamos…de
forma digna. Também merecedores do benefício. Aos professores
mais jovens, que ainda têm muito chão para seguir e foram "beneficiados pela lei 100" temporariamente….que sejam designados e
que prestem concurso. A lei 100 foi útil e importante para muita
gente sim. Ótimo para os que passaram pelo boca do funil...digo...
lei 100. Maria Soares

STF autoriza suspensão do sigilo das
contas de Cunha e sua família
O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a quebra dos sigilo
bancário e fiscal do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo
Cunha (PMDB-RJ), da mulher dele, Cládia Cruz, de sua filha, Danielle Dytz da Cunha, e três empresas da família, de acordo com
matéria desta sexta-feira (8) da Folha de S. Paulo.
As contas a serem analisadas serão as usadas no período de 2005
a 2014. A medida foi decisão do ministro Teori Zavascki, relator
da Lava Jato no STF, após solicitação da Procuradoria-Geral da
República.
A família Cunha é suspeita de ter mantido contas secretas na
Suíça financiadas com dinheiro desviados de contratos da Petro-

bras na África. A relação do presidente da Câmara com o corretor
de valores Lúcio Funaro, investigado no escândalo do Mensalão,
também está em questão. Segundo matéria da revista Época, Funaro
teria presenteado Cunha com dois carros no valor de R$ 280 mil.
Ainda de acordo com o jornal, outro órgão que investiga o deputado do PMDB é a Receita Federal, que encontrou indícios de que
o parlamentar evoluiu seu patrimônio de forma desproporcional à
sua renda entre os anos de 2011 e 2014 – aumento de R$ 1,8 milhão não declarados enquanto seu salário é de R$ 33.763 mensais.
A informação foi confirmada posteriormente também pelo Jornal
Nacional, da Rede Globo.

Dilma diz que não é possível
brasileiro se aposentar aos 55 anos
e defende reforma
A presidente Dilma Rousseff disse hoje que o Brasil vai
ter que “encarar” a reforma da Previdência Social. Segundo
ela, a população brasileira está envelhecendo, e a expectativa
de vida do brasileiro aumentou nos últimos anos em torno
de 4,6 anos.
“Vamos ter que encarar a reforma da Previdência. Não é possível
que a idade média de aposentadoria no Brasil seja 55 anos. Para a
mulher, um pouco menos. Não é possível por uma questão quantitativa. Vai ter menos gente trabalhando no futuro para sustentar mais
gente sem trabalhar: os mais velhos que vão ter uma longevidade
maior e os mais novos, que estão nascendo”, afirmou Dilma, em café
da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. A presidente estava
animada, comentando o nascimento do segundo neto, Guilherme,
esta manhã em Porto Alegre.
Na conversa com jornalistas, Dilma acrescentou que outra preocupação do governo será o tempo de transição para as novas regras
de aposentadoria que leve em conta tanto direitos adquiridos quanto
a expectativa de direitos de quem já está no mercado de trabalho.
“Pretendemos abrir esse debate chamando o Fórum de Trabalho e
Previdência composto por trabalhadores, governo, empresários e
Congresso”, completou a presidente.
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MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Lei nº 790/2015
“Altera o art. 7º da Lei Municipal nº 727, de
02.04.2012..”
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema - MG, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Art. 7º da Lei Municipal nº 727, de
02.04.2012 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos retroativos ao
dia 26/04/2010” (NR).
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Conceição de Ipanema, 28 de dezembro de 2015.
Wilfried Saar.
Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 009/2016
PREGÃO Nº. 007/2016
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu –
MG torna a público a abertura do Processo Licitatório
nº. 009/2016, na modalidade Pregão nº. 007/2016, na
forma Presencial, tipo menor preço por item, regido
pela Lei Federal nº10. 520, de 17/07/2002, Lei Federal nº. 8. 666 de 21/06/1993 e suas alterações. Cujo
objeto se refere à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA
DE BENEFICIAR CAFÉ TIPO 3 COMO ALTERNATIVO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA
PRODUTORES FAMILIARES DE SANTANA DO
MANHUAÇU – MG, DE ACORDO COM O TEMO
DE COMPROMISSO Nº 1010226-73/2013/MAPA/
CAIXA CONVÊNIO REGISTRADO NO SICONV
SOB O CONVÊNIO Nº 793281/2013/PROPOSTA DE
PLANO DE TRABALHO Nº 074170/2013, ETAPA/
FASE nº 3. Abertura da Sessão Oficial do Pregão
dia 25 de Janeiro de 2016 às 09:00 horas. Local:
Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000,
Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13:00 às 17:00 horas. O
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no
endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 08 de
Janeiro de 2016. Joseane Caroline de Abreu Souza.
Pregoeira. Publique-se.
AVISO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2016
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu –
MG, torna a público a abertura do Processo Licitatório
nº. 010/2016, na modalidade Tomada de Preço nº.
001/2016, na forma Presencial. Objeto: Contratação
de pessoa Jurídica para prestação de serviços Jurídicos especializados de assessoria e consultoria
aos órgãos da Administração Pública, em Matérias
de Média e Alta Complexidade para o Município de
Santana do Manhuaçu/MG. Abertura marcada para
o dia 27/01/2016 às 08:30 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura
Municipal de Santana do Manhuaçu/MG, Rua Major
Custódio, 96, Centro, Fone: (0xx) 33-3373-1149.
Érica de Fátima Barros –Presidente da CPL. Santana
do Manhuaçu, 08 de Janeiro de 2016. Publique –se.
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP nº 0003/2016.
PA:0006-0004-0003-2016. Objeto: Contratação de
uma Máquina Escavadeira Hidraulica de Esteira de
20 Toneladas para Serviços Diversos no 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 26/01/2016, 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.com
Conceição de Ipanema, em 08 de Janeiro de 2016.
Mislainy de Faria Silva Oliveira - Pregoeira extraordinária – Decreto 383/2015

Caderneta de poupança tem maior
fuga de recursos da história em 2015

E

m 2015, R$ 53 bilhões saíram da tradicional modalidade
de investimentos.
Ano passado foi marcado
por alta de tributos, da inflação e do desemprego.
Em um ano marcado pela
forte crise econômica, com
alta da inflação, dos juros,
do desemprego e de vários
tributos, as retiradas de
recursos da caderneta de
poupança superaram os
depósitos em R$ 53,56
bilhões em 2015, informou
Banco Central nesta quinta-feira (7).
Foi a primeira vez em
dez anos que mais recursos
saíram que entraram da
caderneta, e a maior fuga
de valores desde o início
da série histórica do BC,
em 1995.
Até então, o ano com
maior saída de recursos
havia sido 2003, quando R$
10,42 bilhões deixaram a
caderneta de poupança. Em
2013 e 2014, respectivamente, R$ 71 bilhões e R$
24 bilhões haviam entrado
na modalidade.
Depósitos, saques e saldo
da poupança
No ano passado, os depósitos em caderneta de
poupança somaram R$ 1,90
trilhão, ao mesmo tempo
em que os saques de recursos totalizaram R$ 1,96
trilhão. Já os rendimentos
creditados nas contas dos
poupadores somaram R$
47,43 bilhões em 2015.
Com a forte saída de valores, o volume total aplicado
na caderneta recuou. No fim
do ano passado, o estoque
da poupança totalizava R$
656 bilhões, contra R$ 662
bilhões no fechamento de
2014. Foi a primeira queda

anual do estoque desde o
início da série histórica do
BC, em 1995.
Menos recursos para
a casa própria: O menor
interesse na poupança também afeta os financiamentos
imobiliários, uma vez que
a modalidade é fonte de
recursos para a casa própria.
Pelas regras, os bancos
precisam destinar 65% dos
saldos da poupança (SBPE)
para o crédito imobiliário.
No ano passado, ficou caro
financiar a casa própria pela
Caixa Econômica Federal,
usando recursos da poupança. Em setembro, ocorreu a
terceira alta das taxas em
2015.
Cenário econômico adverso: A evasão de recursos
da poupança aconteceu em
um ano caracterizado pelo
baixo nível de atividade,
com a economia brasileira
em recessão. A expectativa
do mercado é de que o PIB
tenha registrado contração
de 3,71% em 2015 – o que,
se confirmado, será o maior
tombo em 25 anos. O endividamento das famílias, por
sua vez, continuou elevado.
Além disso, outros fatores
também impactaram a renda
dos brasileiros, como a alta
da inflação, dos juros, do
desemprego e de vários tributos, como aqueles sobre
empréstimos, importados,
carros, cosméticos, cerveja,
vinhos, destilados, bancos,
receitas financeiras das
empresas, taxas de fiscalização de serviços públicos,
gasolina e exportações de
manufaturados.
Baixo rendimento: Além
disso, outro fator que contribuiu para a saída de recursos da poupança foi seu
baixo rendimento frente a

DEFENSORIA PÚBLICA DA
COMARCA DE MANHUAÇU
DEFENSORIA ABRE VAGAS
PARA ESTAGIÁRIOS
A Defensoria Pública de Manhuaçu disponibiliza estágio profissional não remunerado na área de Direito
– 5 vagas, com duração inicial de 5 (cinco) meses e
4 (quatro) horas diárias, no período compreendido
entre 1º de fevereiro e 30 de junho de 2016. Os
acadêmicos interessados deverão comprovar estarem cursando o 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ou 10º período do
bacharelado em Direito e disponibilidade de tempo
para o estágio. A seleção dos estagiários será feita
por meio de entrevista. As inscrições serão recebidas na repartição, na Rua Desembargador Alonso
Starling, 260, Centro, em Manhuaçu, de 11 a 29 de
janeiro do corrente de 12:00 as 18:00 horas. Mais
informações na coordenação do estágio, pessoalmente, no e-mail defensoriamcu@hotmail.com ou
pelo telefone (33)3331-2681.
Rua Desembargador Alonso Starling, 260, Centro –
Manhuaçu – MG – CEP 36.900-000 – TELEFAX: 33 3331-2681 E-mail: defensoriamcu@hotmail.com

outras modalidades. Isso
ocorre porque o rendimento
dos fundos de renda fixa
sobe junto com a Selic. Já
o rendimento das cadernetas, quando a taxa de
juros está acima de 8,5%
ao ano, como atualmente,
está limitado em 6,17% ao
ano mais a variação da Taxa
Referencial (TR).
Segundo cálculos da
Associação Nacional dos
Executivos de Finanças,
Administração e Contabilidade (Anefac), com os juros básicos atualmente em
14,25% ao ano (o maior nível em nove anos), as aplicações em renda fixa, como
os fundos de investimento,
ganham mais atratividade
e ganham da poupança na
maioria das situações. A
poupança continua atrativa
somente para fundos com
taxas de administração acima de 2,5% ao ano.
De acordo com cálculos
do administrador de investimentos, Fabio Colombo,
a caderneta de poupança
registrou um rendimento de
8,07% em 2015, perdendo,
assim, para a inflação. O índice oficial do ano passado
(IPCA) ainda não saiu, mas
a estimativa do mercado
é de que tenha ficado em
cerca de 10,7% ao ano.
Em 2015, outros investimentos foram mais atrativos, como o dólar, que
subiu 48,6%, o euro, com
alta de 33,67%, o ouro
(+33,63%), além de papéis indexados ao IPCA
(+17,6%), os fundos DI
(+13,17%) e os CDB´s
(+12,88%).
Quando a poupança pode
ser uma boa opção
Apesar do baixo rendimento, especialistas avaliam que a caderneta de
poupança ainda pode ser
uma boa opção, mas somente em poucos casos. Pode
ser uma boa alternativa,
por exemplo, para pequenos
poupadores (com pouco
dinheiro guardado), para

pessoas que buscam aplicações de curto prazo (poucos
meses) ou que procuram
formar um "fundo de reserva" para emergências – uma
vez que não há incidência
do Imposto de Renda.
Nos fundos de investimento, ou até mesmo no
Tesouro Direto (programa do governo de compra
de títulos públicos pela
internet) há cobrança do
imposto de renda e, na
maior parte dos casos, de
taxa de administração. Nos
fundos de investimento e no
Tesouro Direto, o IR incide
com alíquota regressiva, ou
seja, quanto mais tempo os
recursos ficarem aplicados,
menor é o valor da
Sugestões para 2016:
Em 2016, Fabio Colombo
recomenda, para quem é
conservador, títulos públicos, como a LFT (atrelada
ao juro básico da economia), além de fundos DI e
CDB´s pós fixados, LCIs e
LCAs (isentas de IR para
pessoa física).
"A bolsa de valores é para
quem tem estômago e visão
de longo prazo. Os preços
estão muito convidativos.
Para investimentos de 3 a 5
anos para frente, acho que é
um excelente investimento.
Deve dar bem mais do que
a renda fixa. Mas tem de ter
estômago com as quedas de
cruto prazo. Recomendo
procurar, na instituição
financeira, um fundo que
siga o Ibovespa ou IBX com
taxa de administração abaixo de 2% ao ano", avaliou
Colombo.
Para ele, o dólar já subiu
bastante e, quem comprar agora como forma
de investimento, estará
assumindo um risco maior.
"Quem tem dinheiro para
diversificar e não quer
ficar especulando pode
colocar 10% a 20% em
fundos cambiais, dólar e
ouro. É uma maneira de fazer seguro de parte de suas
aplicações", concluiu.
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Novos diretores são empossados na SRE Manhuaçu

MANHUAÇU (MG) - A
Superintendência Regional
de Ensino (SRE) de Manhuaçu promoveu, na quinta-feira
(07/01), a realização dos
atos de provimento (posse
e exercício) dos cargos de
diretor e vice-diretor das
escolas estaduais da cidade
e região, que foram eleitos
pela comunidade escolar no
dia 15 de dezembro.
A cerimônia de posse em
Manhuaçu foi coordenada
pela diretora da Superintendência de Ensino de Manhuaçu, Mônica Oliveira
Hott. A posse dos diretores
e vices havia sido publicada
na edição de 31 de dezembro

no Diário Oficial de Minas
Gerais.
Além de desejar sucesso
ao trabalho dos diretores e
vices, Mônica Oliveira Hott,
também ressaltou o trabalho
da comissão organizadora do
processo eleitoral na SRE/
Manhuaçu: Vitória Maria
Ferreira De Magalhães Serri, Rogéria Chaves Teixeira
Ottoni, Kênia Condé Lemos Dutra e Elaine Leite
Franklin.
O processo de votação
ocorreu tranquilamente, contando com o apoio de servidores da Superintendência e
da Comissão Organizadora
de cada escola estadual, que

acompanharam todo o período de votação.
São 18 municípios jurisdicionados à Superintendência
de Manhuaçu com um total
de 75 escolas estaduais. No
total, foram realizadas eleições em 70 escolas. Não
houve o processo nas escolas
que não possuem direção e
sim coordenação que é o caso
da E.E. de Jaguaraí (Reduto)
e os PECON's: PECON de
Alto Jequitibá, PECON de
Santa Margarida e PECON
de Chalé. Na E.E. Amélia
Gomes - São João do Manhuaçu, o Colegiado Escolar
indicou a diretora.
Carlos Henrique Cruz

VEJA OS EMPOSSADOS

ESCOLAS................................................................DIRETOR.......................................................................................... VICE-DIRETOR
CESEC Juracy Batista Corrêa.................................Jarbas de Sá Viana Filho...........................................................................................CESEC Professor Hiram de Carvalho.....................José Geraldo Alexandre.............................................................................................CESEC Valdir Pinheiro de Lacerda.........................Maria Aparecida Balbino de Carvalho Honorato........................................................E. E. Alfredo Lima.....................................................Luciano Carlos de Lemos...................................... Esther Ambrosio C. de C. Tavares
E. E. Álvaro Scherre.................................................Lígia Teixeira de Souza Rodrigues.............................................................................E. E. Alzira Francisca Pereira...................................Mêire da Penha Duarte Brandão Honorato................................................................E. E. Amélia Gomes.................................................Darsone Miranda........................................................................................................E. E. Ana Mendes Pereira Dutra..............................Maria da C. da Costa Delogo................................ Margarette Aparecida Felipe Silva
Marileia Lopes de Sousa Belonato
Raimunda Aparecida Lopes Dutra
E. E. Antônio Sathler................................................Cleyde Arantes Alves..................................................................................................E. E. Antônio Welerson.............................................Rosany de Carvalho............................................................... Marli Coutinho da Silva
E. E. Arnaldo Leite Ribeiro.......................................Carlos Rodrigues Ambrosio........................................................................................E. E. Capitão Nestor Vieira de Gouveia...................Gilmair Hubner França Januário................................................................................E. E. Carlos Nogueira da Gama...............................Mariléa Aparecida de Souza Reis.............................. Maria da Consolação Pimentel
Rogéria Braziellas Gouvea
Renata da Conceição Heleno Nolasco
E. E. Célia Pereira Mendes......................................Neidemar da Silva..............................................................Julio Cesar Alves Ferreira
Lucélia Silvania de Assis Alcântara
Ranulfo Washington Firmino
E. E. Cordovil Pinto Coelho......................................Oziel Mendes de Paiva Júnior.............................. Luciana Gonçalves Muniz Ferreira
E. E. Dalila Cerqueira Pessoa..................................Alessandra Costa Marçal Pereira............................................Divino Henrique Júnior
E. E. de Jaguaraí......................................................Claudiana Luzia Vieira Moreira Bastos......................................................................E. E. de Manhuaçu...................................................Marinalva das G. de S. Alexandre.......................... Marluce de Castro Xavier Borges
Viviane Monteiro Mucida
Fabiano Alves Lomeu
E. E. de Martins Soares...........................................Fabiana Batista Aguiar Emerick................................. Elynaith Alves Pereira Emerick
Elísia Raquel Louback Tavares
Vanilda Alexandra Dutra
E. E. de Santa Filomena..........................................Vânia de Souza..........................................................................................................E. E. de São Sebastião do Sacramento...................Elizete Maria da Silva..........................................Sonia da Conceição Lopes Teixeira
E. E. Dionysio Costa................................................Lucimar A. de Souza Soares.....................................................Flávia Cristina Duarte
Brandão Oliveira Silva
E. E. do Bairro Boa Vista..........................................Mônica de Paula Tolentino Reis...........................Izabel Cristina Magestes Lourenço
E. E. do Bairro Cantinho do Céu..............................Marlúcia M. F. de Moura Faria................................................... Maria da Penha Neta
E. E. do Povoado de Santa Quitéria........................Denise Gomes da Silva Parreira................................................................................E. E. do Povoado de São Vicente............................Kátia Regina Moreira..................................................................................................E. E. do Ribeirão de São Domingos.........................Nilton César da Cunha........................................................José Francisco de Aguiar
Renata Rodrigues de Carvalho Henrique
Lindaura Silva Henrique Aguiar
E. E. Dr. Adalmário José dos Santos.......................Luiz Carlos Pereira.......................................................Marcélio Drumond de Oliveira
Vânia Hoth Cerqueira Cabral
Gustavo Martins Sanglard
E. E. Dr. Eloy Werner...............................................Julio Caetano Dias..................................................................... Elis da Silva Adriano
Claudiane Rocha Roque
Maria Aparecida dos Santos Costa
E. E. Emília Maria Diniz............................................Maria Helena Lopes de Freitas..............................................Simone Vieira Thuelher
E. E. Erotildes Hubner Borges.................................Gilmar Cândido Ribeiro..............................................................................................E. E. Francisco Carlos Hubner.................................Munick de Souza Rodrigues Hubner Debossam.......................................................E. E. Gentil Vasconcelos..........................................Adeilton Vieira Ferreira.........................................Leiva Rodrigues Costa de Almeida
E. E. Governador Juscelino Kubstichek...................Helaine Sathler Fontoura...........................................Maria Elza Rodrigues Anacleto
E. E. Hermínia Ribeiro de Souza.............................Degenane Hastenreiter B. Hubner.............................. Maria Luceleia J. R. de Souza
E. E. João Augusto de Carvalho..............................Hudson Miguel de Vasconcelos..................................Sebastião Gonçalves Meireles
E. E. João Lúcio da Trindade Sobrinho....................Daniel Marcos da Silva...............................................................................................E. E. João Xavier da Costa......................................Ana Maria Alves de Freitas...................................... Lorene Miguel Silva de Resende
E. E. Joaquim Knupp................................................Marco Vinicius Carvalho Gantus........................................... Eliane Pereira de Abreu
E. E. José Mendes Magalhães.................................Terezinha Célia de Araújo Mendes..................................Elena Célia Alves de Moura
E. E. Jovelino da Terra Pereira.................................Elias Rodrigues Temer...............................................................................................E. E. Juarez Calixto da Cruz Júnior.........................Lúcia Helena Alves Moreira da Cruz..........................................................................E. E. Lina Maria do Carmo.......................................Débora Araújo Mendes Hote Machado......................................................................E. E. Ludovino Alves Filgueiras................................Maria Célia Romualdo............................................Tânia Aparecida Valentin Almeida
E. E. Manoel Agostinho Ferreira..............................Joel Silva Lacerda...........................................................Taíza Alves de Souza Sales
E. E. Manoel Felisberto Pereira Alvim......................Lilian Máximo Rodrigues de Souza...........................Elisa Rodrigues Smith Fulanete
47. E. E. Maria de Lucca Pinto Coelho...................Marcelo de Carvalho Mendes........................................................Elio Romeiro Leoni
.
Eliana Maria Pereira Faria
Alessandra Alves de Souza Nery
E. E. Maria Luiza Alves Vieira..................................Thales Daniel Lopes........................................................... Rosimar Santos de Paula
E. E. Maria Vicência Brandão...................................Maria da Conceição B. de A. Mendes................................Luzia C. de Sousa Carmo
E. E. Ministro Francisco Campos.............................Verônica Lacerda Pinto.....................................Neuzerli Cristina de Lacerda Oliveira
E. E. Monsenhor Gonzalez......................................Giovanna Mércia Lopes Dionizio Nunes...............................Julita Ribeiro Rodrigues
E. E. Orosimbo Gomes de Moraes..........................Silas Silveira Faria de Neiva......................................................... Silvia Elena Guerra
E. E. Padre Alfredo Kobal.........................................Deneval Olive Dutra....................................................... Cleide Araújo de Sá Moreira
Heloisa Helena Pereira Soares
Jussara Gomes Costa Souza
E. E. Padre Bento de Souza Lima............................Idenir Maria Mageste e Mageste.................................Marilene Soares Oliveira Silva
E. E. Padre Júlio Maria.............................................Silvia Helena M. Tavares Sanches............................................... João Paulo Tardem
E. E. Padre Miguel...................................................Fabiane Fernandes Marques...........................Marilane Miguel de Vasconcelos Fuly
Paulo Benício de Oliveira
Jussara Amélia Andrade Murta
E. E. Pearl White Slaib Fadlala................................Tânia Maria Alves.......................................................................................................E. E. Professor José Venâncio Ferreira...................Rodrigo Rodrigues de Oliveira...............................................Geise Ribeiro Machado
E. E. Professor Juventino Nunes.............................Adriano Vieira da Silva................................................................Sérgio Lúcio Camilo
Celimárcia Dornelas Braga
Nilce Marques de Assis Ferrarez
E. E. Professor Sperber...........................................Alício Pereira Raposo Junior......................................................................................E. E. Professora Levinda Alves da Silva..................Alexandrina M. Neta Pinheiro.........................Leandra Maria de Sousa Santos Dutra
E. E. Professora Maria da Glória Valle.....................Dirleia Werner Tavares...............................................................................................E. E. Professora Rita Teixeira de Lacerda................Reinaldo Soares Ribeiro.............................................................................................E. E. Quinca Franco.................................................Renata Lúcia de Oliveira Campos............................................... Flávio José da Silva
Carla Aparecida de Souza Magalhães
Nelson de Souza Filho
E. E. Renato Gusman..............................................Maria da Penha Ferreira Knup..............................Maria Aparecida Franklin Caldeira
E. E. Reverendo Cícero Siqueira.............................Elizabeth Casado Sathler.....................................................Alexandre Lopes Santos
Amarildo Rocha
Tatiane Andrade Salles
E. E. Salime Nacif....................................................Maísa Damasceno Ferreira de Souza..................Margaret Cotrim Furtado da Gama
Ana Paula Vicente de Barros
Maria do Carmo de Oliveira Pires
E. E. Santo Apolinário..............................................Rosimeire Ferreira de Freitas............................................. Zacarias Euzébio Teixeira
E. E. São Vicente de Paulo......................................Poliana Souza Ribeiro Cota.......................................... Rita de Cássia Souza Fortes
E. E. Valdomiro Magalhães......................................Lucinea Rodrigues da Silva Rosa......................Maria das Graças Mendes Marques
E. E. Violeta Mageste Pereira..................................Jacqueline Ferreira de Magalhães Campos......Elenice Maria Mageste Santos Dutra
E. E. Waldomiro Mendes de Almeida.......................Érika Gomes Vieira Quintão................................. Magda Aparecida Mageste Fontes
Erika Mendes Silva
Maria Isabel Mendes Marques Monteiro
PECON - Alto Jequitibá............................................Cândida Orlandina Dias Berbert................................................................................PECON - Chalé........................................................Hélia de Melo Souza..................................................................................................PECON - Santa Margarida.......................................Ivana Mendes Carvalho Portes..................................................................................-
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EDP está com inscrições abertas para curso de
qualificação de eletricistas no Espírito Santo

A Escola dos Eletricistas,
em parceria com o SENAI,
capacita novos profissionais
para atuar no setor elétrico. A
EDP, distribuidora de energia
elétrica do Espírito Santo, em
parceria com o Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial do
Espírito Santo (SENAI), está
com inscrições abertas para a
Escola dos Eletricistas, iniciativa
que oferece curso de capacitação
gratuito de profissionais para
atuar no setor elétrico.
Com carga horária de 420 horas, os alunos participam de aulas
teóricas e práticas. Em sala de
aula, aprendem sobre princípios
e leis que regem o funcionamento
de sistemas elétrico por meio de
instrumentos, ferramentas, procedimentos e métodos - permitem o planejamento, execução,
avaliação e inspeção de redes,
bem como manutenções preventivas e corretivas, dentro das

normas técnicas e de segurança.
Já no centro de treinamento
da EDP, os alunos passam pela
parte prática do curso e, por
meio de simulações, realizam
a execução de procedimentos,
como construir, manter uma rede
elétrica e atender às demandas,

dentro dos padrões de qualidade
e segurança da EDP.
Com a capacitação, os profissionais estarão aptos para executarem
atividades de eletricista de rede
de distribuição de energia elétrica
com ênfase em construção, medição, manutenção e operação.

Mariana (MG) - Distrito de
Bento Rodrigues foi atingido
pela lama devido ao rompimento
de duas barragens de rejeitos da
mineradora Samarco (Antonio
Cruz/Agência Brasil)
Desastre de Mariana afetou
mais de 660 quilômetros de rios.
O Ministério do Meio Ambiente
criou um grupo de trabalho
com a finalidade de coordenar
as ações em âmbito federal
relacionadas ao rompimento da
Barragem do Fundão, no dia 5
de novembro, no município de
Mariana (MG).
O grupo será responsável por
avaliar os danos ambientais,
estabelecer diretrizes e acompanhar os trabalhos de recuperação
e revitalização ambiental dos

rios Gualaxo do Norte, Carmo
e Doce e dos ecossistemas
atingidos.
A equipe será formada por
representantes do Ministério
do Meio Ambiente, do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Agência
Nacional de Águas (ANA) e
do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio).
A criação do grupo de trabalho foi publicado no Diário
Oficial da União dia 7.
É lamentável a situação dos
atingidos por este terrível acidente, até agora pouca coisa ou
quase nada foi feito para garantir
os prejuízos de todos que foram

prejudicados. Em qualquer país
sério os responsáveis já estariam
na cadeia, mas aqui no Brasil se
prende um coitado lavrador que
mata um tatu para se alimentar,
mas os poderosos que investem
nas campanhas políticas matam
dezenas de pessoas, matam milhões de animais, 660 quilômetros de rios, destroem dezenas
de propriedades tirando o ganha
pão de centenas de pessoas e de
concreto ainda pouco se fez.

A Escola dos Eletricistas é tradição desde 1987, quando a Distribuidora passou a oferecer o treinamento, e vai além de uma ação social
junto à comunidade. O objetivo é
possibilitar o aperfeiçoamento dos
candidatos para que consigam uma
colocação no mercado de trabalho,
sejam como futuros colaboradores
da EDP ou das empresas prestadoras de serviços.
Inscrição: Para se candidatar
a uma vaga, o interessado deve
ter no mínimo 18 nos de idade,
possuir formação de nível técni-

Governo cria grupo de trabalho para
coordenar ações sobre desastre em Mariana

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - Decreto Municipal nº 410, de 4.1.2016 - Dispõe sobre
nomeações de candidatos aprovados em concurso
público e dá outras providências. WILFRIED SAAR,
PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições
legais, e considerando o resultado do concurso
público recentemente realizado; considerando o
TAC celebrado com o Ministério Público Federal
(Procuradoria Federal do Trabalho) e os termos e
“considerandos do Decreto Municipal nº 407, de
24/12/2015”, decreta: Art. 1º Ficam nomeados na
SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e Saúde):
I) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE para a
região CENTRO: SAMANTHA LAUANE PEREIRA;
II) Motorista: Diogo da Silva Suzano. Art. 2º O inciso I
do art. 17 do Decreto Municipal nº 407, de 24/12/2015
passa a vigorar com a seguinte redação: Maiany
Karina de Souza Rodrigues Soares, para o cargo/
emprego de professora de Artes (Ensino da Músia)
nos anos finais do Ensino Fundamental, para doze
horas-aulas semanais, em três escolas diferentes.
(NR). Art. 3º Fica nomeado na SEMOS (Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos): Inciso
único. Cargo de motorista: Filipe Henrique da Silva
Baia. Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação. Art. 5º Revogam-se as disposições
em contrário. GP (Gabinete do Prefeito), em 4.1.2016
Willfried Saar, Prefeito Municipal, SEMEC (Secretaria
Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura),
SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e Saúde),
SEMOS (Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos).

co de Eletrotécnica, Automação,
Mecânica e/ou Segurança do
Trabalho, ou ter ensino médio
completo. O currículo deve
ser enviado até o dia 30 de
janeiro de 2016 para o email
infoccorh@veloxmail.com.br
ou pelo Correios para a Caixa
Postal 044503, informando no
assunto da mensagem eletrônica
ou na parte externa do envelope:
“Código Anúncio - Escola EDP”.
O processo de seleção para a
Escola dos Eletricistas é composto pelas seguintes etapas:

prova específica sobre energia
elétrica, avaliação psicológica
e dinâmica de grupo. Depois de
passarem por essas exigências,
os candidatos aprovados iniciam
o curso no Centro Operativo de
Carapina da EDP, na Serra.
A EDP oferece bolsa-auxílio,
uniformes e Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs). Além
disso, os alunos do interior do
Estado recebem o benefício da
hospedagem gratuita em um
hotel durante o período do treinamento.

avançado 6,41%. Pelo sistema
que vigora no Brasil, a meta
central para 2015 e 2016 é de
4,5%, mas, com o intervalo de
tolerância existente, o IPCA
pode oscilar entre 2,5% e 6,5%,
sem que a meta seja formalmente descumprida. O BC já admitiu
que não conseguirá trazer o
IPCA para a meta central de

4,5% em 2016. Segundo o Banco Central, isso será possível
somente em 2017.
O resultado ficou próximo
do previsto pelos economistas
do mercado financeiro, que
previam para o ano uma taxa
de 10,72%, segundo o boletim
Focus mais recente, divulgado
pelo Banco Central.

Inflação oficial fica em 10,67%
em 2015, a maior desde 2002

D

esde 2002 que não tínhamos uma inflação de
0,96% a maior para o
mês de dezembro.
O Índice de Preços ao Consumidor - Amplo (IPCA), conhecido como a inflação oficial
do país, ficou em 0,96% em dezembro, fechando o ano de 2015
em 10,67%, a maior taxa desde
2002, informou nesta sexta-feira
(8) o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
Considerando apenas o mês
de dezembro, o avanço de preços é o mais alto desde 2002,
quando o IPCA chegou a 2,10%.
Em 2015, a inflação fechou
bem acima do teto da meta de
inflação do Banco Central para
o ano. Em 2014, o índice havia

Município de Conceição de Ipanema - Decreto Municipal nº 409, de 4.1. 2016 - Determina seja feita divulgação de funções dos diversos cargos para fins de
posse, sobretudo dos Auxiliares de Serviços Gerais,
Motorista e Escriturários, dá outras providências. O
Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG),
no uso de suas atribuições legais, etc., decreta:
Art. 1º Devem os senhores secretários municipais
editar atos e avisos em geral sobre as funções dos
diversos cargos a serem providos após o concurso,
notadamente e em complemento ao edital, ao cargo
de Auxiliares de Serviços Gerais, Motorista e Escriturários, uma vez que a função envolve uma variedade considerável de rotinas a serem enfrentadas
pelos candidatos. Parágrafo único. Conforme deixa
bem fixado a Lei Municipal nº 749, de 11.9.2013
estabelece que o Auxiliares de Serviços Gerais, os
Motoristas e os Escriturários, dentre outros, podem
servir em diversas secretarias e realizando funções
variadas. Art. 2º Para a posse nas diversas secretarias, notadamente na SEMOS (Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos), deve o secretário,
sobretudo em relação aos Auxiliares de Serviços
Gerais, publicar avisos com as rotinas da secretaria,
deixando bem claras as funções e trabalhos a serem
realizados, para evitar constrangimentos, reclamações, pedidos de remanejamentos, remoções,
transferências de serviços, alterações de planilhas
de funções, dentre outros, já que a secretaria enfrenta dia a dia de atividade-fim às vezes pesada,
envolvendo obras, manutenção de praças, jardins,
ruas, estradas e tantas outras. Art. 3º Cabe ainda
aos secretários programar pedidos ou solicitações de
EPIs para a distribuição a todos os servidores conforme determina a lei. Art. 4º Este decreto entra em
vigor na data de sua publicação. Art. 5º Revogam-se
as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito,
4.1.2016 - Wilfried Saar - Prefeito do Município de
Conceição de Ipanema - SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças)

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Homem morre após cair do cavalo e ser atropelado por caminhão

IMBÉ DE MINAS (MG)
- O atropelamento foi registrado no Córrego do Rio
Preto, em Imbé de Minas, no
final da tarde de quarta-feira
(06/01). Segundo apurado,
o produtor rural Juvenário
Jacinto de Souza, de 60
anos, realizava a passagem
pela estrada vicinal quando o
cavalo teria se assustado com
o caminhão. O produtor rural
caiu no chão no momento da

passagem do caminhão e foi
atropelado. A vítima morreu
no local.
O motorista do caminhão
José Maria de Castro, de 53
anos, não foi encontrado no
local dos fatos pela nossa
equipe de reportagem. Segundo informado, ele havia
sido levado para uma casa
nas imediações, pois estava
em estado de choque. O motorista era amigo da vítima.

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU (MG) - Moradores de São
João do Manhuaçu foram acordados com o barulho de uma
grande explosão no terminal do
caixa eletrônico da Caixa que
fica instalado na Casa de Apoio
a Família.
Segundo as informações, a
ação foi às 3:50 da madrugada
desta quinta-feira, 07/01. Eram
três homens.
Foram três indivíduos, dois
com roupa camuflada preta e um
com roupa do exército. Usaram
uma Fiat Strada cor branca placa
HOD-4006 e fugiram sentido

Realeza. O carro está com sinalização de roubo/furto.
Apesar dos danos na sala
de entrada da Casa de Apoio,
no terminal e num ônibus que
estava estacionado na frente, os
bandidos não conseguiram levar
o dinheiro. A parte do cofre do
caixa não foi rompida.
Policiais militares foram para
o local. A perícia fez levantamentos nesta manhã.
Na madrugada desta quarta,
em Faria Lemos, bandidos explodiram um caixa do Bradesco
e levaram 19 mil reais.
Carlos Henrique Cruz

Caixa eletrônico é explodido
em São João do Manhuaçu

O cavalo foi encontrado
a mais de 2km de distância
do local do acidente e não
se feriu. De acordo com
familiares, Juvenário era conhecido por adestrar cavalos,
inclusive, ele estava em um
cavalo que não era seu, ele
tentava amansar o animal
a pedido de um conhecido.
A Polícia Militar realizou
o registro da ocorrência do
atropelamento.

No local, a perícia técnica
da Polícia Civil realizou os
trabalhos de praxe. Segundo
apurado, a roda traseira do
caminhão passou por cima
da região lombar da vítima,
que veio a óbito. Posteriormente, o motorista José
Maria foi até à Delegacia
de Polícia Civil para prestar mais esclarecimentos a
respeito do caso.
TV Super Canal

CANAÃ (MG) - Cinco homens fortemente armados fizeram um verdadeiro arrastão na
cidade de Canaã, na madrugada de quinta-feira (07/01), na
região de Viçosa. Os bandidos usaram uma caminhonete
Fiat/Strada, roubada em Santo
Amaro de Minas (distrito de
Manhuaçu, na terça-feira) para
arrombarem as portas de uma
agência bancária, uma agência
dos Correios e uma casa lotérica.
Os bandidos estavam fortemente armados e usavam coletes
a prova de bala. Com a caminhonete, eles romperam as portas
das agências e danificaram o
caixa eletrônico do Bradesco.
O carro parou de funcionar e
os ladrões então tomara um
Gol, que passava pelo local, e
usaram para arrombar a porta
dos Correios.
Apesar dos estragos e da
violência da ação, segundo
o Bradesco e a Lotérica não
foram roubadas quantias em
dinheiro. Somente nos Correios
é que conseguiram pegar uma
pequena quantia em dinheiro
e moedas.
O Gol foi roubado de um
motorista que passava na praça
durante a ação, por volta de
meia-noite de quarta para esta
quinta.
Os ladrões fugiram no Gol em
direção à serra do brigadeiro em

Araponga.
Policiais de Viçosa e cidades
vizinhas cercaram toda a região
na tentativa de prender os autores. Também foram acionadas
equipes dos batalhões de Manhuaçu e Muriaé.
Há investigações buscando
apurar a origem da quadrilha
que vem aterrorizando aquela
região, especialmente por estar
utilizando estradas vicinais entre
municípios muito próximos.
ROUBA DA STRADA: O
veículo Fiat/Strada, placa HCP5213 licenciado em Matipó/MG,
foi roubado em frente a um bar
do distrito de Santo Amaro de
Minas (Manhuaçu), na noite do
dia 05 de janeiro.
A vítima relatou que estacionou o veículo próximo ao bar,
situado no trevo do distrito,
momento em que dois indivíduos chegaram em uma moto
de cor preta sem placa. Os
autores estavam encapuzados
e de capacetes, estando um
armado com revólver e o outro
com uma arma, aparentemente,
uma pistola automática. Um dos
assaltantes anunciou o assalto
pedindo a chave do veículo. Eles
entraram na pick-up, fugiram
em direção a BR 262. O veículo
moto Honda CG de cor preta se
encontrava com o chassi raspado
e sem placa de identificação.
Viçosa Urgente

Bandidos fazem arrastão em Canaã

Acusado de tráfico é preso na
Ponte da Aldeia
MANHUAÇU (MG) - A Polícia Militar apreendeu cordões
de prata, 112 reais em dinheiro,
anotações com apontamentos de
dívidas e um cigarro de maconha
em operação na região do Bairro
Ponte da Aldeia, em Manhuaçu.
De acordo com os militares
ainda havia mandado de prisão
em desfavor de um dos suspeitos, expedido pela Justiça do
estado do Rio de Janeiro.
Os dois homens foram abordados próximo à creche, sendo
localizado materiais apreendidos, foram conduzidos à delegacia.
Carlos Henrique Cruz
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

TOURO – DE 21/4 A 20/5: De certa forma, há maior comodidade devido a acertos
para estabilizar um pouco mais a zona de conforto. O período, no entanto, pede
maior reflexão quanto às questões espirituais, inclusive na evolução dos membros
de sua família com um olhar mais crítico da realidade.
SAÚDE: a saúde está bem e se precisar se restabelecer de alguma enfermidade,
o período estará propenso. Nem cogite forçar a barra em exercícios físicos. É preciso
ter noção dos limites para evitar problemas musculares e na estrutura do corpo.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Procure ser mais comedida nas ações e até em
possíveis embates com terceiros. O período agora é para rever ações e pensar em
se fortalecer para as novas missões, inclusive familiares. A curiosidade diante de
novas oportunidades pode mexer com o cotidiano.
SAÚDE: procurar uma reeducação alimentar sempre é bom. Restabelecer novos
parâmetros alimentares com um profissional da área pode ser salutar. De forma
geral, a saúde está boa, sobretudo para quem deseja mudar, se exercitar e em ir
busca de hábitos saudáveis.

sete erros

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Há necessidade de definir projetos, certezas e escolher quem estará ao lado para partir à luta. É preciso paciência para se adaptar
quando politicamente for preciso. Quanto mais conseguir trazer pessoas ao seu
lado, sobretudo as positivas, melhor para o crescimento individual.
SAÚDE: tome algumas precauções neste quesito, pois pode ser que exista
vulnerabilidade diante da oscilação energética com o trânsito de Júpiter e Saturno.
Mais ainda, é bom descansar, relaxar e aprender a lidar com o cansaço diário e as
necessidades do corpo.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8: Os leoninos estão em um momento único, quando
o Sol ilumina Capricórnio e dá chances para a recuperação financeira e para
desenvolver projetos com determinação e foco. Há até o aumento da sorte nesta
primeira quinzena do mês. É bom maneirar com o individualismo e retribuir com
boas ações a terceiros.
SAÚDE: há oscilação de energia no corpo e necessitará de equilíbrio entre
atividades cotidianas e descanso. Procure dormir bem, se recuperar, pois o senso
de responsabilidade requer a saúde perfeita para cumprimento de metas. Procure
consumir mais frutas e tomar bastante água.
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Os projetos, os sonhos e as metas parecem fazer
parte de um bolo só. Esse é um período interessante para rever planos e fazer um
bom planejamento das atividades. Evite expor ideias e projetos do dia 8 até o dia
27 deste mês, pois Mercúrio retrógrado pode atrapalhar.
SAÚDE: tudo bem que às vezes é difícil se conter diante de boas mesas e da
fartura, mas é preciso cautela com a ingestão de alimentos com excesso de gordura. Possíveis alergias e doenças provocadas por “encanações” da mente podem
aparecer. Procure manter em dia a visita ao ginecologista.

Frases
A verdadeira felicidade está nas pequenas coisas. Um pequeno iate, uma
pequena mansão, uma pequena Ferrari ...
--------------------------------------Se você procura uma mão disposta
a lhe ajudar, a encontrará no final do
seu braço.
---------------------------------------De onde menos se espera, daí é que
não sai nada mesmo.

LIBRA – DE 23/9 A 22/10: A prioridade será preservar os assuntos mais ligados à
vida íntima, familiar e do lar. Nesse processo, será possível o contato com questões
deixadas para trás e que poderão mexer com o emocional. O equilíbrio para colocar
os pingos nos “is” é seu atributo. Nesse processo, mantenha a cautela no trânsito.
SAÚDE: é preciso precaução com a ingestão de bebidas e consumo de alimentos
que atinjam o fígado e o estômago. Há como contornar esse processo, inclusive para
evitar ou remediar a concentração de gorduras localizadas, basta você determinar
quando deseja fazer uma boa reeducação alimentar.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Há um espírito superior de cooperação e harmonia que domina o período. Não entre em embates que não vão surtir efeitos positivos
e procure equilibrar os interesses familiares com as oportunidades e prosperidade
no campo do trabalho, pois pode ser muito bom para aumentar a qualidade de vida.
SAÚDE: com Marte em aspecto tenso com outros planetas, é bom manter a
concentração e o foco no que deseja. Se estiver malhando, muito bom. Se estiver
num processo de reeducação alimentar, procure ser determinado. Cuidado apenas
com a mente com mil funções que podem atingir o lado emocional. Com o período
propenso a acidentes, redobre o cuidado.

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

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/12: Por mais dificuldades que o país enfrente, o
período aos sagitarianos é promissor. Nesses próximos meses há um poder a mais
para se posicionar, vender ideias e ter atitudes proativas para conseguir objetivos.
Além de tudo, ainda há a criatividade para contornar o que for necessário.
SAÚDE: a saúde está boa, apesar de alguns possíveis excessos naturais nas
festas de final de ano. Neste momento é bom conter a gula e procurar equilibrar
desejo e razão saudável.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: É recomendável manter o equilíbrio entre a
impulsão de comprar e o bom momento de exposição positiva no trabalho. Reveja
com atenção possíveis mudanças que talvez tenha em mente, antes, por exemplo,
de fazer um curso, uma viagem, uma atividade que precise de grande investimento.
SAÚDE: você estará com a saúde boa neste período. É preciso apenas manter a
sintonia em pensamentos mais positivos e otimistas diante das oportunidades. Isso
poderá aumentar a autoconfiança, inclusive investindo no visual.

No consultório
O médico atende um velhinho milionário que tinha começado a usar
um revolucionário aparelho de audição:
- E aí, seu Almeida, está gostando
do aparelho?
- É muito bom.
- Sua família gostou?
- Ainda não contei para ninguém,
mas já mudei meu testamento três vezes.

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: O ano inicia com boa energia,
sobretudo na área profissional. Os resultados de trabalhos,
ações e estratégias podem muito bem ser colhidos agora
com o reconhecimento pelos chefes ou com certo aumento
na evolução das contas. A ressalva fica por conta de ir com
muita sede ao pote. Tenha calma e paciência.
SAÚDE: de modo geral, a energia e a vitalidade estão equilibradas, mas é bom
saber que os excessos podem se tornar nocivos à medida que aparece a ansiedade.
Com Mercúrio no meio de outros planetas, procure se precaver de nervosismos,
dores musculares e com as juntas.

O inteligente e o burro
O inteligente e o burro estão fazendo uma brincadeira, cujas regras são:
Cada um faz perguntas ao outro.
Se o burro não sabe a resposta, ele
paga 1 real ao outro.
Se o inteligente não sabe a resposta,
ele paga 100 reais ao outro porque se ele
é mais inteligente, assim parece justo.
Ditas as regras, o inteligente começa:
- O que é que tem quatro patas e
mia?
- Não sei. Toma 1 real.
- O que é que tem 4 patas e late?
- Não sei. Toma 1 real.
- Faz uma pergunta você - pede o
inteligente.
- Tá bom! O que é que tem oito patas de manhã e quatro de tarde?
O inteligente pensa, pensa, pensa,
mas depois de uma hora sem achar a
resposta, tem que desistir:
- Não sei. Toma cem reais. O que
é, hein?
- Não sei. Toma um real.

HORÓSCOPO

CURIOSIDADES
BORBOLETAS - As borboletas fazem parte
de um imenso grupo de insetos chamado lepidópteros, que possui mais de 250.000 espécies diferentes. Dentre eles, cerca de 18.000
são borboletas. Elas apresentam-se em uma
grande diversidade de cores, tamanhos e formato. São ativas durante o dia e existem em
praticamente todo o mundo, desde lugares
compostos pela gélida vegetação tundra até
as florestas tropicais. Para protegerem-se, os
frágeis insetos desenvolveram técnicas distintas. Algumas apresentam cores semelhantes
ao ambiente em que vivem e confundem-se
com ele. Outras, de espécie venenosa, desenvolveram coloração gritante para que os

predadores, depois de saborear uma, lembre-se da amarga experiência e não o façam
novamente. Há ainda um terceiro grupo que
não apresenta veneno, mas se "veste" como
uma delas. Assim, faz com que os inimigos a
temam, sem desconfiar do banquete que estão perdendo.
LÂMPADAS - As lâmpadas incandescentes
funcionam transformando em luz o calor que
a corrente elétrica produz ao passar por seus
filamentos. Apenas 6% desse calor é transformado em luz visível. Cerca de 75% da energia
despendida perde-se em radiação infravermelha e 0,25% em ultravioleta. Os 19% restantes
dissipam-se pelo ambiente.

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Começa o ano com atenção voltada mais ao espírito.
Pelo menos é isso o que prediz o posicionamento de vários astros em Capricórnio,
permitindo buscar respostas a dúvidas, aos erros cometidos, aos caminhos para
prosseguir, para lutar por independência. Ao mesmo tempo, aumenta a exigência
e a crítica.
SAÚDE: boa saúde neste período, pois com o dinamismo das atividades e a
vontade de rever planos, há maior otimismo e dinamismo para enfrentar situações.
Mas sempre é bom manter o equilíbrio dos hábitos alimentares e da ingestão de
remédios que sempre deve partir de um médico.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Questões relacionadas ao passado podem aparecer
e será preciso manter os pés no chão para lidar com esse processo. É importante
ter uma visão ampla a respeito das oportunidades, pois há a possibilidade de novas
conquistas e energia de ampliação do que já se tem.
SAÚDE: o período será importante para pensar em cuidar da saúde, por exemplo, com uma atividade física supervisionada. Apesar de possíveis estresses na
intimidade, é bom procurar direcionar tanta energia para algo produtivo e salutar.
Procure ver o lado bom da vida e das pessoas.
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Zezé Motta diz que Antônio
Pompêu morreu de tristeza
Amiga de Antônio Pompêu,
Zezé Motta usou o Facebook para
prestar uma homenagem ao ator
encontrado morto aos 62 anos em
seu apartamento no Rio de Janeiro,
na tarde de terça-feira (5). A atriz,
que atuou ao lado do amigo em
diversos trabalhos na TV, fez um
desabafo na rede social.
“Pompêo foi um grande ator mal
aproveitado. Não teve o grande reconhecimento que merecia e acho
que morreu de tristeza. Tínhamos uma relação que não tinha nome.
Eu era namorada, mãe, madrinha, tudo ao mesmo tempo. Pompêo
foi um grande amigo, companheiro, irmão… Meu amigo estava recluso, deprimido com a falta de oportunidades de trabalho… Essa é
a realidade”, escreveu a atriz
Zezé Motta também lamentou muito a morte de Antônio Pompêu
e declarou estar muito abalada. “Em choque, e com muito pesar que
comunico a perda do meu amigo e grande ator Antônio Pompêo.
Juntos, trabalhos em 'Xica da Silva’, 'Quilombo’, entre tantos outros
projetos no cinema, na televisão foram mais de cinco novelas onde
tivemos a oportunidade em estarmos juntos… Pompêo também presidiu o Centro de Informação e Documentação do Artista Negro,
fundado por mim em 1984. A dor é grande! Descanse em paz meu
amigo”, escreveu ela.

Aos 41 anos, Antônia Fontenelle está
grávida de Jonathan Costa
O ano de 2016 começou especial para
Antônia Fontenelle, 41, e Jonathan Costa,
22. Após se casar com o cantor de funk em
dezembro, a atriz está grávida do primeiro
filho do casal.
Mãe de Samuel, 18, fruto de um relacionamento anterior, a loira já estava com o segundo filho na barriga quando trocou alianças com Jonathan. De acordo com o jornal
“Extra”, a gestação de quase 3 meses não foi
planejada pelos dois. A descoberta aconteceu no início do mês passado e como o músico estava viajando, ele soube pelo telefone que
iria ser papai.
Apesar disso, Antônia pretende desfilar normalmente no Carnaval
como rainha de bateria da escola de samba Caprichosos de Pilares,
no Rio de Janeiro. A previsão do nascimento do bebê é para o final
de julho e um dos nomes já selecionados, caso a criança seja do sexo
masculino, é Salvatore.

Silvio Santos ganha menos do que
Rodrigo Faro na TV
Um dos mais queridos apresentadores da
televisão de todos os tempos, Silvio Santos,
85, não recebe um daqueles salários estrondosos como alguns de seus concorrentes em
outras emissoras.
Segundo o site “Notícias da TV”, o dono
do SBT embolsou nos três últimos anos o
equivalente a R$ 835.344,51 mensais. O valor é bem inferior se comparado, por exemplo, com os R$ 2,2 milhões faturados por
Rodrigo Faro, 42, na Record. Os números
foram publicados no “Diário Oficial Empresarial” de 13 de novembro, mas permaneciam em segredo até agora
Vale lembrar que, quatro anos atrás, durante as comemorações
dos 30 anos do SBT, Silvio Santos revelou que não tem salário e
que doa seu trabalho para o canal. Por conta disso, o apresentador só
resgatou uma pequena fatia dos dividendos, parte dos lucros a que
os sócios têm direito a receber.

Anitta leva ‘bronca’ de Ana Maria Braga
A cantora Anitta, 22, participou do programa “Mais Você” de quinta-feira (7) e passou
por uma saia justa ao vivo. Antes de comentar
que não tem tempo para se dedicar ao corpo e
aos exercícios físicos, ela tomou uma “chamada” de Ana Maria Braga, 66
“Olha pra mim quando a gente fala, me dá
uma aflição”, disparou a apresentadora para
a sua convidada. “Ah, é que eu fico olhando
pra galera, para o povo de casa”, respondeu
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Anitta. “Você olhando para mim está olhando para a galera toda”,
emendou a global.
Sobre beleza, a artista revelou: “Não tenho tempo para cuidar do
corpo. Fiz mais de 20 shows mês passado, cadê o tempo? Não sobra
não! Cuido da minha carreira, canto, faço eventos. Cada um tem que
ser feliz com o corpo que tem, é isso é o que importa”.
Bem humorada, a famosa ainda confessou que tem celulite e que
não se preocupa muito com o assunto. “Tenho celulite mas não ligo
não. A gente faz truque para foto, para TV e passa creme para dar
uma tapeada”, disse ela. “Amo comer. Comer é a melhor coisa da
vida, a gente se realiza. Adoro doces, massas, comida japonesa, gosto de tudo”, brincou Anitta.

Maitê Proença é apontada como pivô de
confusão em desembarque
O pessoal que estava no voo 1773, da
Gol, no último dia 6 de janeiro, viajando
de Porto Seguro (BA) até São Paulo (SP),
passou um perrengue com as bagagens e
estranhou um acontecimento inusitado...
O desembarque aconteceu por volta das
20h. Os passageiros tiveram que ficar esperando a liberação das bagagens por cerca de 25 minutos além do esperado.
Eles foram avisados que o motivo do
atraso eram “problemas técnicos”.
Ok. No entanto, no mesmo voo viajava
a atriz e apresentadora Maitê Proença, que
passou o fim de ano na Bahia.
O que os demais estranharam é que, na confusão, em momento
algum, Maitê e as pessoas que estavam com ela (cerca de seis pessoas) teriam aparecido na esteira para pegar as malas, o que gerou
suspeitas de que a passageira famosa teria recebido privilégios e
atrasado a entrega toda.
Teve gente que quase perdeu ônibus para ir embora. Um dos passageiros, Gerson Carneiro, chegou a fazer uma reclamação na página oficial da Gol no Facebook. A empresa prometeu encaminhar as
reclamações para conhecimento interno do setor responsável

“Game of Thrones” finalmente ganha data
de estreia para a sua sexta temporada
Demorou, mas a HBO finalmente confirmou uma das datas mais
esperadas do ano inteirinho para os fãs de cultura pop: a data de
retorno da série “Game of Thrones”.
Todos nós vamos saber o que realmente aconteceu com o Jon
Snow (Kit Harington) no finalzinho de abril, mais especificamente
no dia 24!
Como o domingo é o dia de exibição das principais séries do canal pago, outras duas produções estreiam suas novas temporadas na
mesma data, as comédias “Silicon Valley” e “Veep”.
Só por curiosidade, essa será a data de estreia mais tardia de uma
temporada de “Game of Thrones”, que geralmente retorna no final
de março ou começo de abril. Não que isso realmente vá mudar
alguma coisa em nossas vidas…

Isis Valverde volta a “rondar” Cauã
Isis Valverde acabou de ficar solteira
novamente e, pelo jeito, não quer saber de
fossa.
O jornal carioca O Dia contou que ela
fez a fila andar com um rapaz durante o Réveillon em Jericoacoara, no Ceará.
Fontes próximas da atriz andaram falando por aí que, agora que o mexicano se foi,
Isis voltou até a rondar Cauã Reymond...
Xiiii... Onde há fumaça, há fogo!

Brasileira acusa Chris Brown de agressão e
ele responde: ''Feia e velha''
Acusado de agredir a modelo brasileira Liziane Gutierrez,
Chris Brown resolveu se pronunciar sobre o caso em seu
Twitter. O rapper negou e disse
que a jovem era “feia e velha
para seus padrões”. Após a
repercussão negativa da declaração, o cantor apagou a mensagem e voltou a falar do assunto no Instagram, dessa vez, mais
tranquilo.
"Mantendo meu círculo de amizade menor em 2016. E eu ficarei
muito rico depois que eu arquivar todas as ações judiciais dessas
pessoas loucas que continuam mentindo em meu nome. Feliz ano
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novo. É hora de algumas pessoas crescerem", postou na rede social.
Essa é mais uma acusação de Chris Brown de agressão física. A
lista do cantor de ações judiciais e de problemas de violência contra
a mulher é extensa.
Dessa vez, a vítima foi a modelo Liziane Gutierrez, que participava de uma festa privada do cantor em uma suíte do Palms Hotel,
em Las Vegas, na madrugada de sábado (2/1). Ela teria sido agredida
por Chris Brown com um soco no olho direito.
Na ocasião, os convidados do evento deveriam entregar os celulares antes de entrarem no ambiente da festa para que nada fosse fotografado. Depois do ocorrido, Liziane procurou a polícia e prestou
queixa contra o cantor. A modelo já se envolveu em polêmicas anteriores com o cantor Rod Stewart e o também rapper Jason Derulo.

Zezé Di Camargo obriga Zilu a pagar
custos do divórcio
O divórcio do cantor sertanejo Zezé Di
Camargo, 53, e sua ex-mulher, Zilu Godói,
55, aconteceu em julho de 2014 mas até
hoje esse assunto ainda dá o que falar.
De acordo com informações da coluna
“Retratos da Vida”, do jornal “Extra”, na
última alteração do caso, a socialite pediu
na Justiça que o músico arcasse com as
despesas do processo. Como foi ela que
deu entrada, cabia a Zilu todos os pagamentos. Em resposta ao pedido, a defesa
de Zezé declarou que o artista não quitaria
o valor estipulado, uma vez que ele dá para a ex-esposa uma quantia
mensal de R$ 100 mil referente à pensão alimentícia.
Além dessa mesada, Zilu ainda mantém uma sociedade com Zezé,
o que lhe garante uma participação nos lucros dos bens do sertanejo
com quem esteve casada durante 30 anos. Fora isso, a socialite ainda
ficou com a mansão em Miami, nos Estados Unidos, e outro imóvel
localizado em São Paulo.

Marido de Ivete tenta abafar assunto, mas
amigas famosas não deixam
Desde o início da semana, Daniel
Cady, o nutricionista marido de Ivete Sangalo, vem se esforçando para
abafar o assunto da tal bronca que
levou da cantora na última sexta-feira (1º), durante um show em
Guarajuba, na Bahia.
A cantora estava no palco quando percebeu o marido conversando
com uma desconhecida e disparou
para todo mundo ver: “Quem é
essa aí, papai? Tá cheia de assunto,
hein?”.
Para o R7, Cady diz que “toda essa história não passou de um
comentário e brincadeira de Ivete”.
Ok. Só que essa versão não combina com o comportamento das
amigas da cantora, a atriz Fernanda Souza e a cantora Preta Gil, que
vieram a público “aplaudir” a atitude de Veveta.
A Mili chegou a aconselhar os seguidores a “aprenderem” com
Ivete Sangalo. Preta chamou a amiga de “baile de favela”.
Parece que as récem-casadas do momento amaram a bronca de
Ivetão. Isso que é amizade, né?
* A jornalista Cris Ferreira assume o blog interinamente nas férias
da colunista Fabíola Reipert.

Ximbinha é vaiado e público pede por Joelma
Não foi como o esperado o show de estreia da XCalypso com
Ximbinha e sua nova vocalista Thabata Mendes. A apresentação
aconteceu no último domingo (3), em Ananindeua, no Pará, na festa
de aniversário do município. Para começar eram esperadas 150 mil
pessoas, mas sobraram buracos na plateia.
Para piorar, Ximbinha ainda foi vaiado por algumas pessoas que
chamavam por Joelma. Bafãããããão... Apesar dos pesares, Thabata
Mendes ficou feliz da vida com sua estreia e agradeceu ao Pará pela
recepção. Tadinha. Ela não tem culpa, né?
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Aberta as inscrições
para os concursos do
Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais

T

eve início na última segunda-feira (4/1) o período
de inscrições para os concursos do Corpo de Bombeiros.
As vagas são para o Curso de
Formação de Oficiais Bombeiros (CFO), com previsão de 30
vagas, e para o Curso de Formação de Soldados (CFSD), com
500 vagas para combatentes e
30 para especialistas. Ao todo,
são 560 vagas.
Das vagas oferecidas para o
CFO, 27 são para o sexo masculino e três para o sexo feminino. O
curso de formação tem duração de
três anos, com previsão de início
em 6 de fevereiro de 2017 e o
valor da inscrição é de R$ 177,49.
As inscrições vão ser encerradas
em 4 de fevereiro de 2016.
O curso funcionará na Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), sob a coordenação
da Academia de Bombeiros
Militar (ABM). O ingresso do
candidato aprovado e convocado será realizado na graduação
de Cadete do 1º Ano do Curso de
Formação de Oficiais, com ven-

cimento inicial de R$ 5.769,42.
Exigências
Os candidatos devem atender
aos seguintes pré-requisitos,
dentre outros:
- Ser brasileiro nato, para o
cargo de oficial, ou nato ou naturalizado para o cargo de soldado;
- Possuir idoneidade moral;
- Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
- Ter no mínimo 18 anos e
no máximo 30 anos de idade
na data de inclusão (início do
curso);
- Altura mínima de 1,60m;
- Ter aptidão física;
- Ser considerado indicado em
avaliação psicológica;
- Ter sanidade física e mental;
- Não ser contraindicado em
exame toxicológico;
- Não apresentar, quando em
uso dos diversos uniformes,
tatuagem visível que seja, por
seu significado, incompatível
com o exercício das atividades
de bombeiro militar.
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